
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я  С О Б С Т В Е Н Н О С Т Ь

Սույն տեղեկագրում 

զետեղված տեղեկությունները

համարվում են հրապարակված 2008 թվականի սեպտեմբերի 25-ից

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

Երեւան  2008  Ереван

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

№ 9 (53)



Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԳՅՈՒՏԵՐ ..........................................................................

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին .................

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ............................................................

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին .................

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ................................................

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային եւ 

սպասարկման նշանների մասին .........................................

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների գրանցման

գործողության երկարաձգման մասին ..................................

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ ......................................................................

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ...............................................

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ ............................................................

 4, 70

 6, 72

 9,  75

11, 77

12

14

63

64

66

78

Издается Агентством интеллектуальной

собственности с 1995г.

0010, Ереван, Главный проспект, Дом Правительства 3

Тел. (374 10) 563-258 отдел приема заявок

Тел. (374 10) 561-126 отдел информационно-

технологического обеспечения

Հրատարակվում է Մտավոր սեփականության 

գործակալության կողմից 1995թ.

0010, Երեւան, Գլխավոր պող., Կառավարական տուն 3

Հեռ. 563-258 հայտերի ընդունման բաժին

Հեռ. 561-126 տեղեկատվական-տեխնոլոգիական 

ապահովման բաժին

Internet: www.aipa.am

E-mail: armpat@aipa.am 



ԳՅՈՒՏԵՐ

3

ՄԱՍ 1

3

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

2 5 . 0 9 . 2 0 0 8

             С О Д Е Р Ж А Н И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ...............................................4, 70

Сведения о выданных патентах.....................6, 72

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ.................................... 9, 75

Сведения о выданных патентах...................11, 77

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ.............................................12

Сведения о зарегистрированных 

товарных знаках и знаках обслуживания ........14

Сведения о продлении действия 

регистрации товарных знаков...........................63

УКАЗАТЕЛИ.........................................................64

СООБЩЕНИЯ......................................................66

ДВУБУКВЕННЫЕ КОДЫ....................................78

 

      C O N T E N T S

INVENTIONS................................................4, 70

Information on granted patents...................6, 72

UTILITY MODELS......................................  9, 75

Information on granted patents.................11, 77

TRADE MARKS................................................12

Information on registered trade 

marks and service marks ................................14

Information on renewal of effect 

of trademark registration ................................63

INDEXES..........................................................64

REPORTS.........................................................66

TWO-LETTER CODES.....................................78

 



ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների

նույնականացման միջազգային կոդերը

ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 

 A1 Գյուտի հիմնական արտոնագիր

 A2 Գյուտի նախնական արտոնագիր

 B2 Նախնական արտոնագրով նախկինում պահպանված գյուտի 

 հիմնական արտոնագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականով որոշված առաջնություն

24 արտոնագրով վերապահված իրավունքների գործողության սկիզբը

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

42 հայտը համընդհանուր ծանոթացման դնելու թվականը

44 գյուտի նախնական արտոնագրի մասին տեղեկությունների 

 հրապարակման թվականը

45 գյուտի հիմնական արտոնագրի մասին տեղեկությունների

 հրապարակման թվականը

51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54 գյուտի անվանումը

56 տեղեկատվության աղբյուրներ

57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ներկայացման թվականը, 

 որից զատված է տվյալ հայտը

65 հայտին վերաբերող ավելի վաղ հրապարակված արտոնագրային 

 փաստաթղթի համարը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար

85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

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

(51) (2006)  (11) 2133 (13) A2
A01B 15/00  

(21) AM20080019 (22) 22.02.2008
(42) 01.04.2008
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Արամ Արսենի Հովհաննիսյան (AM), Սիմոն 
Մամբրեի Սիմոնյան (AM), Պարգև Արամայիսի 
Տոնապետյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Գութանի վարի խորության կարգավորման 

սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ հողի 
հիմնական մշակման մեքենաներին։ Գութանի
վարի խորության կարգավորման սարքն ունի 
կանգնակի միջոցով գութանի շրջանակի հետ
փոխազդող հենարանային անիվ։ Գութանի 
շրջանակի վրա սևեռված է հիդրոգլան, որը 
բարձր ճնշման խողովակով հաղորդակցված է 
պնևմահիդրոկուտակչի հետ, իսկ հիդրոգլանի 
մխոցակոթը միացված է ուղղաձիգ ուղղությամբ
տեղաշարժման հնարավորությամբ տեղակայված 
կանգնակին։

Մարվում են դաշտի ռելիեֆի անհարթու-
թյուններից առաջացող հակազդումները, ապա-
հովվում է վարի խորության համաչափությունը, 
2 նկ.։

_____________________

(51) (2006)   (11) 2134 (13) A2
C12G 3/00  

(21) AM20080001 (22) 11.01.2008
(42) 01.04.2008
(71) Ժիրայր Գուրգենի Աղաջանյան (AM), Արտակ 
Ժորայի Բայրամյան (AM)
(72) Ժիրայր Գուրգենի Աղաջանյան (AM), Արտակ 
Ժորայի Բայրամյան (AM)
(73) Ժիրայր Գուրգենի Աղաջանյան, 0028, Երևան, 
Ն. Դումանի 54, բն. 5 (AM), Արտակ Ժորայի 
Բայրամյան, 0602, Արարատ, Կոմիտասի 12, բն.
13 (AM)

(54) Թրմօղու բաղադրանյութ ըստ Բայրամ-
յանի

(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյու-
նաբերությանը, մասնավորապես՝ թրմօղու 
արտադրությանը։ Թրմօղին ներառում է սրոհունդի 
տերևներ և ծաղիկներ, ռեհան, չաման, գարու 
ածիկ, շաքարի օշարակ 65%-անոց, կիտրոնաթթու 
և սպիրտաջրային լուծույթ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (կգ.լ/1000 դալ). 
սրոհունդի տերևներ և ծաղիկներ՝ 3.0-5.0կգ, 
ռեհան՝ 20.0կգ, չաման՝ 2.0-3.0կգ, գարու ածիկ՝ 
80.0կգ, շաքարի օշարակ 65%-անոց՝ 115լ, 
կիտրոնաթթու՝ 20.0կգ և սպիրտաջրային լուծույթ՝ 
մնացածը։

Բարձրացվում են թրմօղու համային հատ-
կությունները։

_____________________

(51) (2006)   (11) 2135 (13) A2 
E02D 27/34  
E04B 1/36 

(21) AM20070143 (22) 25.12.2007
(42) 01.04.2008
(71) Գուրգեն Գեղամի Մարտիրոսյան (AM),
Արամ Զալիկոյի Զուրաբյան (AM), Զովա Գեղամի
Մարտիրոսյան (AM)
(72) Գուրգեն Գեղամի Մարտիրոսյան (AM),
Արամ Զալիկոյի Զուրաբյան (AM). Զովա Գեղամի
Մարտիրոսյան (AM)
(73) Գուրգեն Գեղամի Մարտիրոսյան, 0069,
Երևան, Գոգոլի 5, բն.6 (AM), Արամ Զալիկոյի 
Զուրաբյան, 2001, Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 15, 
բն. 3 (AM), Զովա Գեղամի Մարտիրոսյան, 0069,
Երևան, Գոգոլի 5, բն. 6 (AM)
(54) Սեյսմամեկուսիչ հենարան
(57) Սեյսմամեկուսիչ հենարանն ունի կցաշուրթեր,
դրանց միջև տեղակայված մետաղյա և ռետինե,
միմյանց հաջորդող օղակաձև համառանցք շերտեր։
Շերտերի կենտրոնական անցքում տեղակայված 
է գլանաձև միջուկ։ Մետաղյա շերտերը ափսե-
աձև են, կազմված են հարթ հատակից, կոնա-
կան մասից և հարթ շուրթերից։ Հարակից 
ափսեները միմյանց նկատմամբ դիրքավորված
են հայելային սիմետրիկությամբ, և դրանց հպվող
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հատակներն անշարժ ամրակցված են միմյանց։
Հարթ շուրթերը տեղակայված են միմյանցից
հավասար հեռավորության վրա։ Ափսեների 
կոնական մասի և հարթ շուրթերի ծնիչների 
երկայնքով, տրամագծորեն միմյանց հակադիր
կատարված են փակ ճեղքեր։ 

Ապահովվում է շենքերի և կառույցների 
սեյսմակայունությունը ցանկացած ուղղության 
և մեծ ամպլիտուդների տատանումների և 
ցնցումների դեպքում, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2006)  (11) 2136 (13) A2
E05B 25/00 

(21) AM20070142 (22) 25.12.2007
(42) 01.04.2008
(71) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան (AM)
(72) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան (AM), Սուրեն 
Ալբերտի Պողոսյան (AM)
(73) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան, 0088, Երևան, 
Շիրազի 20, բն. 30 (AM)
(54) Փականք
(57) Փականքն ունի իրան, դրա մեջ պտտվելու
հնարավորությամբ տեղակայված միջուկ, վերին 
փակիչ զսպանակած բույթեր, ճակատային մասում 
արված գնդաձև հանվածքով ստորին փակիչ 
բույթեր՝ իրենց գնդիկներով և գնդիկների տեսքով 
ստորին փակիչ բույթեր։ Բույթերը տեղակայված են 
իրանի եւ միջուկի իրար համառանցք շառավղային
անցքերի մեջ։ Փականքն ունի նաև գնդիկների
հետ համագործակցող հանվածքներով բանալի։ 
Իրանի վրա՝ վերին փակիչ զսպանակած բույթերի 
շառավղային անցքերի արանքում, լրացուցիչ 
արված են առնվազն երկու շառավղային անցքեր, 
որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ տեղադրված են
զսպանակած T-աձև բույթեր։ T-աձև բույթը մի
կողմից իր վրա գտնվող զսպանակած օղակով
հենված է իրանին, իսկ մյուս կողմից աստիճանավոր
ծայրի ճակատային մակերևույթով հենված է 
միջուկի արտաքին մակերևույթին։ T-աձեւ բույթը 
համառանցք է լինում ստորին փակիչ բույթերի 
հետ դրանց հետ հանդիպման պահին, երբ միջուկը
բանալիով պտտվում է։ 

Կեռիկով փականքը բացելուց հետո բացառ-
վում է միջուկի պտտման հնարավորությունը 
իրանի նկատմամբ, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2137 (13) A2
E21B 7/00  

(21) AM20070037 (22) 12.04.2007
(42) 07.01.2008
(71) Լևոն Մուրադի Մուրադյան (AM), Մուրադ Լևոնի 
Մուրադյան (AM), Մանվել Զախարի Պողոսյան (AM)
(72) Լևոն Մուրադի Մուրադյան (AM), Մուրադ Լևոնի 
Մուրադյան (AM), Մանվել Զախարի Պողոսյան (AM)
(73) Լևոն Մուրադի Մուրադյան, Երևան, Ե. Քոչարի 
17, բն. 26 (AM), Մուրադ Լևոնի Մուրադյան, 0070, 
Երևան, Ե. Քոչարի 17, բն. 26 (AM), Մանվել Զախարի 
Պողոսյան, 0063, Երևան, Ավան, 7-րդ փող., տուն 
57 (AM)
(54) Նավթի և գազի հորատանցքերի հորատման 

սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է նավթի և գազի 

արդյունահանման սարքավորումներին։ Նավթի
և գազի հորատանցքերի հորատման սարքն ունի 
իրան, ճկուն և անվերջ աշխատանքային գործիք, 
գործիքի մատուցման մեխանիզմ, լվացման
համակարգ և ուժային շարժաբեր։ Աշխատանքային 
գործիքը բաղկացած է ճոպանների առանձին 
շարաններից, ընդ որում աշխատանքային 
գործիքի ստորին հատվածամասը կտրող շերտով 
շարան է, իսկ ճոպանների շարաններն իրար 
միակցված են փականքների միջոցով։ Գործիքի
մատուցման մեխանիզմն իրականացված է 
շարժաբերին կինեմատիկորեն միակցված և
ճոճական շարժում կատարող տանող փոկանվի, 
իրանի վրա տեղադրված տանող փոկանվի 
մատուցման ուղղաձիգ ուղղորդիչների, աշխա-
տանքային գործիքի ուղղորդման հոլովակների 
և աշխատանքային գործիքի արգելակման մե-
խանիզմի տեսքով։ Աշխատանքային գործիքը
տեղակայված է տանող փոկանիվի օղակաձև ակո-
սի մեջ, իսկ դրա ճյուղերը շարժական տեղակայված
են ուղղորդման հոլովակների և արգելակման 
մեխանիզմի մաս կազմող արգելակման հոլովակ-
ների օղակաձև ակոսի մեջ այնպես, որ ընդգրկում
են արգելակման հոլովակները ներքևից, իսկ 
ուղղորդման հոլովակները՝ վերևից, և տանող 
փոկանվի տրամագծորեն հակառակ կողմում 
կազմում են կախված բաց օղակ, որի մեջ
տեղադրված է տարվող հոլովակը։ Լվացման 
համակարգն իրականացված է հորատանցքի 
կենտրոնով աշխատանքային գործիքի ճյուղերի 
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միջով դեպի կտրման գոտի հորատանցք իջեցված
խողովակաշարի տեսքով, ընդ որում դրա հորա-
տանցք իջեցման արագությունը հավասար է աշխա-
տանքային գործիքի իջեցման արագությանը։ 

Իջեցվում են սարքի մետաղատարությունը և
հորատման էներգատարությունը, 4 նկ.։

_____________________

(51) (2006)   (11) 2138 (13) A2
G01V 1/16  

(21) AM20070130 (22) 26.11.2007
(42) 01.04.2008
(71) Ռոբերտ Սարգսյան (AM)
(72) Ռոբերտ Սարգսյան (AM)
(73) Ռոբերտ Սարգսյան, 3105, Գյումրի, Ղորղանյան 
99 (AM)
(54) Հորատանցքային սեյսմաչափ
(57) Սեյսմաչափն ունի հորատանցքի մեջ տեղա-
կայված զոնդեր և դրանց միացված էլեկտրական
մալուխներ։ Յուրաքանչյուր զոնդ ունի երկայնական 
միջանցիկ անցք։ Յուրաքանչյուր ցածրադիր զոնդի
մալուխը հերմետիկ անցկացված է բարձրադիր
զոնդերի անցքերով։ 

Բարձրացվում է հորատանցքի շահագործման 
արդյունավետությունը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2006)  (11) 2139 (13) A2 
H02P 7/00 
H02P 21/00 

(21) AM20080009 (22) 01.02.2008

(42) 01.04.2008
(71) Էդուարդ Արմենակի Հակոբյան (AM), Գրիգորի
Իլյայի Պիտկևիչ (AM)
(72) Էդուարդ Արմենակի Հակոբյան (AM), Գրիգորի
Իլյայի Պիտկևիչ (AM)
(73) Էդուարդ Արմենակի Հակոբյան, 0028, Երևան, 
Օրբելի եղբայրների 33ա, բն. 24 (AM), Գրիգորի 
Իլյայի Պիտկևիչ, 0078, Երևան, Հալաբյան 59, 
բն.16 (AM)
(54) Քարշային էլեկտրաշարժաբերի վեկտորային 

կառավարման համակարգ

(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխնիկային, 
մասնավորապես՝ փոփոխական հոսանքի քար-
շային էլեկտրաշարժաբերների վեկտորային 
կառավարման համակարգերին և կարող է օգտա-
գործվել բազմանիվ ավտոտրանսպորտային միջոց-
ներում։ Քարշային էլեկտրաշարժաբերի վեկտո-

րային կառավարման համակարգն իրականաց-
նում է նրա պտտող մոմենտի կառավարումը, 
կախված երկու տարբեր ազդանշաններից, որոն-
ցից մեկը հանդիսանում է մոմենտի առաջադրանքի
ազդանշանը, իսկ մյուսը՝ բազմանիվային ավտո-
տրանսպորտային միջոցի շարժիչ-անիվ համա-
կարգի անկյան թեքման ազդանշանը։ Այդ անվի 
պտտման արագության արժեքների միջոցով
ձևավորվում է ազդանշան, որի միջոցով որոշում են
քարշային էլեկտրաշարժաբերի աշխատանքային 
մեխանիկական բնութագրի տիպը։

Բարելավվում են շարժիչ-անվի քարշային և 
կցորդման բնութագրերը, 3 նկ.։

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ
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Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական 

տվյալների նույնականացման միջազգային 

կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  U օգտակար մոդելի արտոնագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականով որոշված առաջնություն

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

45 օգտակար մոդելի արտոնագի մասին տեղեկությունների 

  հրապարակման թվականը

51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54 օգտակար մոդելի անվանումը

56 տեղեկատվության աղբյուրներ

57 ռեֆերատը

62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ներկայացման թվականը, 

  որից զատված է տվյալ հայտը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար

85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը
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(51) (2006)  (11) 148 (13) U
A47H 5/00 

(21) AM20080127U (22) 24.07.2008

(71) Արթուր Ստեփանի Բաբայան (AM), Անդրանիկ 

Արտաշեսի Մովսեսյան (AM), Արտաշես Անդրանիկի 

Մովսիսյան (AM)

(72) Արթուր Ստեփանի Բաբայան (AM), Անդրանիկ 

Արտաշեսի Մովսեսյան (AM), Արտաշես Անդրանիկի 

Մովսիսյան (AM)

(73) Արթուր Ստեփանի Բաբայան, 0009, Երևան, 

Սարմենի 70 (AM), Անդրանիկ Արտաշեսի Մով-

սեսյան, 0009, Երևան, Սարմենի 70 (AM), Արտաշես 

Անդրանիկի Մովսիսյան, 0009, Երևան, Սարմենի

70 (AM)

(54) Վարագույրի տեղաշարժման սարք

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է բնակելի 

և օֆիսային սենյակներում պատուհանների և 

դռների որմնանցքերը վարագուրելու  սարքերին։ 

Վարագույրի տեղաշարժման սարքը կազմված 
է որմնանցքի լայնությանը համապատասխան

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

երկարությամբ ուղղորդչից,  որի յուրաքանչյուր 
ծայրին տեղակայված է կալունակի վրա ամրա-
կցված ճախարակ։ Սարքն ունի ճկուն ճոպան, 
որն  անցնում է ճախարակներով, ինչպես նաև 
ուղղորդչի վրա տեղաշարժման հնարավորությամբ 
տեղակայված կախոցներից,  որոնք կապված են 
ճոպանի ու վարագույրի հետ, և երկու բռնակ։ 
Կալունակներից առաջինի վրա լրացուցիչ տեղա-
կայված է  երկրորդ ճախարակը։ Ճկուն ճո-
պանի ծայրերն ամրակցված են առաջին կա-
լունակին։ Ճոպանի ծայրերից յուրաքանչյուրը  
լրացուցիչ օժտված է պահունակի մեջ տեղակայ-
ված շարժուն ճախարակով և անցնում է առաջին 
կալունակի  համապատասխան ճախարակով, 
իսկ բռնակներն ամրակցված են շարժուն ճախա-
րակների պահունակներին։  Կալունակներն ունեն 
ուղղորդչի ուրվագծին համապատասխան փորակ, 
իսկ ուղղորդիչն իր ամբողջ երկարությամբ ունի  
դեկորատիվ ուղղաձիգ նիստ։  

Ընդլայնվում են սարքի ֆունկցիոնալ հնարա-
վորությունները, բարելավվում է օգտագործման 
հարմարավետությունը, 5 նկ.։

____________________
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

600 նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը

111 գրանցման հերթական համարը

151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)

152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է

181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը

210 հայտի համարը

220 հայտի ներկայացման թվականը

230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը

310 առաջին հայտի համարը

320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը

330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

510 ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը

511 դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների 

  միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)

526 չպահպանվող տարրեր

540  ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ նշան

554 ծավալային նշան

591 գույնը եւ գունային համակցությունը

646 իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը

730 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20071099 (111) 13094
(220) 01.10.2007 (151) 28.07.2008
   (181) 01.10.2017
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Էֆիր-

նոյե”,  RU
(540) 

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

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված եւ ջեր-
մամշակման ենթարկված մրգեր, բանջարեղեն, հա-
տապտուղներ, ընկույզներ եւ սնկեր. դոնդող, մու-
րաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ եւ կաթնամթերք, այդ 
թվում`յոգուրտ, սննդային բուսական եւ կենդանա-
կան յուղեր, այդ թվում` կարագ, փափուկ կարագ, 
արեւածաղկի ձեթ, սոյայի ձեթ, կանճրակի յուղ, 
եգիպտացորենի ձեթ, խառնուրդային յուղեր, ար-
մավենու յուղ եւ դրա զտամասեր, կակաոյի յուղ, 
դրա համարժեքները, բարելավիչները եւ նմանակ-
ները. սննդային բուսական եւ կենդանական ճար-
պեր, այդ թվում` մարգարին, ոչ լաուրինային տեսա-
կի պինդ ճարպեր, հրուշակային ճարպեր շոկոլա-
դե ապրանքների եւ կոնֆետների համար, լաուրի-
նային տեսակի պինդ ճարպեր, փափուկ հրուշակա-
յին ճարպեր, տապակելու համար հալած ճարպեր 
(ճարպաեռոցի համար ճարպեր), ճարպեր վաֆլու 
եւ զովացուցիչ լցոնների համար, կաթնային ճար-
պի փոխարինիչներ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա (մանիոկա). սագո, սուրճի փոխարինիչ-
ներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային եւ 

սպասարկման նշանների մասին

մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, համեմունք, այդ թվում՝
սոուսներ, ներառյալ մայոնեզ եւ կետչուպ. ամո-
քանք. սառույց.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, ապրանքների 
առաջխաղացում (երրորդ անձանց համար), այդ 
թվում՝ պարենային ապրանքների մանրածախ եւ 
մեծածախ առեւտուր.

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

____________________

(210) 20071225 (111) 13095
(220) 30.10.2007 (151) 28.07.2008
   (181) 30.10.2017
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Էֆիր-

նոյե”, RU
(540) 

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

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված եւ ջեր-
մամշակման ենթարկված մրգեր, բանջարեղեն, հա-
տապտուղներ, ընկույզներ եւ սնկեր. դոնդող, մու-
րաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ եւ կաթնամթերք, այդ 
թվում`յոգուրտ, սննդային բուսական եւ կենդանա-
կան յուղեր, այդ թվում` կարագ, փափուկ կարագ, 
արեւածաղկի ձեթ, սոյայի ձեթ, կանճրակի յուղ, 
եգիպտացորենի ձեթ, խառնուրդային յուղեր, ար-
մավենու յուղ եւ դրա զտամասեր, կակաոյի յուղ, 
դրա համարժեքները, բարելավիչները եւ նմանակ-
ները. սննդային բուսական եւ կենդանական ճար-
պեր , այդ թվում` մարգարին, ոչ լաուրինային տե-
սակի կարծր ճարպեր, հրուշակային ճարպեր շոկո-
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լադե ապրանքների եւ կոնֆետների համար, լաու-
րինային տեսակի կարծր ճարպեր, փափուկ հրու-
շակային ճարպեր, տապակելու համար հալած ճար-
պեր, ճարպեր վաֆլու եւ զովացուցիչ լցոնների հա-
մար, կաթնային ճարպի փոխարինիչներ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա (մանիոկա). սագո, սուրճի փոխարինիչ-
ներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, 
մանանեխ. քացախ, համեմունք այդ թվում`սոուս-
ներ, ներառյալ մայոնեզ եւ կետչուպ. ամոքանք. 
սառույց.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, ապրանքների 
առաջխաղացում (երրորդ անձանց համար), այդ 
թվում` պարենային ապրանքների մանրածախ եւ 
մեծածախ առեւտուր.

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

____________________

(210) 20071287 (111) 13096
(220) 15.11.2007 (151) 28.07.2008
   (181) 15.11.2017
(730) “Վի Ջի Էմ փարթնրզ” ՍՊԸ Աբովյան, 3-րդ 

միկրոշրջան, շ. 24, բն. 6, AM
(540) 

(526) “ARIN” անվանումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ։

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

(511) (510)
դաս 29. պահածոներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20071342 (111) 13097
(220) 28.11.2007 (151) 28.07.2008
   (181) 28.11.2017
(730) “Բյուրեղ ալկո” ՍՊԸ, Բյուրեղավան, 39 շենք, 

բն. 18, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20071343 (111) 13098
(220) 28.11.2007 (151) 28.07.2008
   (181) 28.11.2017
(730) “Բյուրեղ ալկո” ՍՊԸ, Բյուրեղավան, 39 շենք, 

բն. 18, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20071344 (111) 13099
(220) 28.11.2007 (151) 28.07.2008
   (181) 28.11.2017
(730) “Բյուրեղ ալկո” ՍՊԸ, Բյուրեղավան, 39 շենք, 

բն. 18, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20071367 (111) 13100
(220) 07.12.2007 (151) 28.07.2008
   (181) 07.12.2017
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(730) “Ոսկեվազի գինու գործարան” ՍՊԸ, ՀՀ Արա-
գածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գ/գ, AM
(540) 

(526) Բացի “ՈՒՐԶԱՆԱ”, “URZANA” բառերից եւ 
“CHATEAU VOSKEVAZ” արտահայտությունից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց ոսկեգույն, կար-
միր, մուգ կապույտ, նարնջագույն, երկնագույն, շա-
գանակագույն, բեժ, սեւ եւ սպիտակ գունային հա-
մակցությամբ։
(511) (510)

դաս 33. գինի։
____________________

(210) 20071368 (111) 13101
(220) 07.12.2007 (151) 28.07.2008
   (181) 07.12.2017
(730) “Ոսկեվազի գինու գործարան” ՍՊԸ, ՀՀ Արա-
գածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գ/գ, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց ոսկեգույն, մուգ 
շագանակագույն, կարմիր, սեւ եւ սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ։
(511) (510)

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

____________________

(210) 20071470 (111) 13102
(220) 28.12.2007 (151) 28.07.2008
   (181) 28.12.2017
(730) Գարուշ Սամվելյան, Երեւան, Լենինգրադյան 

47/4, բն. 37, AM
(540) 

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

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

33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։

____________________

(210) 20080009 (111) 13103
(220) 11.01.2008 (151) 28.07.2008
   (181) 11.01.2018
(730) “Մ.Ի.Ա.Կ. մաստեր” ՍՊԸ, Երեւան, Մոսկով-

յան 9/6, AM
(540) 

(526) “INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM” ար-
տահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 41. ֆորումների, այդ թվում կոնգրեսնե-

րի, կոնֆերանսների, մաստեր-դասերի, սեմինար-
ների, սիմպոզիումների կազմակերպում եւ անց-
կացում։

____________________
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(210) 20080022 (111) 13104
(220) 16.01.2008 (151) 28.07.2008
   (181) 16.01.2018
(730) “Մուլտի գրուպ” Կոնցեռն ՍՊԸ, Երեւան, Թու-

մանյան 21, AM
(540) 

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

ված են օգտագործելու արդյունաբերական եւ գի-
տական նպատակներով, լուսանկարչության, գյու-
ղատնտեսության, այգեգործության եւ անտառա-
բուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակմարող բաղադրություններ. քիմիական նյու-
թեր մետաղների զոդման եւ մխման համար. քի-
միական նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման
համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր արդ-
յունաբերական նպատակներով օգտագործելու 
համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետա-
ղը ժանգոտումից եւ փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածան-
յութեր, ներկանյութերի սեւեռակայիչներ. չմշակ-
ված բնական խեժեր. թերթավոր եւ փոշենման 
մետաղներ` գեղարվեստական, գեղազարդման 
նպատակների եւ գեղարվեստական տպագրու-
թյան համար.

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

դաս 4. տեխնիկական յուղեր եւ (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման եւ 
կապակցման բաղադրություններ. վառելիք (ներառ-

յալ շարժիչային բենզինը) եւ նյութեր լուսավորման 
նպատակների համար. մոմեր, պատրույգներ լուսա-
վորման համար.

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

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

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

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-
կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության եւ ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության հա-
ղորդման, միացման, փոխակերպման, կուտակ-
ման, կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր 
եւ գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. մագ-
նիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավա-
ռակներ. առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճա-
րով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա-
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տե-
ղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ հա-
մակարգիչներ. կրակմարիչներ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղ-
յա կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակնե-

րի համար. ասֆալտ, խեժեր եւ բիտում. ոչ մետաղ-
յա շարժական կառուցվածքներ եւ շինություններ. 
ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկա-
րասի եւ սպասք (բացառությամբ ազնիվ մետաղնե-
րից պատրաստվածների կամ դրանցով պատված-
ների). սանրեր եւ սպունգներ. խոզանակներ (բացա-
ռությամբ նկարչական վրձինների) եւ դրանց պատ-
րաստման նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մաս-
նակի մշակված ապակի (բացառությամբ շինարա-
րական ապակու). ապակյա, հախճապակյա եւ ճե-
նապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասե-
րում.

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

դաս 23. մանվածք եւ թելեր մանածագործու-
թյան համար.

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

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

իրեր, երիզներ եւ ժապավեններ. կոճակներ, սեղ-
մակոճակներ, կեռիկներ եւ ամրօղակներ, գնդասեղ-
ներ եւ ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.

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

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

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա-
յին ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյու-
թեր.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

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

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

րանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում.

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակութա-
յին միջոցառումների կազմակերպում.

____________________

(210) 20080028 (111) 13105
(220) 17.01.2008 (151) 28.07.2008
   (181) 17.01.2018

(730) “Արցախբանկ” ՓԲԸ ԼՂՀ, Ստեփանակերտ, 
Կնունյանցների 25, AM

(540) 

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

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

____________________

(210) 20080531 (111) 13106
(220) 03.06.2008 (151) 28.07.2008
   (181) 03.06.2018
(730) “Մավաէքսիմ” ՍՊԸ, Երեւան, Արշակունյաց 

1/28, AM
(540) 

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

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա-
յին ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ 

ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյու-

թեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080654 (111) 13107
(220) 26.06.2008 (151) 28.07.2008
   (181) 26.06.2018
(730) “Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ” հիմնադրամ,

Երեւան, Կառավարական տուն 3, AM
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(540) 

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

(511) (510)
դաս 41. համահայկական մշակութային փա-

ռատոն։
____________________

(210) 20080679 (111) 13108
(220) 04.07.2008 (151) 28.07.2008
   (181) 04.07.2018
(730) “Վան” ՍՊԸ, ԼՂՀ, Ստեփանակերտ, Թուման-

յան 16, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. տարա.
դաս 32. հանքային ջուր, աղբյուրի ջուր։

____________________

(210) 20080680 (111) 13109
(220) 04.07.2008 (151) 28.07.2008
   (181) 04.07.2018
(730) “Վան” ՍՊԸ, ԼՂՀ, Ստեփանակերտ, Թուման-

յան 16, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. տարա.
դաս 32. հանքային ջուր, աղբյուրի ջուր։

____________________

(210) 20070491 (111) 13110
(220) 08.05.2007 (151) 30.07.2008
   (181) 08.05.2017
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո “Պրո-

կոս”, RU
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20071381 (111) 13111
(220) 12.12.2007 (151) 30.07.2008
   (181) 12.12.2017
(730) Թենեքոու Օթոմոութիվ Օփերեյթինգ Քամփ-

նի Ինք., US
(320) 77/274,116 07.09.2007 US
(540) 

(511) (510)
դաս 9. ռադիոհաճախականության սարքեր, 

որոնք ակտիվացնում են ցամաքային շարժամիջոց-
ների հետ օգտագործվող կարգավորվող մեղմիչնե-
րի բնութագրերի փոփոխությունները։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071382 (111) 13112
(220) 12.12.2007 (151) 30.07.2008
   (181) 12.12.2017
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Հոլդինգս, Ինք. , US
(540) 

(511) (510)
դաս 30. թխվածքաբլիթներ, գալետներ, բիսկ-

վիտներ, կրեկերներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071445 (111) 13113
(220) 25.12.2007 (151) 30.07.2008
   (181) 25.12.2017
(730) Օրիոն Քորփորեյշն , KR
(540) 

(511) (510)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր 

թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, հրուշակե-
ղեն, հացահատիկային մթերքներից փաթիլներ, 
եգիպտացորենից փաթիլներ, հաց, քաղցր խմորե-
ղեն, հրուշակներ, կլոր կարկանդակներ, պուդինգ-
ներ, շարբաթ, պաղպաղակ, կոնֆետներ, կարամել, 
ծամոն (ոչ բուժական նպատակների համար)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071446 (111) 13114
(220) 25.12.2007 (151) 30.07.2008
   (181) 25.12.2017
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540) 

(511) (510)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր 

թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, հրուշակե-
ղեն, հացահատիկային մթերքներից փաթիլներ, 
եգիպտացորենից փաթիլներ, հաց, քաղցր խմորե-
ղեն, հրուշակներ, կլոր կարկանդակներ, պուդինգ-
ներ, շարբաթ, պաղպաղակ, կոնֆետներ, կարամել, 
ծամոն (ոչ բուժական նպատակների համար)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071447 (111) 13115
(220) 25.12.2007 (151) 30.07.2008
   (181) 25.12.2017
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540) 

(511) (510)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր 

թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, հրուշակե-

ղեն, հացահատիկային մթերքներից փաթիլներ, 

եգիպտացորենից փաթիլներ, հաց, քաղցր խմորե-

ղեն, հրուշակներ, կլոր կարկանդակներ, պուդինգ-

ներ, շարբաթ, պաղպաղակ, կոնֆետներ, կարամել, 

ծամոն (ոչ բուժական նպատակների համար)։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20071448 (111) 13116
(220) 25.12.2007 (151) 30.07.2008
   (181) 25.12.2017
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540) 
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(511) (510)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր 

թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, հրուշակե-
ղեն, հացահատիկային մթերքներից փաթիլներ, 
եգիպտացորենից փաթիլներ, հաց, քաղցր խմորե-
ղեն, հրուշակներ, կլոր կարկանդակներ, պուդինգ-
ներ, շարբաթ, պաղպաղակ, կոնֆետներ, կարամել, 
ծամոն (ոչ բուժական նպատակների համար)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071450 (111) 13117
(220) 25.12.2007 (151) 30.07.2008
   (181) 25.12.2017
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540) 

(511) (510)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր 

թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, հրուշակե-
ղեն, հացահատիկային մթերքներից փաթիլներ, 
եգիպտացորենից փաթիլներ, հաց, քաղցր խմորե-
ղեն, հրուշակներ, կլոր կարկանդակներ, պուդինգ-
ներ, շարբաթ, պաղպաղակ, կոնֆետներ, կարամել, 
ծամոն (ոչ բուժական նպատակների համար)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071451 (111) 13118
(220) 25.12.2007 (151) 30.07.2008
   (181) 25.12.2017
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540) 

(511) (510)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր 

թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, հրուշակե-
ղեն, հացահատիկային մթերքներից փաթիլներ, 
եգիպտացորենից փաթիլներ, հաց, քաղցր խմորե-
ղեն, հրուշակներ, կլոր կարկանդակներ, պուդինգ-
ներ, շարբաթ, պաղպաղակ, կոնֆետներ, կարամել, 
ծամոն (ոչ բուժական նպատակների համար)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071452 (111) 13119
(220) 25.12.2007 (151) 30.07.2008
   (181) 25.12.2017
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540) 

(511) (510)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր 

թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, հրուշակե-
ղեն, հացահատիկային մթերքներից փաթիլներ, 
եգիպտացորենից փաթիլներ, հաց, քաղցր խմորե-
ղեն, հրուշակներ, կլոր կարկանդակներ, պուդինգ-
ներ, շարբաթ, պաղպաղակ, կոնֆետներ, կարամել, 
ծամոն (ոչ բուժական նպատակների համար)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071453 (111) 13120
(220) 25.12.2007 (151) 30.07.2008
   (181) 25.12.2017
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540) 

(511) (510)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր 

թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, հրուշակե-
ղեն, հացահատիկային մթերքներից փաթիլներ, 
եգիպտացորենից փաթիլներ, հաց, քաղցր խմորե-
ղեն, հրուշակներ, կլոր կարկանդակներ, պուդինգ-
ներ, շարբաթ, պաղպաղակ, կոնֆետներ, կարամել, 
ծամոն (ոչ բուժական նպատակների համար)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20071454 (111) 13121
(220) 25.12.2007 (151) 30.07.2008
   (181) 25.12.2017
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(540) 

(511) (510)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր 

թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, հրուշակե-
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ղեն, հացահատիկային մթերքներից փաթիլներ, 
եգիպտացորենից փաթիլներ, հաց, քաղցր խմորե-
ղեն, հրուշակներ, կլոր կարկանդակներ, պուդինգ-
ներ, շարբաթ, պաղպաղակ, կոնֆետներ, կարամել, 
ծամոն (ոչ բուժական նպատակների համար)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20080116 (111) 13122
(220) 12.02.2008 (151) 30.07.2008
   (181) 12.02.2018
(730) “Էդգար Դանիելյան” ՍՊԸ, Սպիտակ, Վանա-

ձորի խճուղի 1, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 35. առեւտուր.
դաս 39. տաքսի ծառայություն, ուղեւորափո-

խադրումներ։
____________________

(210) 20080561 (111) 13123
(220) 11.06.2008 (151) 30.07.2008
   (181) 11.06.2018
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

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

թյամբ գարեջրի)։

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

____________________

(210) 20080595 (111) 13124
(220) 17.06.2008 (151) 30.07.2008
   (181) 17.06.2018
(730) “Նանե ալկո” ՍՊԸ, Երեւան, Նորքի 6-րդ 

զանգ., Շոպրոնի նրբ., 8-րդ շենք, բն. 19, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080667 (111) 13125
(220) 01.07.2008 (151) 30.07.2008
   (181) 01.07.2018
(730) “Ջեների” ՍՊԸ, Երեւան, Երզնկյան 75ա, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ։
____________________

(210) 20070664 (111) 13126
(220) 15.06.2007 (151) 01.08.2008
   (181) 15.06.2017
(730) “Արսանա”, ՓԲԸ Երեւան, Չարենցի փ. 27/

10, AM
(540) 
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(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, կանաչ եւ մոխ-
րագույն գունային համակցությամբ։

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

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

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

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա-
յին ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյու-
թեր.

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

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

____________________

(210) 20070912 (111) 13127

(220) 13.08.2007 (151) 01.08.2008

   (181) 13.08.2017

(730) “Բջնի” հանքային ջրերի գործարան” ՓԲԸ, 

Չարենցավան, Գործարանային 8, AM

(540) 

(526) “ԲԺՆԻ” եւ “ԼՅՈՒԿՍ” (ռուս.) բառերն ինքնու-

րույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մոխրագույն 

եւ կապույտ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա-

յին ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ 

ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյու-

թեր։

____________________

(210) 20070913 (111) 13128

(220) 13.08.2007 (151) 01.08.2008

   (181) 13.08.2017

(730) “Բջնի” հանքային ջրերի գործարան” ՓԲԸ, 

Չարենցավան, Գործարանային 8, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա-

յին ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմ-

պելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

____________________
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(210) 20070914 (111) 13129
(220) 13.08.2007 (151) 01.08.2008
   (181) 13.08.2017
(730) “Բջնի” հանքային ջրերի գործարան” ՓԲԸ, 

Չարենցավան, Գործարանային 8, AM
(540) 

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

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա-
յին ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյու-
թեր։

____________________

(210) 20070949 (111) 13130
(220) 23.08.2007 (151) 01.08.2008
   (181) 23.08.2017
(730) Սարոմե Քո., Լթդ., JP
(540) 

(511) (510)
դաս 14. սիգարետի վառիչներ, սիգարի վա-

ռիչներ, սիգարի կտրիչով վառիչներ, ծխամորճի 
վառիչներ, ծխամորճը մաքրելու հարմարանքնե-
րով վառիչներ, ծխամորճի վարսանգով վառիչներ, 
սիգարի կտրիչներ, հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար եւ ծխամորճի վարսանգներ, բո-
լոր վերը նշված ապրանքները պատրաստված են 
ազնիվ մետաղներից.

դաս 16. գրելու հավաքակազմեր. մասնավո-
րապես՝ ինքնահոս գրիչներ, գնդիկավոր գրիչներ 
եւ մատիտներ.

դաս 34. ծխելու պիտույքներ, մասնավորա-
պես՝ սիգարետի վառիչներ, սիգարի վառիչներ, սի-
գարի կտրիչներով վառիչներ, ծխամորճի վառիչ-
ներ, ծխամորճը մաքրելու հարմարանքներով վա-
ռիչներ, ծխամորճի վարսանգով վառիչներ, սիգա-
րի կտրիչներ, վարսանգներ, մոխրամաններ, արկ-
ղեր սիգարետների համար եւ արկղեր սիգարների 
համար ոչ ազնիվ մատաղներից եւ հարմարանքներ 
ծխամորճերը մաքրելու համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070972 (111) 13131
(220) 30.08.2007 (151) 01.08.2008
   (181) 30.08.2017
(730) Փերդիգաո Ագրոինդասթրիալ Ս.Ա., BR
(540) 

(511) (510)
դաս 29. չկտրտած հավեր եւ ճտեր, կտրտած 

հավեր եւ ճտեր եւ հավի սիրտութոք, լյարդութոք, 
լյարդ, չկտրտած հնդկահավ, կտրտած հնդկահավ 
եւ հնդկահավի սիրտութոք, լյարդութոք, լյարդ, 
հավի ենթամթերքներ, հավի եւ ճտի կիսաֆաբ-
րիկատներ, խոզի կտրածոներ, տավարի ոսկրա-
զուրկ կտրածոներ, տավարի ենթամթերքներ, տա-
վարի կիսաֆաբրիկատներ, տավարի մսից պատ-
րաստի մթերքներ օգտագործման համար, սառեց-
ված պատրաստի կերակուրներ, պաքսիմատա-
պատ հավեր, տեֆտելի, մսագնդիկներ, նրբերշիկ-
ներ, ապխտած թռչուն, ջերմամշակման ենթարկ-
ված միս, սալյամի (խոզի մսի վերամշակված մթերք-
ներ), բեկոն, ապխտած խոզի կրծքամիս, երշիկե-
ղեն, նագգետսներ, պաքսիմատապատ լցոնված 
մթերքներ, ընդգրկված դաս 29-ում, պաքսիմատա-

պատ բանջարեղեն, պատրաստի հավեր եւ ճտեր 

օգտագործման համար, պատրաստի հնդկահավ 

օգտագործման համար, տավարի մսից պատրաս-

տի մթերքներ օգտագործման համար, ընդգրկված 
դաս 29-ում, տավարի միս, խոզապուխտ, խոզի 
աղած ազդրից մթերքներ.

դաս 30. ցորենի ալյուրից կարկանդակներ, 
պիցաներ, բարկահամ կծու կուտապներ, քաղցր 

կուտապներ, կուլեբյակա, լազանյա, պաքսիմատա-

պատ լցոնված մթերքներ, ընդգրկված 30-րդ դա-

սում, պանրահաց։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071142 (111) 13132

(220) 11.10.2007 (151) 01.08.2008
   (181) 11.10.2017
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(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-
նոստյու “Սովմեստնոյե պրեդպրիյատիյե Նի-
դան- Էկոֆրուկտ”, RU

(540) 

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

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա-
յին ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. մրգային նեկտար-
ներ, օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման 
այլ բաղադրանյութեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20071228 (111) 13133
(220) 01.11.2007 (151) 01.08.2008
   (181) 01.11.2017
(730) “Վեգա կոմպյուտերս” ՍՊԸ, Երեւան, Ջի-

վանու փ. 16/5, AM
(540) 

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

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

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

կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանային, 
հսկման (ստուգման), փրկության եւ ուսուցման սար-
քերի ու գործիքների, էլեկտրականության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր եւ գոր-
ծիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղոր-
դակցման կամ վերարտադրման սարքեր. մագնի-
սական տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա-

մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տե-
ղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ հա-
մակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղա-
յին նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրա-
սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույ-
քի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռ-
նարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական գոր-
ծունեություն. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ.

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

____________________

(210) 20071467 (111) 13134
(220) 27.12.2007 (151) 01.08.2008
   (181) 27.12.2017
(730) “Սմարթ սիսթեմս” ՍՊԸ, Երեւան, Հ. Ներսիս-

յան 6, AM
(540) 

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

կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության եւ ուսուցման սար-
քեր ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, կար-
գավորման կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիք-
ներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
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կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տե-
ղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. առեւտ-
րի ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվու-
թյան մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչ-
ներ. կրակմարիչներ. մասնավորապես՝ համակարգ-
չային ծրագրային արտադրանք, համակարգչային 
սարքավորումներ.

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

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում 
եւ կատարելագործում. մասնավորապես՝ համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում, համակարգ-
չային ապարատային ապահովում։

____________________

(210) 20071468 (111) 13135
(220) 27.12.2007 (151) 01.08.2008
   (181) 27.12.2017
(730) “Սմարթ սիսթեմս” ՍՊԸ, Երեւան, Հ. Ներսիս-
յան 6, AM
(540) 

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

կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության եւ ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության հա-
ղորդման, միացման, փոխակերպման, կուտակ-
ման, կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր 
եւ գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. մագ-
նիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավա-
ռակներ. առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճա-
րով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա-
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տե-
ղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ հա-
մակարգիչներ. կրակմարիչներ.

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

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

____________________

(210) 20080020 (111) 13136
(220) 15.01.2008 (151) 01.08.2008
   (181) 15.01.2018
(730) “Տարերք-թվայն” ՍՊԸ, Երեւան, Տերյան     
52/8, AM
(540) 

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

դաս 44. մաշկաբանական, կոսմետոլոգիա-
կան, ախտորոշիչ լաբորատոր ծառայություններ։

____________________

(210) 20080049 (111) 13137
(220) 25.01.2008 (151) 01.08.2008
   (181) 25.01.2018
(730) “Աշտարակ-կաթ” ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գյուղ Ագարակ, AM
(540) 

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված եւ ջեր-
մամշակման ենթարկված մրգեր եւ բանջարեղեն. 
դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ եւ կաթնամ-
թերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր. մասնավորա-
պես թթվասեր, պանիր, կարագ։

____________________
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(210) 20080050 (111) 13138
(220) 25.01.2008 (151) 01.08.2008
   (181) 25.01.2018
(730) “Աշտարակ-կաթ” ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գյուղ Ագարակ, AM
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված 
եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ բանջարե-
ղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ եւ կաթ-
նամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր. մասնավո-
րապես թթվասեր, պանիր, կարագ.

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

____________________

(210) 20080140 (111) 13139
(220) 22.02.2008 (151) 01.08.2008
   (181) 22.02.2018
(730) “Դուստր Մելանյա” ՍՊԸ, Տաշիր, Կիրովի-
346, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ, սեւ, 
սպիտակ, ոսկեգույն, մանուշակագույն եւ դեղին 
գունային համակցությամբ։
(511) (510)

դաս 29. պանիր։
____________________

(210) 20080508 (111) 13140
(220) 26.05.2008 (151) 01.08.2008
   (181) 26.05.2018
(730) Արտակ Ղարոյան, Երեւան, Զվարթնոց օդա-

նավակայանի հանրակացարաններ, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, բաց կա-
պույտ, մանուշակագույն, մոխրագույն, սեւ եւ 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 41. խաղասրահների ծառայություն-

ներ.
դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։

____________________

(210) 20080611 (111) 13141
(220) 19.06.2008 (151) 01.08.2008
   (181) 19.06.2018
(730) “Լիհնիտիս” ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, 

գյուղ Լճաշեն, AM
(540) (554) 
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(511) (510)

դաս 21. տարա.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մր-

գային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ 

եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրան-

յութեր։

____________________

(210) 20080631 (111) 13142

(220) 24.06.2008 (151) 01.08.2008

   (181) 24.06.2018

(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

(511) (510)

դաս 32. աղբյուրի ջուր, հանքային ջուր, հյու-

թեր, մրգահյութեր, զովացուցիչ ըմպելիք, գազավոր-

ված ջրեր եւ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20070575 (111) 13143

(220) 30.05.2007 (151) 12.08.2008

   (181) 30.05.2017

(730) “ՀԱՄ” ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գյուղ Օձուն, տուն 

69, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 30. թեյ, բուսական թեյ, մրգային թեյ, բան-

ջարեղենային թեյ, թեյի փոխարինիչներ։
____________________

(210) 20070907 (111) 13144
(220) 09.08.2007 (151) 12.08.2008
   (181) 09.08.2017
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Կոմս-

թար-Օբյեդինյոննիյե Տելեսիստեմի”, RU
(540) 

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

(511) (510)
դաս 9. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հա-

ղորդման, վերարտադրման սարքեր, այդ թվում հե-
ռախոսային ինքնապատասխանիչ սարքեր. ալեհա-
վաքներ. բարձրհաճախական ապարատուրա. հե-
ռակառավարման ապարատուրա. երկաթուղային 
ուղեփոխ սլաքների հեռակառավարման էլեկտրա-
դինամիկական ապարատուրա. ազդանշանների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական ապա-
րատուրա. դիտարկման եւ վերահսկման էլեկտրա-
կան ապարատուրա. ձայնագրիչ ապարատուրա. 
ձայնի հաղորդման ապարատներ. կոմուտացման 
էլեկտրական ապարատներ. խոսակցական ապա-
րատներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. հեռագրական 
ապարատներ. հեռախոսային ապարատներ. հեռա-
խոսային հաղորդիչ ապարատներ. ֆաքսիմիլային
ապարատներ. լուսահեռագրական ապարատներ. 
հեռավառոցքային էլեկտրական ապարատներ. հա-
մակարգիչների հիշողության բլոկներ. տեսախցիկ-
ներ. տեսաժապավեններ. տեսահեռախոսներ. տե-
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սաէկրաններ. սկավառակակիրներ համակարգիչ-
ների համար. սկավառակակիրներ՝ սկավառակնե-
րի ավտոմատ հերթափոխությամբ (համակարգիչ-
ների համար). հայտարարությունների էլեկտրոնա-
յին տախտակներ. համառանցք մալուխներ. ինտեր-
ֆեյսներ (համակարգիչներ). օպտիկաթելքային մա-
լուխներ. կինոնկարահանման խցիկներ. էլեկտրո-
նային մատիտներ (ցուցասարքերի տարրեր). տե-
սախաղերի քարթրիջներ. լուսակայված կինոժա-
պավեններ. համակարգիչների ստեղնաշարեր. կո-
մուտատորներ. օպտիկական կոմպակտ սկավա-
ռակներ. կոմպակտ սկավառակներ (տեսա- լսո-
ղական). համակարգիչներ. դյուրակիր համակար-
գիչներ. մկնիկ տեսակի մանիպուլյատորներ (ձեռ-
նանմանակներ). միկրոպրոցեսորներ. միկրոֆոն-
ներ. մոդեմներ. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք). ձայնագրությունների կրիչներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. օպտիկական տեղե-
կակիրներ. փեյջերներ. հաղորդիչներ (հեռակապ). 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. հե-
ռագործ ընդհատիչներ. գրանցող հեռագործ սար-
քեր. նավագնացական սարքեր եւ գործիքներ. նա-
վագնացական սարքեր տրանսպորտային միջոցնե-
րի համար (կողային համակարգիչներ). արբանյա-
կային նավագնացական սարքեր. ընդունիչներ (տե-
սա-լսողական). հեռագրալարեր. հեռախոսալարեր. 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային խա-
ղային ծրագրեր. համակարգչային ծրագրեր (բեռ-
նավորվող ծրագրային ապահովում). նվագարկիչ-
ներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական բլոկներ). էլեկտրոնային հրապա-
րակումներ (բեռնավորվող). էլեկտրական կառա-
վարման վահաններ. ռադարներ. ռադիոկայմեր. 
հեռակապի ռադիոհաղորդիչներ. ռադիոսարքեր. 
ռադիոհաղորդիչներ տրանսպորտային միջոցնե-
րի համար. դյուրակիր ռացիաներ. արբանյակներ 
գիտական հետազոտությունների համար. ուսուց-
ման տեսալսողական միջոցներ. ռադիոհեռագրա-
կան կայաններ. ռադիոհեռախոսային կայաններ. 
տեքստային պրոցեսորներ. հեռուստացույցներ. 
աստղադիտակներ. հեռուստահուշարարներ. հե-
ռատիպեր. շարժական հեռախոսներ. հեռախոսա-
փողեր. արտադրական գործընթացների հեռակա-
ռավարման էլեկտրական տեղակայանքներ (արդ-
յունաբերական ձեռնարկությունների համար). տե-
սագրման սարքեր. մագնիսական ժապավենների 
վրա գրանցման (ձայնի, պատկերի, տեղեկատվու-
թյան) սարքեր. խաղասարքեր՝ հեռուստաընդունիչ-

ների պարտադիր օգտագործմամբ. տեղեկատվու-
թյան մշակման սարքեր. զվարճասարքեր՝ հեռուս-
տաընդունիչների պարտադիր օգտագործմամբ. կո-
մուտացման սարքեր (տեղեկատվության մշակման 
սարքավորանք). համակարգիչների կից սարքեր. 
ակուստիկական (ձայնագիտական) կապի սարքեր. 
ազդասարքեր (պահպանական ազդանշանում). ըն-
թերցող սարքեր (տեղեկատվության մշակման սար-
քեր).չիպեր (ինտեգրալ սխեմաներ).

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այդ թվում 
լրատվական գործակալություններ. հեռուստատե-
սային հեռարձակում. հեռուստատեսային մալուխա-
յին հեռարձակում. հաղորդագրությունների էլեկտ-
րոնային տախտակ (հեռահաղորդակցության ծա-
ռայություններ). տեղեկատվություն հեռակապի 
հարցերով. հեռահաղորդակցական միացումներ եւ
երթուղավորում. հեռահաղորդակցության համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցերում մուտք գոր-
ծելու ապահովում (պրովայդերների ծառայություն-
ներ). հեռահաղորդակցության համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի հետ հեռահաղորդակ-
ցական կապի ապահովում. հաղորդագրություն-
ների ապահովում. համակարգչի միջոցով հաղոր-
դագրությունների եւ պատկերների հաղորդման 
ապահովում. շտապ հայտարարությունների հա-
ղորդում. հեռագրերի հաղորդում. էլեկտրոնային 
փոստ. հաղորդագրությունների հաղորդման հա-
մար սարքավորանքի վարձույթ. մոդեմների վար-
ձույթ. հեռահաղորդակցական կապի համար սար-
քավորանքի վարձույթ. հեռախոսային ապարատ-
ների վարձույթ. ֆաքսիմիլային ապարատների
վարձույթ. ռադիոհեռարձակում.օպտիկաթելքա-
յին կապ. ռադիոհեռախոսային կապ. համակարգ-
չային տերմինալների օգնությամբ իրագործվող
կապ. արբանյակային կապ. հեռագրակապ. հեռա-
խոսակապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյջինգային (ան-
հատական ռադիոկանչի) ծառայություն (ռադիոյի, 
հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցնե-
րի օգտագործմամբ). հեռակոնֆերանսների ծառա-
յություններ (ինետերնետ). աբոնենտային հեռագրա-
կապի ծառայություններ. հեռագրակապ ապահովե-
լու ծառայություններ. հեռախոսակապ ապահովե-
լու ծառայություններ.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
մշակումներ եւ հետազոտություններ. համակարգ-
չային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում եւ 
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կատարելագործում, այդ թվում համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն. համակարգչային 
տվյալների բազաների վերականգնում. տեխնիկա-
կան նախագծերի հետազոտում. համակարգչային 
ծրագրերի տեղակայում. նոր ապրանքատեսակնե-
րի հետազոտում եւ մշակում (երրորդ անձանց հա-
մար), խորհրդատվություն համակարգչային տեխ-
նիկայի բնագավառում. ծրագրային ապահովման 
արդիականացում. ծրագրային ապահովման տեխ-
նիկական սպասարկում. տվյալների կամ փաս-
տաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտ-
րոնային կրիչի վրա. տվյալների եւ տեղեկատվա-
կան ծրագրերի վերափոխում (ոչ ֆիզիկական). հա-
մակարգչային համակարգերի նախագծում. համա-
կարգիչների վարձույթ. ծրագրային ապահովման 
միջոցների վարձույթ. վեբ-կայքերի տեղադրում. հա-
մակարգչային ծրագրերի բազմացում. ծրագրային 
ապահովման մշակում. վեբ-կայքերի կազմում եւ 
տեխնիկական սպասարկում երրորդ անձանց հա-
մար. համակարգչային ծրագրերի կազմում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070908 (111) 13145
(220) 09.08.2007 (151) 12.08.2008
   (181) 09.08.2017
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Կոմս-

թար-Օբյեդինյոննիյե Տելեսիստեմի”, RU
(540) 

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

(511) (510)
դաս 9. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հա-

ղորդման, վերարտադրման սարքեր, այդ թվում հե-
ռախոսային ինքնապատասխանիչ սարքեր. ալեհա-
վաքներ. բարձրհաճախական ապարատուրա. հե-
ռակառավարման ապարատուրա. երկաթուղային 
ուղեփոխ սլաքների հեռակառավարման էլեկտրա-
դինամիկական ապարատուրա. ազդանշանների 
հեռակառավարման էլեկտրադինամիկական ապա-

րատուրա. դիտարկման եւ վերահսկման էլեկտրա-
կան ապարատուրա. ձայնագրիչ ապարատուրա. 
ձայնի հաղորդման ապարատներ. կոմուտացման 
էլեկտրական ապարատներ. խոսակցական ապա-
րատներ. պրոյեկցիոն ապարատներ. հեռագրական 
ապարատներ. հեռախոսային ապարատներ. հեռա-
խոսային հաղորդիչ ապարատներ. ֆաքսիմիլային
ապարատներ. լուսահեռագրական ապարատներ. 
հեռավառոցքային էլեկտրական ապարատներ. հա-
մակարգիչների հիշողության բլոկներ. տեսախցիկ-
ներ. տեսաժապավեններ. տեսահեռախոսներ. տե-
սաէկրաններ. սկավառակակիրներ համակարգիչ-
ների համար. սկավառակակիրներ՝ սկավառակնե-
րի ավտոմատ հերթափոխությամբ (համակարգիչ-
ների համար). հայտարարությունների էլեկտրոնա-
յին տախտակներ. համառանցք մալուխներ. ինտեր-
ֆեյսներ (համակարգիչներ). օպտիկաթելքային մա-
լուխներ. կինոնկարահանման խցիկներ. էլեկտրո-
նային մատիտներ (ցուցասարքերի տարրեր). տե-
սախաղերի քարթրիջներ. լուսակայված կինոժա-
պավեններ. համակարգիչների ստեղնաշարեր. կո-
մուտատորներ. օպտիկական կոմպակտ սկավա-
ռակներ. կոմպակտ սկավառակներ (տեսա- լսո-
ղական). համակարգիչներ. դյուրակիր համակար-
գիչներ. մկնիկ տեսակի մանիպուլյատորներ (ձեռ-
նանմանակներ). միկրոպրոցեսորներ. միկրոֆոն-
ներ. մոդեմներ. մոնիտորներ (համակարգչային 
սարքավորանք). ձայնագրությունների կրիչներ. 
մագնիսական տեղեկակիրներ. օպտիկական տեղե-
կակիրներ. փեյջերներ. հաղորդիչներ (հեռակապ). 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչներ. հե-
ռագործ ընդհատիչներ. գրանցող հեռագործ սար-
քեր. նավագնացական սարքեր եւ գործիքներ. նա-
վագնացական սարքեր տրանսպորտային միջոցնե-
րի համար (կողային համակարգիչներ). արբանյա-
կային նավագնացական սարքեր. ընդունիչներ (տե-
սա-լսողական). հեռագրալարեր. հեռախոսալարեր. 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային խա-
ղային ծրագրեր. համակարգչային ծրագրեր (բեռ-
նավորվող ծրագրային ապահովում). նվագարկիչ-
ներ. պրոցեսորներ (տեղեկատվության մշակման 
կենտրոնական բլոկներ). էլեկտրոնային հրապա-
րակումներ (բեռնավորվող). էլեկտրական կառա-
վարման վահաններ. ռադարներ. ռադիոկայմեր. 
հեռակապի ռադիոհաղորդիչներ. ռադիոսարքեր. 
ռադիոհաղորդիչներ տրանսպորտային միջոցնե-
րի համար. դյուրակիր ռացիաներ. արբանյակներ 
գիտական հետազոտությունների համար. ուսուց-
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ման տեսալսողական միջոցներ. ռադիոհեռագրա-
կան կայաններ. ռադիոհեռախոսային կայաններ. 
տեքստային պրոցեսորներ. հեռուստացույցներ. 
աստղադիտակներ. հեռուստահուշարարներ. հե-
ռատիպեր. շարժական հեռախոսներ. հեռախոսա-
փողեր. արտադրական գործընթացների հեռակա-
ռավարման էլեկտրական տեղակայանքներ (արդ-
յունաբերական ձեռնարկությունների համար). տե-
սագրման սարքեր. մագնիսական ժապավենների 
վրա գրանցման (ձայնի, պատկերի, տեղեկատվու-
թյան) սարքեր. խաղասարքեր՝ հեռուստաընդունիչ-
ների պարտադիր օգտագործմամբ. տեղեկատվու-
թյան մշակման սարքեր. զվարճասարքեր՝ հեռուս-
տաընդունիչների պարտադիր օգտագործմամբ. կո-
մուտացման սարքեր (տեղեկատվության մշակման 
սարքավորանք). համակարգիչների կից սարքեր. 
ակուստիկական (ձայնագիտական) կապի սարքեր. 
ազդասարքեր (պահպանական ազդանշանում). ըն-
թերցող սարքեր (տեղեկատվության մշակման սար-
քեր).չիպեր (ինտեգրալ սխեմաներ).

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, այդ թվում 
լրատվական գործակալություններ. հեռուստատե-
սային հեռարձակում. հեռուստատեսային մալու-
խային հեռարձակում. հաղորդագրությունների 
էլեկտրոնային տախտակ (հեռահաղորդակցության 
ծառայություններ). տեղեկատվություն հեռակապի 
հարցերով. հեռահաղորդակցական միացումներ եւ
երթուղավորում. հեռահաղորդակցության համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցերում մուտք գոր-
ծելու ապահովում (պրովայդերների ծառայություն-
ներ). հեռահաղորդակցության համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի հետ հեռահաղորդակ-
ցական կապի ապահովում. հաղորդագրություն-
ների ապահովում. համակարգչի միջոցով հաղոր-
դագրությունների եւ պատկերների հաղորդման 
ապահովում. շտապ հայտարարությունների հա-
ղորդում. հեռագրերի հաղորդում. էլեկտրոնային 
փոստ. հաղորդագրությունների հաղորդման հա-
մար սարքավորանքի վարձույթ. մոդեմների վար-
ձույթ. հեռահաղորդակցական կապի համար սար-
քավորանքի վարձույթ. հեռախոսային ապարատ-
ների վարձույթ. ֆաքսիմիլային ապարատների
վարձույթ. ռադիոհեռարձակում.օպտիկաթելքա-
յին կապ. ռադիոհեռախոսային կապ. համակարգ-
չային տերմինալների օգնությամբ իրագործվող
կապ. արբանյակային կապ. հեռագրակապ. հեռա-
խոսակապ. ֆաքսիմիլային կապ. փեյջինգային (ան-
հատական ռադիոկանչի) ծառայություն (ռադիոյի, 

հեռախոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցնե-
րի օգտագործմամբ). հեռակոնֆերանսների ծառա-
յություններ (ինետերնետ). աբոնենտային հեռագ-
րակապի ծառայություններ. հեռագրակապ ապա-
հովելու ծառայություններ. հեռախոսակապ ապա-
հովելու ծառայություններ.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
մշակումներ եւ հետազոտություններ. համակարգ-
չային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում եւ կա-
տարելագործում, այդ թվում համակարգչային հա-
մակարգերի վերլուծություն. համակարգչային տվ-
յալների բազաների վերականգնում. տեխնիկական 
նախագծերի հետազոտում. համակարգչային ծրագ-
րերի տեղակայում. նոր ապրանքատեսակների հե-
տազոտում եւ մշակում (երրորդ անձանց համար), 
խորհրդատվություն համակարգչային տեխնիկայի 
բնագավառում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. ծրագրային ապահովման տեխնիկա-
կան սպասարկում. տվյալների կամ փաստաթղթե-
րի փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. տվյալների եւ տեղեկատվական ծրագ-
րերի վերափոխում (ոչ ֆիզիկական). համակարգչա-
յին համակարգերի նախագծում. համակարգիչնե-
րի վարձույթ. ծրագրային ապահովման միջոցների
վարձույթ. վեբ-կայքերի տեղադրում. համակարգչա-
յին ծրագրերի բազմացում. ծրագրային ապահով-
ման մշակում. վեբ-կայքերի կազմում եւ տեխնիկա-
կան սպասարկում երրորդ անձանց համար. համա-
կարգչային ծրագրերի կազմում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20070940 (111) 13146
(220) 20.08.2007 (151) 12.08.2008
   (181) 20.08.2017
(730) Ինթերնեյշնլ Բիզնես Քամփնի “Նութրիթեք 

Ինթերնեյշնլ, Քորփ.”, VG
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակ-

ների համար՝ նախատեսված երեխաների համար. 
մանկական սնունդ. 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
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չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճար-
պեր, բոլոր ապրանքները նախատեսված երեխա-
ների համար.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ, 
բոլոր ապրանքները նախատեսված երեխաների 
համար.

դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ 
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիք-
ներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր, բոլոր ապ-
րանքները նախատեսված երեխաների համար.

դաս 35. գովազդ. մանրածախ եւ մեծածախ
առեւտուր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20070971 (111) 13147
(220) 29.08.2007 (151) 12.08.2008
   (181) 29.08.2017
(730) Ինթերնեյշնլ Բիզնես Քամփնի “Նութրիթեք 

Ինթերնեյշնլ, Քորփ.”, VG
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակ-

ների համար՝ նախատեսված երեխաների համար. 
մանկական սնունդ. 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճար-
պեր, բոլոր ապրանքները նախատեսված երեխա-
ների համար.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ, 
բոլոր ապրանքները նախատեսված երեխաների 
համար.

դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ 
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիք-

ներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր, բոլոր ապ-
րանքները նախատեսված երեխաների համար.

դաս 35. գովազդ. մանրածախ եւ մեծածախ
առեւտուր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20070988 (111) 13148
(220) 05.09.2007 (151) 12.08.2008
   (181) 05.09.2017
(730) “Անժսեդ” ՍՊԸ, Երեւան, Մոլդովական 32/

4, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
դեղին, բորդո, կապույտ, նարնջագույն, ոսկե-
գույն, կանաչ, սպիտակ եւ երկնագույն գունա-
յին համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 29. ոլոռ, սիսեռ, լոբի.

դաս 30. բրինձ, ոսպ, հաճար, ձավար, հնդկա-

ցորեն։

____________________

(210) 20071010 (111) 13149

(220) 06.09.2007 (151) 12.08.2008

   (181) 06.09.2017
(730) “Սինոփսիս Արմենիա” ՓԲԸ, Երեւան, Արշա-

կունյանց 41, AM
(540) 
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(511) (510)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատես-

ված են օգտագործելու արդյունաբերական եւ գի-
տական նպատակներով, լուսանկարչության, գյու-
ղատնտեսության, այգեգործության եւ անտառա-
բուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակմարող բաղադրություններ. քիմիական նյու-
թեր մետաղների զոդման եւ մխման համար. քի-
միական նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման
համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր արդ-
յունաբերական նպատակներով օգտագործելու 
համար.

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

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

դաս 4. տեխնիկական յուղեր եւ (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
եւ կապակցման բաղադրություններ. վառելիք (նե-
րառյալ շարժիչային բենզինը) եւ նյութեր լուսավոր-
ման նպատակների համար. մոմեր, պատրույգներ 
լուսավորման համար.

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

դաս 6. սովորական մետաղներ եւ դրանց հա-
մահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շարժա-
կան մետաղյա կառուցվածքներ եւ շինություններ. 
մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. մետաղ-
յա ճոպաններ եւ լարեր. մետաղակապեր եւ փա-

կանքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզե-
լի պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասե-
րում. հանքանյութեր.

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

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-
կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության եւ ուսուցման սար-
քեր ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, կար-
գավորման կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիք-
ներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տե-
ղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. առեւտ-
րի ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվու-
թյան մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչ-
ներ. կրակմարիչներ (բացառությամբ՝ համակարգ-
չային ծրագրային արտադրանք, համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք էլեկտրոնային համակար-
գերի, ինտեգրալ սխեմաների եւ կիսահաղորդիչնե-
րի նախագծման բնագավառում էլեկտրոնային նա-
խագծման ավտոմատացման համար).

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

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

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

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք եւ արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.
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դաս 14. ազնիվ մետաղներ եւ դրանց հա-
մահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թան-
կարժեք քարեր. ժամացույցներ եւ այլ ժամանա-
կաչափ սարքեր.

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա-
սերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր կազ-
մարարական աշխատանքների համար. լուսանկար-
ներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն նյութեր 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձին-
ներ. գրամեքենաներ եւ գրասենյակային պիտույք-
ներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկներ (բացառու-
թյամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե նյու-
թեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ (բացառությամբ համակարգչային ծրագ-
րերի ձեռնարկների էլեկտրոնային համակարգերի, 
ինտեգրալ սխեմաների եւ կիսահաղորդիչների նա-
խագծման բնագավառում եւ արդյունաբերության 
համակարգչային հսկման աշխատածրագրերի հետ 
օգտագործելու համար).

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

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

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շրջա-
նակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջ-
յուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի 
զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփու-
րից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ պլաստ-

մասսայից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում.

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

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

դաս 23. մանվածք եւ թելեր մանածագործու-
թյան համար.

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

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

իրեր, երիզներ եւ ժապավեններ. կոճակներ, սեղ-
մակոճակներ, կեռիկներ եւ ամրօղակներ, գնդասեղ-
ներ եւ ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.

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

դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական եւ սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

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

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա-
կան, անտառային եւ հացահատիկային մթերք-
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ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդա-

նիներ. թարմ մրգեր եւ բանջարեղեն. սերմեր, բնա-

կան բույսեր եւ ծաղիկներ. կեր կենդանիների հա-

մար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մր-

գային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ 

եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրան-

յութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուց-

կի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-

կան գործունեություն գործարարության ասպարե-

զում. գրասենյակային ծառայություններ (բացառու-

թյամբ առեւտրի).

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-

թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-

նություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-

վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-

րանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճանա-

պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, ու-

սուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 

զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային մի-

ջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծա-

ռայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 

հետ կապված մշակումներ. 

____________________

(210) 20071320 (111) 13150

(220) 23.11.2007 (151) 12.08.2008

   (181) 23.11.2017

(730) “Ակոֆեռ” ՍՊԸ, Երեւան, Պարոնյան 1, AM

(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին, ոս-
կեգույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ։
(511) (510)

դաս 33. պորտվեյն։
____________________

(210) 20071321 (111) 13151
(220) 23.11.2007 (151) 12.08.2008
   (181) 23.11.2017
(730) “Ակոֆեռ” ՍՊԸ, Երեւան, Պարոնյան 1, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի եւ հայկական կոնյակի (բրենդի))։
____________________
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(210) 20071428 (111) 13152
(220) 21.12.2007 (151) 12.08.2008
   (181) 21.12.2017
(730) “Դոստ Ինթերնեյշընըլ” ՍՊԸ, Երեւան, Ար-

տաշիսյան 89, AM
(540) 

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

պատրաստուկներ. պահածոյացված, չորացված 
եւ ջերմամշակման ենթարկված բանջարեղեն եւ 
մրգեր. դոնդող, մուրաբա, կոնֆիտյուր. ձու, կաթ 
եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր. 
այդ թվում պինդ, հալած եւ հեղուկ բուսական յու-
ղեր. մարգարին։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20071429 (111) 13153
(220) 21.12.2007 (151) 12.08.2008
   (181) 21.12.2017
(730) Զիփո Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի, US
(540) 

(511) (510)
դաս 4. վառելանյութ վառիչների համար. վա-

ռիչների պատրույգներ. 
դաս 34. վառիչներ եւ վառիչների մասեր եւ 

պարագաներ. վառիչների պատյաններ եւ քսակ-
ներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080063 (111) 13154
(220) 31.01.2008 (151) 12.08.2008
   (181) 31.01.2018
(730) Զիփո Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի, US
(540) 

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք, սիգա-

րետներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080098 (111) 13155
(220) 08.02.2008 (151) 12.08.2008
   (181) 08.02.2018
(730) “Մասիսի գոֆրոտարա” ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

0801, Արդյունաբերական Հանգույց, Գործա-
րանային 8, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կանաչ, դարչ-
նագույն, երկնագույն, մորեգույն, սեւ եւ սպի-
տակ գունային համակցությամբ։

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

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վի-
րակապման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամ-
ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հեր-
բիցիդներ, մասնավորապես կանացի ներդիրներ, 
անձեռոցիկներ հիգիենիկ նպատակներով օգտա-
գործելու համար.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա-
սերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր կազ-
մարարական աշխատանքների համար. լուսանկար-
ներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն նյութեր 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձին-
ներ. գրամեքենաներ եւ գրասենյակային պիտույք-
ներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյու-
թեր եւ դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր փա-
թեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ, 
մասնավորապես անձեռոցիկներ, զուգարանի 
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թուղթ, թղթե թաշկինակներ, սրբիչներ, սփռոցներ, 
սեղանի եւ գեղազարդված անձեռոցիկներ, սավան-
ներ, մանկական խանձարուրներ։

____________________

(210) 20080100 (111) 13156
(220) 08.02.2008 (151) 12.08.2008
   (181) 08.02.2018
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE
(540) 

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

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

____________________

(210) 20080115 (111) 13157
(220) 12.02.2008 (151) 12.08.2008
   (181) 12.02.2018
(730) “Փլեյմեդիա” ՍՊԸ, Երեւան, Մոսկովյան 8 

շ., բն. 36, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 3. բուսական եւ եթերային յուղեր.
դաս 14. ազնիվ մետաղներից կամ դրանցով

պատված իրեր, ոսկերչական իրեր, զարդեր, թան-
կարժեք քարեր, ժամացույցներ եւ այլ ժամանակա-
չափ սարքեր, հուշանվերներ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շրջա-
նակներ. փայտից կամ պլաստմասսայից պատ-
րաստված իրեր.

դաս 34. սիգար.
դաս 35. առեւտուր։

____________________

(210) 20080678 (111) 13158
(220) 04.07.2008 (151) 12.08.2008
   (181) 04.07.2018
(730) “Վան” ՍՊԸ, ԼՂՀ, Ստեփանակերտ, Թուման-

յան 16, AM
(540) (554) 

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

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

դաս 32. աղբյուրի ջուր։
____________________

(210) 20070475 (111) 13159
(220) 04.05.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 04.05.2017
(730) Եվրոսթար Քոմյունիքեյշնզ (Ս) Փթե Լթդ, SG
(540) 

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

ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտա-
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յին միջոցների համար նախատեսվածների). կցոր-
դիչներ, միացքներ, կցիչներ եւ փոխանցման տար-
րեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտա-
յին միջոցների համար նախատեսվածների). գյու-
ղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռ-
քով կառավարվողների. ինկուբատորներ. փոշե-
կուլների պարկեր. գնդիկավոր առանցքակալներ. 
էլեկտրական քրքրիչ մեքենաներ. շարժիչների շար-
ժափոկեր. էմուլսացման կենցաղային էլեկտրական 
շարժիչներ. նավակային (մակույկային) մոտորներ. 
մաքրման Էլեկտրական մեքենաներ եվ սարքեր. 
սրճաղացներ (բացառությամբ ձեռքի սրճաղացնե-
րի). սառնարանային ճնշակներ. մեքենաների կամ
շարժիչների կառավարման մետաղաճոպաններ. 
սերզատիչներ. կենցաղային էլեկտրական ջարդիչ-
ներ. ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնիչներ. չորաց-
նող մեքենաներ. ներկման մեքենաներ. ամբարձիչ-
ներ (վերհաններ, վերելակներ). շարժիչների օդա-
փոխիչներ. զտիչներ (սարքեր, ապարատներ). խո-
հանոցային պրոցեսորներ (էլեկտրական). կենցա-
ղային էլեկտրական հյութամզիչներ. հոսանքի գե-
ներատորներ. մանրացնող մեքենաներ. արդուկող 
մեքենաներ. կտրոցներ (դանակներ) (մեքենաների
մասեր). մսաղացներ (մեքենաներ). մանրատիչներ 
մսի համար(մեքենաներ). խառնիչներ (մեքենաներ). 
պոմպեր (մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
վակուումային պոմպեր (մեքենաներ). շարժիչնե-
րի հովացման ռադիատորներ. նրբերշիկ պատրաս-
տող մեքենաներ. Էլեկտրական մկրատներ. կարի 
մեքենաներ. փոշեկուլներ. լվացքի մեքենաներ. ջրա-
տաքացուցիչներ (մեքենաների մասեր).

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու ար-
տադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեց-
ման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման եւ սա-
նիտարատեխնիկական սարքեր. օդի լավորակիչ-
ներ. օդի սառեցման տեղակայանքներ. տաքացիչ-
ներ լոգասենյակի համար եւ այրիչներ. առաստաղի 
լուսատուներ. էլեկտրական սրճեփներ. խոհանոցի 
սալօջախներ. էլեկտրական սպասք սննդամթերքի 
ջերմային մշակման համար. սառեցման սարքեր եւ 
տեղակայանքներ. էլեկտրական ճարպաջեռոցներ. 
օդի չորուցիչներ. մազերի չորուցիչներ. անձնական 
օգտագործման (կենցաղային) էլեկտրական օդա-
փոխիչներ. Էլեկտրական լամպեր. խմելու ջրի զտիչ-
ներ. սառեցման ապարատներ. գազայրոցներ. տա-
պակելու խոհանոցային սարքեր. ջեռուցման սալեր 
(թիթեղներ). էլեկտրական թեյամաններ. թրծման 
վառարաններ. լամպերի խողովակներ. էլեկտրա-

կան լամպանոթներ. կրակ վառելու եւ պաշտպա-
նելու տեղակայանքներ. տոստերներ. ջրաջեռուցիչ-
ներ (ջրատաքացիչներ)։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071148 (111) 13160
(220) 16.10.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 16.10.2017
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթեբ-

լիշմնթ, LI
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, շագանա-
կագույն, սպիտակ, կանաչ, դեղին եւ կարմիր
գունային համակցությամբ։

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ալկոհոլային 
խմիչքների ներմուծում եւ արտահանում. ալկոհո-
լային խմիչքների մանրածախ եւ մեծածախ վաճառ-
քի ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20071149 (111) 13161
(220) 16.10.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 16.10.2017
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթեբ-

լիշմնթ, LI
(540) 

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

(591) Նշանը գրանցվում է ոսկեգույն, կանաչ, դե-
ղին, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ։

(511) (510)
դաս 33. օղի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ալկոհոլային 
խմիչքների ներմուծում եւ արտահանում. ալկոհո-
լային խմիչքների մանրածախ եւ մեծածախ վաճառ-
քի ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071150 (111) 13162

(220) 16.10.2007 (151) 21.08.2008

   (181) 16.10.2017

(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթեբ-
լիշմնթ, LI

(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց կա-
նաչ, երկնագույն, բաց դեղին, դեղին եւ սպի-
տակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. օղի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ալկոհոլային 
խմիչքների ներմուծում եւ արտահանում. ալկոհո-
լային խմիչքների մանրածախ եւ մեծածախ վաճառ-
քի ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20071152 (111) 13163
(220) 16.10.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 16.10.2017
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթեբ-

լիշմնթ, LI
(540) 

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

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

(511) (510)

դաս 33. օղի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ. ալկոհոլային 

խմիչքների ներմուծում եւ արտահանում. ալկոհո-

լային խմիչքների մանրածախ եւ մեծածախ վաճառ-

քի ծառայություններ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071156 (111) 13164
(220) 16.10.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 16.10.2017
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթեբ-

լիշմնթ, LI

(540) 

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

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ալկոհոլային 
խմիչքների ներմուծում եւ արտահանում. ալկոհո-
լային խմիչքների մանրածախ եւ մեծածախ վաճառ-
քի ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071157 (111) 13165
(220) 16.10.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 16.10.2017
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթեբ-

լիշմնթ, LI
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կար-
միր, բաց եւ մուգ կանաչ գունային համակ-
ցությամբ։

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ալկոհոլային 
խմիչքների ներմուծում եւ արտահանում. ալկոհո-
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լային խմիչքների մանրածախ եւ մեծածախ վաճառ-
քի ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071158 (111) 13166
(220) 16.10.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 16.10.2017
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթեբ-

լիշմնթ, LI
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց դեղին, կարմիր, 
մուգ եւ բաց կանաչ, մուգ եւ բաց շագանակա-
գույն գունային համակցությամբ։

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ալկոհոլային 
խմիչքների ներմուծում եւ արտահանում. ալկոհո-
լային խմիչքների մանրածախ եւ մեծածախ վաճառ-
քի ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071159 (111) 13167
(220) 16.10.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 16.10.2017
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթեբ-

լիշմնթ, LI
(540) 

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

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ալկոհոլային 
խմիչքների ներմուծում եւ արտահանում. ալկոհո-
լային խմիչքների մանրածախ եւ մեծածախ վաճառ-
քի ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071160 (111) 13168
(220) 16.10.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 16.10.2017
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթեբ-

լիշմնթ, LI
(540) 

(526) “ԳՈՒՐԱԼՆՅԱ” (ուկր.) բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց շագանա-
կագույն գունային համակցությամբ։

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

թյամբ գարեջրի).
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ալկոհոլային 
խմիչքների ներմուծում եւ արտահանում. ալկոհո-
լային խմիչքների մանրածախ եւ մեծածախ վաճառ-
քի ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071161 (111) 13169
(220) 16.10.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 16.10.2017
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթեբ-

լիշմնթ, LI
(540) 

(526) Բացի “NEMIROFF” եւ “ՆԵՄԻՐՈՎ” (ուկր.) 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնու-
րույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, սպիտակ, 
մուգ կարմիր, մուգ եւ բաց շագանակագույն, 
դարչնագույն եւ կանաչ գունային համակցու-
թյամբ։

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ալկոհոլային 
խմիչքների ներմուծում եւ արտահանում. ալկոհո-

լային խմիչքների մանրածախ եւ մեծածախ վաճառ-
քի ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071162 (111) 13170
(220) 16.10.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 16.10.2017
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթեբ-

լիշմնթ, LI
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կարմիր, 
ծիրանագույն, շագանակագույն, կանաչ, սեւ 

եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ. ալկոհոլային 

խմիչքների ներմուծում եւ արտահանում. ալկոհո-

լային խմիչքների մանրածախ եւ մեծածախ վաճառ-

քի ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20071163 (111) 13171
(220) 16.10.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 16.10.2017
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթեբ-

լիշմնթ, LI
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց եւ 
մուգ մոխրագույն, դարչնագույն, կարմիր, սեւ 
եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. օղի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ալկոհոլային 
խմիչքների ներմուծում եւ արտահանում. ալկոհո-
լային խմիչքների մանրածախ եւ մեծածախ վաճառ-
քի ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080117 (111) 13172
(220) 13.02.2008 (151) 21.08.2008
   (181) 13.02.2018
(730) Վանգարդ Թրեյդմարք Հոլդինգս ՅուԷսԷյ 

ԼԼՔ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 39. տրանսպորտային միջոցների վար-

ձույթ եւ տրանսպորտային միջոցների ամրագրման
ծառայություններ. տրանսպորտային միջոցների
վարձակալություն։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20070444 (111) 13173
(220) 25.04.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 25.04.2017
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո “Օբո-

լոն”, UA
(540) 

(511) (510)
դաս 2. կարամելացված ածիկ (սննդային ներ-

կանյութ).

դաս 20. շշերի համար միջնորմներով արկ-

ղեր.

դաս 31. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. սեղանի ջրեր. հանքային 

ջրեր (ըմպելիքներ). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. օշարակներ 

ըմպելիքների համար.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի). թույլ ալկոհոլային խմիչքներ։

(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20070445 (111) 13174

(220) 25.04.2007 (151) 21.08.2008

   (181) 25.04.2017

(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո “Օբո-

լոն”, UA
(540) 
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(511) (510)
դաս 2. կարամելացված ածիկ (սննդային ներ-

կանյութ).
դաս 20. շշերի համար միջնորմներով արկ-

ղեր.
դաս 31. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. սեղանի ջրեր. հանքային 

ջրեր (ըմպելիքներ). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. օշարակներ 
ըմպելիքների համար.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի). թույլ ալկոհոլային խմիչքներ (բա-
ցառությամբ գարեջրի)։
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20070446 (111) 13175
(220) 25.04.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 25.04.2017
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո “Օբո-

լոն”, UA
(540) 

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր։

(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20070534 (111) 13176
(220) 17.05.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 17.05.2017
(730) “Վալլետտա” ՍՊԸ, Կապան, Բաղաբերդ 

թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու ար-

տադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեց-
ման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման եւ 
սանիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 35. առեւտուր, գովազդ. գործերի կառա-
վարում գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության աս-
պարեզում. գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20070535 (111) 13177
(220) 17.05.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 17.05.2017
(730) “Վալլետտա” ՍՊԸ, Կապան, Բաղաբերդ 

թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու ար-

տադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեց-
ման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման եւ 
սանիտարատեխնիկական սարքեր.

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

____________________

(210) 20071100 (111) 13178
(220) 01.10.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 01.10.2017
(730) “Վալլետտա” ՍՊԸ, Կապան, Բաղաբերդ 

թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM
(540) 

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա-
յին ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյու-
թեր։

____________________
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(210) 20071128 (111) 13179
(220) 09.10.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 09.10.2017
(730) Արարատբանկ ԲԲԸ, Երեւան, Պուշկինի 19, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բորդո եւ արծաթա-
գույն գունային համակցությամբ։
(511) (510)

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

____________________

(210) 20071409 (111) 13180
(220) 20.12.2007 (151) 21.08.2008
   (181) 20.12.2017
(730) “Արմենիա տելեֆոն կոմպանի” ՀՁ ՓԲԸ
Երեւան, Սարյան 22, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 38. հեռախոսակապ, հեռուստատեսա-

յին հեռարձակում, հեռուստատեսային մալուխա-
յին հեռարձակում, ինտերնետին հեռահաղորդակ-
ցական միացման ապահովում, ինտերնետ մուտ-
քի ապահովում, տվյալների փոխանցում, հեռագ-
րային կապ, կապ՝ համակարգչային տերմինալնե-
րի օգտագործմամբ, արբայնակային կապ, օպտի-
կամանրաթելային կապ, հեռահաղորդակցական 
սարքավորումների վարձակալություն, ռադիո հե-
ռարձակում, տվյալների բազային մուտքի ապահո-
վում, ռադիոհեռախոսային կապ։

____________________

(210) 20080032 (111) 13181
(220) 21.01.2008 (151) 21.08.2008
   (181) 21.01.2018

(730) “Արսեմի ագրոարդյունաբերական միավո-
րում” ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երեւանյան 110, AM
(540) 

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

կան պատրաստուկներ։
____________________

(210) 20080073 (111) 13182
(220) 01.02.2008 (151) 21.08.2008
   (181) 01.02.2018
(730) “Մեծ մատիտ” ՍՊԸ, Երեւան, Սարյան 29, 
բն. 19, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 40. տպագրություն.
դաս 41. լուսանկարչություն. հրատարակչու-

թյուն.
դաս 42. դիզայն. վեբ կայքերի ստեղծում եւ 

սպասարկում։
____________________

(210) 20080074 (111) 13183
(220) 01.02.2008 (151) 21.08.2008
   (181) 01.02.2018
(730) “Մեծ մատիտ” ՍՊԸ, Երեւան, Սարյան 29, 
բն. 19, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 40. տպագրություն.
դաս 41. լուսանկարչություն. հրատարակչու-

թյուն.
դաս 42. դիզայն. վեբ կայքերի ստեղծում եւ 

սպասարկում։
____________________
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(210) 20080114 (111) 13184
(220) 12.02.2008 (151) 21.08.2008
   (181) 12.02.2018
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ավետիս Սեխյան, 

Երեւան, Նանսենի 6, բն. 79, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ եւ նարնջա-
գույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 32. գազավորված զովացուցիչ ըմպե-

լիք։
____________________

(210) 20080552 (111) 13185

(220) 10.06.2008 (151) 21.08.2008

   (181) 10.06.2018

(730) Հայկ Բաբուխանյան Երեւան, Բաղրամյան 

պող., 70 շ., 99 բն., AM

(540) 

(511) (510)

դաս 41. լրատվություն, հրատարակչու-

թյուն։

____________________

(210) 20080601 (111) 13186

(220) 18.06.2008 (151) 21.08.2008

   (181) 18.06.2018

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

Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM

(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դարչնա-
գույն, դեղին եւ շագանակագույն գունային հա-
մակցությամբ։

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

____________________

(210) 20080732 (111) 13187
(220) 17.07.2008 (151) 21.08.2008
   (181) 17.07.2018
(730) “Նախաբեմ” կրթամշակութային ասոցիա-

ցիա հասարակական կազմակերպություն, 
Երեւան, Մոսկովյան 17, AM

(540) 

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակութա-
յին միջոցառումների կազմակերպում. մասնավո-
րապես՝ մանկապատանեկան թատրոնների հան-
րապետական փառատոն։

____________________
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(210) 20080750 (111) 13188
(220) 22.07.2008 (151) 21.08.2008
   (181) 22.07.2018
(730) “Ջեների” ՍՊԸ, Երեւան, Երզնկյան 75ա, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն, սպի-
տակ եւ կարմիր գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. շաուրմա։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20071049 (111) 13189
(220) 20.09.2007 (151) 27.08.2008
   (181) 20.09.2017
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Սի-

ներգիյա կապիտալ”, RU
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20071059 (111) 13190
(220) 24.09.2007 (151) 27.08.2008
   (181) 24.09.2017
(730) Սորեմարտեկ Ս.Ա., BE
(540) 

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

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

____________________

(210) 20071181 (111) 13191
(220) 18.10.2007 (151) 27.08.2008
   (181) 18.10.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Նասիբյան, 

Տավուշի մարզ, գյուղ Բերդավան, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր, կա-
նաչ, մանուշակագույն, սեւ, նարնջագույն, 

դարչնագույն, մոխրագույն, երկնագույն եւ 

սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։

____________________

(210) 20071219 (111) 13192
(220) 29.10.2007 (151) 27.08.2008
   (181) 29.10.2017
(730) “Մոբիլնիե տելեսիստեմի” ԲԲԸ, Մոսկվա, 

Մարկսիստսկայա տուն 4, RU
(540) 

(511) (510)

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

____________________

(210) 20071286 (111) 13193

(220) 14.11.2007 (151) 27.08.2008

   (181) 14.11.2017

(730) Քրիսթի, Մենսըն ընդ Վուդս Լթդ, GB

(540) 
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(511) (510)

դաս 9. համակարգչային ծրագրային ար-

տադրանք, համակարգչային ծրագրեր. էլեկտրո-

նային, օպտիկական կամ մագնիսական եղանա-

կով գրանցված տվյալներ. տվյալների կրիչներ. 

ձայնա- եւ տեսագրություններ. CD-ROM-ներ. CDI- 

ներ. CD-ներ. DVD-ներ. ինտերնետում տեղակայ-

ված տվյալների բազաներից կամ այլ միջոցներից

(ներառյալ վեբ կայքերը ) օն-լայն ռեժիմում տրա-

մադրվող էլեկտրոնային հրապարակումներ. ին-

տերակտիվ տեսաժապավեններ, կինոժապավեն-

ներ, մագնիսական ժապավեններ, կասետներ, կոմ-

պակտ սկավառակներ.

դաս 16. թուղթ, թղթե իրեր, ստվարաթուղթ, 

ստվարաթղթե իրեր. տպագրական արտադրանք, 

լրագրեր, պարբերական հրատարակություններ, 

կատալոգներ, հանդեսներ, գրքեր, տեղեկագրեր. 

ձեռնարկներ եւ տեղեկագրքեր. լուսանկարներ, 

թղթագրենական պիտույքներ.

դաս 35. աճուրդների կազմակերպում եւ անց-

կացում. աճուրդներին վերաբերող խորհրդակցա-

կան եւ խորհրդատվական ծառայություններ. գնա-

հատման ծառայություններ.

դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված ծա-

ռայություններ. գույքի հետ կապված գործառնու-

թյունների գործակալություններ. անշարժ գույ-

քի հետ կապված գործառնությունների բնագա-

վառում միջնորդություն. անշարժ գույքի գնահա-

տում. գնահատման ծառայություններ. դրանց վե-

րաբերող խորհրդակցական, տեղեկատվական եւ 

խորհրդատվական ծառայություններ։

(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20071341 (111) 13194

(220) 27.11.2007 (151) 27.08.2008

   (181) 27.11.2017

(730) “Օկեանիկ ալկո” ՍՊԸ, Երեւան, Կուրղինյան 

14, բն. 47, AM

(540) 

(526) Բացի “ՆՌԱՆ ԱՐՑՈՒՆՔ” եւ “ԳՐԱՆԱՏՈՎԱ-

ՅԱ ՍԼԵԶԱ” (ռուս.) արտահայտություննե-

րից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն

պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կար-

միր, մոխրագույն, ոսկեգույն, վարդագույն, 
կանաչ, դեղին, սպիտակ եւ սեւ գունային հա-
մակցությամբ։

(511) (510)

դաս 33. գինի։

____________________

(210) 20071383 (111) 13195
(220) 12.12.2007 (151) 27.08.2008
   (181) 12.12.2017
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(730) “Ֆոնդեքս կոմերցիալ” ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, 
Կապան, Շահումյան 22/25, AM

(540) 

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

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

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

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ։

____________________

(210) 20071413 (111) 13196
(220) 20.12.2007 (151) 27.08.2008
   (181) 20.12.2017
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(540) 

(526) “FAMOUS SUPERSLIMS” արտահատությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային ար-

տադրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վա-
ռիչներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071431 (111) 13197
(220) 25.12.2007 (151) 27.08.2008
   (181) 25.12.2017
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմի-
թիդ, GB
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ, 

կապույտ, երկնագույն, դեղին, նարնջագույն, բաց 

եւ մուգ դարչնագույն եւ դեղնականաչ գունային 

համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ. ծխախոտային արտադ-

րանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վառիչ-

ներ, լուցկի։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071432 (111) 13198
(220) 25.12.2007 (151) 27.08.2008
   (181) 25.12.2017
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմի-
թիդ, GB
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(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բորդո, կարմիր, դեղ-
նականաչ, մուգ կապույտ եւ սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ։

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

րանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վառիչ-
ներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071433 (111) 13199
(220) 25.12.2007 (151) 27.08.2008
   (181) 25.12.2017
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(540) 

(526) “FAMOUS AMERICAN CIGARETTES” արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

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

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

րանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վառիչ-
ներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071436 (111) 13200
(220) 25.12.2007 (151) 27.08.2008
   (181) 25.12.2017
(730) “Ֆորտե” երաժշտական կենտրոն ՍՊԸ, 

Երեւան, Ս. Տարոնցի 11, բն. 11, AM
(540) 

(526) “MUSICAL CENTRE” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին եւ սեւ գունա-
յին համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 35. պրոֆեսիոնալ աուդիո սարքավորում-

ների ներկրում, վաճառք.
դաս 41. պրոֆեսիոնալ աուդիո սարքավորում-

ների վարձույթ։
____________________

(210) 20071461 (111) 13201
(220) 26.12.2007 (151) 27.08.2008
   (181) 26.12.2017
(730) Սեյրան Պողոսյան, Երեւան, Ա. Խաչատրյան 

26/1-12, AM
(540) 

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

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա-
յին ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյու-
թեր.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։

____________________
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(210) 20070864 (111) 13202
(220) 30.07.2007 (151) 02.09.2008
   (181) 30.07.2017
(730) “Նոյ-ֆիրմա” Արտադրական կոոպերատիվ, 

Երեւան, Օրբելի 4, բն. 22, AM
(540) 

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

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

դաս 4. տեխնիկական յուղեր եւ (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
եւ կապակցման բաղադրություններ. վառելիք (նե-
րառյալ շարժիչային բենզինը) եւ նյութեր լուսավոր-
ման նպատակների համար. մոմեր, պատրույգներ 
լուսավորման համար.

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

դաս 9. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հա-
ղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսա-
կան տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
հաշվիչ մեքենաներ, համակարգիչներ.

դաս 14. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թան-
կարժեք քարեր. ժամացույցներ եւ այլ ժամանա-
կաչափ սարքեր.

դաս 34. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

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

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-
րանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-
նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների եւ 
մարդկանց հիգիենիկ եւ կոսմետիկական ծառայու-
թյուններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական եւ 
անտառային ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփականու-
թյան եւ անհատի պաշտպանության համար։

____________________

(210) 20071031 (111) 13203
(220) 13.09.2007 (151) 02.09.2008
   (181) 13.06.2017
(730) “Հին Էրիվան Հոլդինգ” ՍՊԸ, Երեւան, Հյու-

սիսային պող. 2, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-

րանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. մշակութա-լուսավորչական միջոցա-
ռումների եւ զվարճությունների ակումբներ, մշա-
կութա-լուսավորչական նպատակներով ցուցահան-
դեսների կազմակերպում, թանգարանների ծառա-
յություններ (ներկայացումներ, ցուցահանդեսներ), 
ուսումնա-դաստիարակչական ծառայություններ, 
հանգստի կազմակերպում, հանգստյան բազանե-
րում զվարճությունների կազմակերպում, թատերա-
կանացված ներկայացումներ, սպորտային ճամբար-
ներ, կազինոներ, մոլեխաղեր, գիշերային ակումբ-
սրճարաններ, շուու-ծրագրեր.

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։
(740) Է. Նահապետյան

____________________
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(210) 20071121 (111) 13204
(220) 05.10.2007 (151) 02.09.2008
   (181) 05.10.2017
(730) “Հին Էրիվան Հոլդինգ” ՍՊԸ, Երեւան, Հյու-

սիսային պող. 2, AM
(540) 

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

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա-
յին ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյու-
թեր.

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

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

դաս 39. ճանապարհորդությունների կազմա-
կերպում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-

վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակութա-

յին միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 

բնակատեղով ապահովում։

____________________

(210) 20071353 (111) 13205

(220) 30.11.2007 (151) 02.09.2008

   (181) 30.11.2017
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, Երեւան, Հովհաննիս-

յան 24, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20071376 (111) 13206
(220) 11.12.2007 (151) 02.09.2008
   (181) 11.12.2017
(730) “Նոյ-ֆիրմա” Արտադրական կոոպերատիվ, 

Երեւան, Օրբելի 4, բն. 22, AM
(540) 

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. լու-
սանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպ-
չուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասենյա-
կային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ու-
սուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկ-
ներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 

ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 

տպագրական կլիշեներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 

եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 

կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճար-

պեր.

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-

ղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 

խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-

նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա-
կան, անտառային եւ հացահատիկային մթերք-
ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդա-
նիներ. թարմ մրգեր եւ բանջարեղեն. սերմեր, բնա-
կան բույսեր եւ ծաղիկներ. կեր կենդանիների հա-
մար. ածիկ.
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դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա-
յին ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյու-
թեր.

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

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակութա-
յին միջոցառումների կազմակերպում.

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

____________________

(210) 20071391 (111) 13207
(220) 14.12.2007 (151) 02.09.2008
   (181) 14.12.2017
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, Երեւան, Հովհաննիս-

յան 24, AM
(540) 

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

լուցկի։
____________________

(210) 20071411 (111) 13208
(220) 20.12.2007 (151) 02.09.2008
   (181) 20.12.2017
(730) “Հին Էրիվան Հոլդինգ” ՍՊԸ, Երեւան, Հյու-

սիսային պող. 2, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։

____________________

(210) 20080024 (111) 13209
(220) 16.01.2008 (151) 02.09.2008
   (181) 16.01.2018
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, Երեւան, Հովհաննիս-
յան 24, AM
(540) 

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

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա-
յին ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյու-
թեր.

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։

____________________

(210) 20080025 (111) 13210
(220) 16.01.2008 (151) 02.09.2008
   (181) 16.01.2018
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, Երեւան, Հովհաննիս-
յան 24, AM
(540) 

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

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադ-
րանյութեր.

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

____________________

(210) 20080036 (111) 13211
(220) 23.01.2008 (151) 02.09.2008
   (181) 23.01.2018
(730) “Պիկ-Պակ” ՍՊԸ, Երեւան, Գյուլբենկյան 2/1, 

բն. 17, AM
(540) 
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(540) 

(511) (510)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ. մասնավորապես՝ ֆակտորինգ, 

խորհրդատվական ծառայություններ.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծա-

ռայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց 

հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական վեր-

լուծումներ եւ հետազոտություններ. համակարգչա-

յին ապարատների եւ ծրագրերի մշակում եւ կա-
տարելագործում, մասնավորապես՝ ֆակտորինգա-
յին գործառնությունների ավտոմատացված կառա-
վարման համակարգի մշակում եւ ներդրում։

____________________

(210) 20080183 (111) 13214
(220) 05.03.2008 (151) 02.09.2008
   (181) 05.03.2018
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, Երեւան, Հովհաննիս-

յան 24, AM
(540) 

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

լուցկի։
____________________

(210) 20080184 (111) 13215
(220) 05.03.2008 (151) 02.09.2008
   (181) 15.03.2018
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, Երեւան, Հովհաննիս-

յան 24, AM

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

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծ-
ման եւ հղկամշակման համար. օճառներ. օծանե-
լիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ եւ
մածուկներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080084 (111) 13212
(220) 06.02.2008 (151) 02.09.2008
   (181) 06.02.2018
(730) “Մէգա Արարատ” ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, 

Վայք, Ջերմուկի խճուղի 49-28, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, շագա-
նակագույն, բաց եւ մուգ դեղին, բաց եւ մուգ 
կանաչ, ոսկեգույն, մոխրագույն, կարմիր, սեւ 
եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. թեյ։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20080129 (111) 13213
(220) 18.02.2008 (151) 02.09.2008
   (181) 18.02.2018
(730) “Յունայթիդ ֆակտորս գրուպ” ՍՊԸ, Երեւան, 

Դեմիրճյան փող., տուն 22, AM
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(540) 

(526) Բացի “ՏԱՊԱՆ” բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կա-
պույտ, կարմիր եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

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

լուցկի։
____________________

(210) 20080185 (111) 13216
(220) 05.03.2008 (151) 02.09.2008
   (181) 05.03.2018
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, Երեւան, Հովհաննիս-

յան 24, AM

(540) 

(526) Բացի “ՃԻՇՏ” բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց կապույտ, կար-
միր եւ սեւ գունային համակցությամբ։

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

լուցկի։
____________________
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(210) 20080195 (111) 13217
(220) 06.03.2008 (151) 02.09.2008
   (181) 06.03.2018
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Օֆիկ Ենգիբարյան, 

Կոտայքի մարզ, Հրազդան, Վանատուր թա-
ղամաս, տուն 203, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մուգ կա-
պույտ, կանաչ եւ դեղին գունային համակցու-
թյամբ։

(511) (510)
դաս 29. կոտլետներ, քյուֆթա, տավարի աղա-

ցած մսի խճողակ, կիեւյան կոտլետներ.
դաս 30. խինկալի, պելմեններ։

____________________

(210) 20080768 (111) 13218
(220) 29.07.2008 (151) 02.09.2008
   (181) 29.07.2018
(730) Արմեն Սապոնջյան, Երեւան, Այգեստան 

11փ., տուն 183, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 39. տուրիստական գործունեություն։

____________________

(210) 20080817 (111) 13219
(220) 08.08.2008 (151) 02.09.2008
   (181) 08.08.2018
(730) “Արիաց գրուպ” ՍՊԸ, Երեւան, Արարատ-

յան 7-21, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 6. սովորական մետաղներ եւ դրանց հա-

մահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շարժա-
կան մետաղական կառուցվածքներ եւ շինություն-
ներ, անկիզելի պահարաններ. սովորական մետաղ-
ներից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

դաս 9. կշռման, ազդանշանման, հսկման սար-
քեր ու գործիքներ. մագնիսական տեղեկակիրներ, 
ձայնագրման սկավառակներ. առեւտրի ավտոմատ-
ներ եւ կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային մեքենաներ, հաշ-
վիչ մեքենաներ. կրակմարիչներ.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ասֆալտ, 
խեժեր եւ բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուց-
վածքներ եւ շինություններ. ոչ մետաղյա հուշար-
ձաններ.

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկա-
րասի եւ սպասք. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. ապակյա, հախճապակյա եւ ճենապակյա 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ.
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դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-
րանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակութա-
յին միջոցառումների կազմակերպում.

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

____________________

(210) 20070276 (111) 13220
(220) 14.03.2007 (151) 04.09.2008
   (181) 14.03.2017
(730) “Միսս Հայաստան - ազգային գործակա-
լություն” հասարակական կազմակերպություն 
Երեւան, Մարգարյան 7, բն. 21, AM
(540) 

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

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-
րանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակութա-
յին միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20070919 (111) 13221
(220) 13.08.2007 (151) 04.09.2008
   (181) 13.08.2017
(730) “Միսս Հայաստան - ազգային գործակա-
լություն” հասարակական կազմակերպություն, 
Երեւան, Մարգարյան 7, բն. 21, AM
(540) 

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

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-
րանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակութա-
յին միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20070920 (111) 13222
(220) 13.08.2007 (151) 04.09.2008
   (181) 13.08.2017
(730) “Միսս Հայաստան - ազգային գործակա-
լություն” հասարակական կազմակերպություն, 
Երեւան, Մարգարյան 7, բն. 21, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-

րանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճանա-

պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-

վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակութա-

յին միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20070921 (111) 13223

(220) 13.08.2007 (151) 04.09.2008

   (181) 13.08.2017

(730) “Միսս Հայաստան - ազգային գործակա-

լություն” հասարակական կազմակերպություն, 
Երեւան, Մարգարյան 7, բն. 21, AM
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(540) 

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

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-
րանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակութա-
յին միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20070922 (111) 13224
(220) 13.08.2007 (151) 04.09.2008
   (181) 13.08.2017
(730) “Միսս Հայաստան - ազգային գործակա-
լություն” հասարակական կազմակերպություն, 
Երեւան, Մարգարյան 7, բն. 21, AM
(540) 

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

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-
րանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակութա-
յին միջոցառումների կազմակերպում։

____________________

(210) 20071095 (111) 13225
(220) 28.09.2007 (151) 04.09.2008
   (181) 28.09.2017
(730) Ռիդ Էլսեւյեր Գրուփ Փլք, GB
(540) 

(511) (510)
դաս 9. էլեկտրոնային հրապարակումներ. 

էլեկտրոնային հրապարակումների օնլայն մատա-
կարարում ինտերնետի կամ այլ ցանցերի (ներառ-
յալ վեբ-կայքերը, վեբ-հանգույցները) միջոցով տրա-
մադրվող տվյալների բազաներից կամ այլ միջոց-
ների եւ ծրագրերի օգնությամբ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. գրառված ժապավեն-
ներ, սկավառակներ, կասետներ, կինոժապավեն-
ներ. CD-Rom-եր. տեղեկատվության էլեկտրոնա-
յին, մագնիսական եւ օպտիկական կրիչներ.

դաս 16. տպագրական հրատարակումներ, 
ներառյալ գրքեր, թերթեր, ամսագրեր եւ հանդես-
ներ. ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռ-
նարկներ, չվացուցակներ, ֆորմուլյարներ եւ քար-
տեզներ. 

դաս 35. գովազդ եւ խթանման ծառայություն-
ներ. գործարարական եւ առևտրային տեղեկատ-
վություն, ներառյալ էլեկտրոնային տեսքով դրանց 
տրամադրման ծառայությունները. առևտրային ցու-
ցահանդեսների կազմակերպում եւ անցկացում.

դաս 39. տեղափոխումների եւ ճանապարհոր-
դությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրա-
մադրում, ներառյալ էլեկտրոնային եղանակով այդ-
պիսի տեղեկատվության տրամադրման ծառայու-
թյունները.

դաս 41. հրատարակչական ծառայություն-
ներ, ներառյալ էլեկտրոնային հրապարակումնե-
րը. ցուցահանդեսների, սեմինարների եւ կոնֆե-
րանսների կազմակերպում եւ անցկացում. դաս-
տիարակության, կրթության, զվարճությունների, 
սպորտային միջոցառումների վերաբերյալ տեղե-
կատվություն, ներառյալ էլեկտրոնային եղանա-
կով այդպիսի տեղեկատվության տրամադրման 
ծառայությունները. ռադիոյի եւ հեռուստատեսու-
թյան միջոցով եւ (կամ) օգնությամբ դաստիարակ-
չական, զվարճալի եւ ուսուցողական հաղորդում-
ներ. հեռուստա- եւ ռադիոծրագրերի, ֆիլմերի եւ
տեսագրությունների արտադրություն, ներկայա-
ցում, տարածում, վաճառք, ցանցային հաղորդում 
եւ վարձակալություն.

դաս 42. օնլայն ինտերակտիվ տվյալների բա-
զաներին մուտքի տրամադրում. ինտերնետային 
վեբ-կայքերի ստեղծում. համակարգչային ծրագ-
րերի կազմում. գիտության բնագավառում տեղե-
կատվություն, ներառյալ այդ ծառայությունների 
տրամադրումը էլեկտրոնային եղանակով. 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ 
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եւ այդ բնագավառում տեղեկատվության տրա-
մադրում։

դաս 44. բժշկության բնագավառում տեղե-
կատվություն, ներառյալ այդ ծառայությունների 
տրամադրումը էլեկտրոնային եղանակով.

դաս 45. իրավունքի բնագավառում տեղե-
կատվություն, ներառյալ այդ ծառայությունների 
տրամադրումը էլեկտրոնային եղանակով։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071097 (111) 13226
(220) 01.10.2007 (151) 04.09.2008
   (181) 01.10.2017
(730) Հարմն Ինթերնեյշնլ Ինդասթրիզ, Ինքորփո-
րեյթիդ, US
(320) 44398 08.04.2007 US
(540) 

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

կան, էլեկտրական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության 
եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. ձայնի կամ 
պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վերար-

տադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկակիր-

ներ, ձայնագրման սկավառակներ. առեւտրի ավ-

տոմատներ եւ կանխավճարով աշխատող ապա-

րատների մեխանիզմներ. դրամարկղային ապա-

րատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 

մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչներ. 

կրակմարիչներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071252 (111) 13227

(220) 06.11.2007 (151) 04.09.2008

   (181) 06.11.2017
(730) Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

(540) 

(511) (510)
դաս 5. հիգիենիկ անձեռոցիկներ, սրբիչներ, 

բարձիկներ, միջադիրներ եւ տամպոններ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20071285 (111) 13228
(220) 14.11.2007 (151) 04.09.2008
   (181) 14.11.2017
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(540) 

(526) “20 CLASS A CIGARETTES” գրառումն ինք-
նուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ մոխրա-
գույն, կապույտ, կարմիր, սպիտակ եւ արծա-
թագույն գունային համակցությամբ։

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

ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական սի-
գարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ ծխա-
մորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, հոտ 
քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. ծխախոտի փոխարի-
նիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործե-
լու համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում սիգա-
րետի թուղթ եւ ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, 
մետաղական տուփեր ծխախոտի համար (ոչ թան-
կարժեք մետաղներից պատրաստված կամ դրան-
ցով պատված), սիգարետի տուփեր եւ մոխրաման-
ներ (ոչ թանկարժեք մետաղներից պատրաստված
կամ դրանցով պատված), ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու հա-
մար, վառիչներ. լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20080001 (111) 13229
(220) 07.01.2008 (151) 04.09.2008
   (181) 07.01.2018
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. անասնաբուժական եւ հիգիենիկ պատ-

րաստուկներ եւ նյութեր. դեղերով տոգորված հա-
վելույթներ կենդանիների կերերի համար. դեղե-
րով տոգորված ատամի փոշիներ եւ մածուկներ, 
բերանի խոռոչի լվացման միջոցներ եւ շնչառու-
թյան թարմացուցիչներ կենդանիների համար. ախ-
տահանիչ միջոցներ. թունաքիմիկատներ. վնասա-
տու կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
հերբիցիդներ. ֆունգիցիդներ. վնասատու միջատ-
ների ոչնչացման պատրաստուկներ. վնասատու
միջատների ոչնչացման օձիքներ. դեղերով տոգոր-
ված շամպուններ եւ լվացման միջոցներ կենդանի-
ների համար.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 

եւ անտառային մթերքներ եւ հացահատիկ, որոնք 

ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ 

մրգեր եւ բանջարեղեն. կեր կենդանիների համար 

եւ հավելույթներ կենդանիների կերերի համար. թա-

նաքաձկան ոսկորներ. ոսկորներ եւ սննդային ծա-

մոններ կենդանիների համար. փռոցներ կենդանի-

ների համար։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080026 (111) 13230

(220) 16.01.2008 (151) 04.09.2008

   (181) 16.01.2018

(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի

“Ալկալոիդ” ԱԴ-Սկոպյե, MK
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20080034 (111) 13231
(220) 22.01.2008 (151) 04.09.2008
   (181) 22.01.2018
(730) Ուայթուեյվ Սերվիսիզ, Ինք., Դելավեր նա-

հանգի կորպորացիա, US
(540) 

(511) (510)
դաս 29. ոչ կաթնային սերուցք։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20080047 (111) 13232
(220) 24.01.2008 (151) 04.09.2008
   (181) 24.01.2018
(730) Ըքեդըմի օֆ Մոուշն Փիքչր Արթս ընդ Սայըն-

սիզ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 41. զվարճություններ եւ դաստիարակու-

թյուն (կրթություն, ուսուցում), ներառյալ արժանա-
վոր նվաճումների համար նախատեսված մրցա-
նակների շնորհանդես. հեռուստատեսային ծրագ-
րեր կինոարդյունաբերության վերաբերյալ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080059 (111) 13233
(220) 30.01.2008 (151) 04.09.2008
   (181) 30.01.2018
(730) Ջեներալ Միլս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճար-
պեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20080060 (111) 13234
(220) 30.01.2008 (151) 04.09.2008
   (181) 30.01.2018
(730) Ջեներալ Միլս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճար-
պեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080081 (111) 13235
(220) 05.02.2008 (151) 04.09.2008
   (181) 05.02.2018
(730) Էլան Ֆարմա Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, IE
(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080089 (111) 13236

(220) 07.02.2008 (151) 04.09.2008

   (181) 07.02.2018

(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի

“Ալկալոիդ” ԱԴ-Սկոպյե, MK

(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
 ____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

2 5 . 0 9 . 2 0 0 8

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 4230   17.07.2018  Բահլսեն ԳմբՀ & Քո. ԿԳ, DE

 4231   30.07.2018  “Բելվեդեր” ՍՊԸ, Երեւան, Վաղարշյան 8/1, AM

 4232   30.07.2018  “Բելվեդեր” ՍՊԸ, Երեւան, Վաղարշյան 8/1, AM

 4530   06.08.2018  Կոնիկա Մինոլտա Հոլդինգզ, Ինք., JP

 4532   17.08.2018  Յունայթիդ Փարսել Սրվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., US

 4609   16.07.2018  Դաիկին Ինդասթրիզ ԼԹԴ., JP

 4610   16.07.2018  Դաիկին Ինդասթրիզ ԼԹԴ., JP

 4646   07.08.2018  Կաբուշիկի Կաիշա Սոնի Քմփյութր Էնթրթեյնմնթ                  

                                                                (առեւտրայինը նաեւ՝ Սոնի Քմփյութր Էնթրթեյնմնթ Ինք.), JP

 4649   24.09.2018  Նիքոմեդ Ֆարմա ԱՍ, NO

 4650   24.09.2018  Նիքոմեդ Ֆարմա ԱՍ, NO

 4756   22.02.2019  “Շանթ պլյուս” ՍՊԸ, Երեւան, Լենինականի 12, AM

 4764   02.10.2018  Դը Թիմքեն Քամփնի, Օհայոյի նահանգ, US

 4987   14.10.2018  Լեգո Ջյուրիս Ա/Ս, DK

 4988   30.11.2018  Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի    

                                                               նահանգ, US

 4989   30.11.2018  Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի    

                                                               նահանգ, US

 5155   11.08.2018  Կոնիկա Մինոլտա Հոլդինգզ, Ինք., JP

 5156   11.08.2018  Կոնիկա Մինոլտա Հոլդինգզ, Ինք., JP

 5331   15.12.2018  Յունիվերսըլ Սիթի Սթյուդիըուս ԼLLՓ, US

 5640   20.08.2018  Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվենոստյու 

       “Պետրո”,  RU

 (111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

УКАЗАТЕЛИ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

УКАЗАТЕЛИ
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№ 9
2 5 . 0 9 . 2 0 0 8

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01B 15/00        2133    A2 

C12G 3/00          2134    A2 

E02D 27/34        2135    A2  

E04B 1/36          2135    A2  

E05B 25/00        2136    A2 

E21B 7/00          2137    A2 

G01V 1/16          2138    A2 

H02P 21/00        2139    A2  

H02P 7/00          2139    A2  

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի համարը

Номер  патента
ՄԱԴ

МПК

A47H 5/00            148   U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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№ 8 
2 5 . 0 8 . 2 0 0 8

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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   800

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  1461, 1462

73 (1) Զիջող   Ֆոսթերս Օսթրելյա Լիմիթիդ

FOSTER`S AUSTRALIA LIMITED, 77 Southbank 

Boulevard, Southbank, Victoria, 3006, Australia, AU

73 (2) Ստացող  ԷսընդԷնԷֆ Լիմիթիդ

S&NF LIMITED, 28 St. Andrew Square, Edinburgh, 

EH2 1AF, Scotland, GB

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          01.08.2008

________________________

Գրանցում No   801

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 12196

73 (1) Զիջող Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 

Օբշչեստվո “Րեգիոն-ԷՄ”  ZAKRITOE 

AKTSIONERNOE OBSCHESTVO “REGION-

AM”, Dom 5,  korpus 7, ulitsa Raspletina, Moskva 

123060, Russia, RU

73 (2) Ստացող Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ 

Օտվետստվեննոստյու “Բայկալ”

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY 

OTVETSTVENNOSTYU “BAYKAL”, 27, Rabochego 

Shtaba Street, Irkutsk, 664001, Russia, RU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           01.08.2008

 ________________________

Գրանցում No   802

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No  2096

73 (1) Լիցենզատու “Նատալի էքսպորտ” ՍՊԸ 

Երեւան 375114, ՀԱԹ Բ-2 թաղ. 85/36, AM

73 (2) Լիցենզառու “Նատալի Ֆարմ” ՍՊԸ 

Երեւան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       25.10.2016

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           07.08.2008

________________________

Գրանցում No  803
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 14 (հանրահայտ), 5497, 
7731, 9737, 10123, 10197, 10884, 11379,  
11380, 11381
73 (1) Զիջող “Բջնի” հանքային ջրերի 
գործարան” ՓԲԸ,  Չարենցավան, 
Գործարանային 8, AM
73 (2) Ստացող “Սիլ կոնցեռն” ՍՊԸ, Երեւան, 
Տիգրան Մեծ 3-րդ նրբ., 62, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                           07.08.2008

________________________

Գրանցում No   804
Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No 14 (հանրահայտ), 5497, 

7731, 9737, 10123, 10197, 10884, 11379, 

11380, 11381
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№ 8 
2 5 . 0 8 . 2 0 0 8

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

73 (1) Լիցենզատու  “Սիլ կոնցեռն” ՍՊԸ, 

Երեւան, Տիգրան Մեծ 3-րդ նրբ., 62, AM

73 (2) Լիցենզառու  “Բջնի” հանքային 

ջրերի գործարան” ՓԲԸ,  Չարենցավան, 

Գործարանային 8, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը      ապր. նշանների                

                                              գրանցման 

                                              գործողության ողջ 

                                               ընթացքում

Գործողության տարածքը     Հայաստանի           

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           07.08.2008

________________________

Գրանցում No   805

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 10096

73 (1) Զիջող  “Կալիֆորնիա պիցցա” ՍՊԸ, 

Երեւան, Աբովյան 21, AM

73 (2) Ստացող  Ի.Էմ.Էս. Թրեյդինգ, 

Ինք.  E.M.S. TRADING, INC., 5161 Richton Street, 

Montclair, California  91763, USA, US

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          13.08.2008

_______________________
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№ 8 
2 5 . 0 8 . 2 0 0 8

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 

1069 09.01.2008 

1174 05.02.2008

1193 26.02.2008

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 

արտոնագրատիրոջ անվան, ազգանվան, հայրանվան (անվանման) եւ (կամ) բնակության (գտնվելու 
վայրի) հասցեի փոփոխության մասին

Գյուտի № 1698 արտոնագրի արտոնագրատիրոջ  անվանումը եւ հասցեն փոփոխվել են ՝ 
Նուքեմ մբՀ., Industriestraße 13, D-63755 Alzenau, Germany։

Сведения
об изменении имени, фамилии, отчества (наименования) и (или) адреса места 

проживания (местонахождения)

Наименование  и адрес владельца патента  №1698  на изобретение изменено на 
Нукем ГмбГ., Industriestraße 13, D-63755 Alzenau, Germany.



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A1 основной патент на изобретение
 А2 предварительный патент на изобретение
 В2 патент на изобретение, ранее защищенное предварительным 
  патентом РА
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 приоритет по дате поступления дополнительных материалов
24 дата начала действия прав, представляемых патентом 
31 номер первой заявки
32 дата подачи первой заявки
33 код страны подачи первой заявки
42 дата представления заявки для всеобщего ознакомления
44  дата публикации сведений о предварительном патенте
45 дата публикации сведений обосновном патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
65 номер ранее опубликованного патентного документа
71 заявитель, код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перехода 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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№ 9 
2 5 . 0 9 . 2 0 0 8

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) (2006)   (11) 2133 (13) A2
A01B 15/00  

(21) AM20080019 (22) 22.02.2008
(42) 01.04.2008
(71) "Государственный аграрный университет 
Армении" государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Арам Оганисян (AM), Симон Симонян (AM), 
Паргев Тонапетян (AM)
(73) "Государственный аграрный университет 
Армении" государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Устройство для регулирования глубины 

вспашки плуга
(57) Изобретение относится к сельскохозяй-
ственному машиностроению, в частности к 
машинам для основной обработки почвы. 
Устройство для регулирования глубины вспашки 
плуга имеет опорное колесо, взаимодействующее 
посредством стойки с рамой плуга. На раме плуга 
зафиксирован гидроцилиндр, который через трубу 
высокого давления сообщается с пневмогидро
аккумулятором, а шток поршня гидроцилиндра 
присоединён к установленной с возможностью 
перемещения в вертикальном направлении 
стойке. 

Устраняются вызванные неровностями 
рельефа поля реакции, обеспечивается равно-
мерность глубины вспашки, 2 ил.

_____________________

(51) (2006)   (11) 2134 (13) A2
C12G 3/00  

(21) AM20080001 (22) 11.01.2008
(42) 01.04.2008
(71) Жирайр Агаджанян (AM), Артак Байрамян (AM)
(72) Жирайр Агаджанян (AM), Артак Байрамян (AM)
(73) Жирайр Агаджанян, 0028, Ереван, Н. Думани 
54, кв. 5 (AM), Артак Байрамян, 0602, Арарат, 
Комитаси 12, кв. 13 (AM)
(54) Композиция настойки по Байрамяну
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности, к производству настоек. 
Композиция содержит цветы и листья зверобоя, 

базилик, кмин тминовый, солод ячменя, сахарный 
сироп 65%-ый, лимонная кислота и водно-
спиртовая жидкость, при следующем соотношении 
ингредиентов, кг,л/1000дал: цветы и листья 
зверобоя - 3,5-5,0 кг, базилик - 20,0кг, кмин 
тминовый - 2,0-3,0кг, солод ячменя - 80,0кг, 
сахарный сироп 65%-ый115кг, лимонная кислота -  
20,0кг и водно-спиртовая жидкость – остальное. 

Улучшаются вкусовые качества настойки.
_____________________

(51) (2006)  (11) 2135 (13) A2 
E02D 27/34  
E04B 1/36 

(21) AM20070143 (22) 25.12.2007
(42) 01.04.2008
(71) Гурген Мартиросян (AM), Арам Зурабян (AM), 
Зова Мартиросян (AM)
(72) Гурген Мартиросян (AM), Арам Зурабян (AM), 
Зова Мартиросян (AM)
(73) Гурген Мартиросян, 0069, Ереван, Гоголь 5, 
кв.6 (AM), Арам Зурабян, 2001, Ванадэор, Тигран 
Мец 15, кв. 3 (AM), Зова Мартиросян, 0069, 
Ереван, Гоголь 5, кв. 6 (AM)
(54) Сейсмоизолирующая опора
(57) Сейсмоизолирующая опора содержит фланцы, 
установленные между ними металлические и 
резиновые, следующие друг за другом кольцевые 
соосные слои. В центральном отверстии слоев 
установлен цилиндрический сердечник. Метал-
лические слои тарелкообразные, состоят из 
плоского дна, конической части и плоских краев. 
Прилежащие слои установлены с зеркальной 
симметричностью по отношению друг к другому 
и их соприкасающиеся донья неподвижно 
прикреплены друг с другом. Плоские края 
установлены на равных расстояниях друг от 
друга. По длине образующих конической части и 
плоских краев металлических слоев диаметрально 
противоположно друг от друга выполнены глухие 
прорези. 

Обеспечивается сейсмостойкость зданий и 
сооружений при колебанях и сотрясенях любых 
направленях и больших амплитудах, 1 ил.

_____________________

Сведения о выданных патентах
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(51) (2006)   (11) 2136 (13) A2
E05B 25/00  

(21) AM20070142 (22) 25.12.2007
(42) 01.04.2008
(71) Альберт Погосян (AM)
(72) Альберт Погосян (AM), Сурен Погосян (AM)
(73) Альберт Погосян, 0088, Ереван, Ширази 20, 
кв. 30 (AM)
(54) Замок
(57) Замок имеет корпус, установленный в ней 
с возможностью вращения сердечник, верхние 
подпружиненные запирающие штифты, нижние 
подпружиненные штифты с шарообразными 
выемками на торцовой части со своими шариками и 
нижние подпружиненные штифты в виде шариков. 
Штифты расположены в соосных радиальных 
отверстиях корпуса и сердечника. Замок имеет 
также ключ с выемками, взаимодействующий 
с шариками. На корпусе между верхними 
подпружиненными запирающими штифтами 
дополнительно выполнено как минимум два 
радиальных отверстия, в каждой из которых 
установлены подпружиненные Т-образные 
штифты. С одной стороны Т-образный штифт 
подпружиненные кольцом прислонен к корпусу, 
а с другой - торцовой поверхностью ступенчатого 
конца опирается на внешнюю поверхность 
сердечника. Когда сердечник проворачивается 
ключом Т-образный штифт в момент встречи 
бывает соосным с нижними запирающими 
штифтами. После открытия замка отмычкой 
исключается возможность вращения сердечника 
по отношению к корпусу, 2 ил.

_____________________

(51) (2006)   11) 2137 (13) A2
E21B 7/00 
(21) AM20070037 (22) 12.04.2007
(42) 07.01.2008
(71) Левон Мурадян (AM), Мурад Мурадян (AM), 
Манвел Погосян (AM)
(72) Левон Мурадян (AM), Мурад Мурадян (AM), 
Манвел Погосян (AM)
(73) Левон Мурадян, 0070, Ереван, Е. Кочар 17, кв. 
26 (AM), Мурад Мурадян, 0070, Ереван, Е. Кочар 
17, кв. 26 (AM), Манвел Погосян, 0063, Ереван, 
Аван, 7-ая ул., дом 57 (AM)

(54) Устройство для бурения нефтяных и 
газовых скважин

(57) Изобретение относится к оборудованию 
для добычи нефти и газа. Устройство имеет 
корпус,  гибкий и бесконечный рабочий 
инструмент, механизм подачи инструмента, 
систему промывания и силовой привод. Рабочий 
инструмент состоит из вереницы отдельных 
тросов, при этом нижний конец рабочего 
инструмента – трос с вереницей режущих слоёв, а 
вереницы тросов соединены между собой замками. 
Механизм подачи инструмента осуществлен в 
виде ведущего ременного шкива, кинематически 
присоединённого к приводу и совершающего 
качательные движения, установленных на 
корпусе вертикальных направляющих для подачи 
ременного шкива, роликов для наведения и 
механизма торможения рабочего инструмента. 
Рабочий инструмент установлен в кольцевом 
пазе ведущего ременного шкива, а его ветви 
подвижно установлены в кольцевых пазах 
роликов для наведения рабочего инструмента 
и роликов торможения, входящих в состав 
механизма торможения так, что обхватывают 
ролики торможения снизу, а ролики для наведения 
рабочего инструмента сверху и на диаметрально 
противоположной стороне ведущего ременного 
шкива образуют открытое кольцо, в котором 
установлен ведомый ролик. Система промывания 
выполнена в виде трубопровода, спущенного 
по центру скважины между ветвями рабочего 
инструмента в зону резания, при этом скорость 
его спуска в скважину равна скорости спуска 
рабочего инструмента. Снижается металлоемкость 
устройства и энергоемкость бурения, 4 ил.

_____________________

(51) (2006)  (11) 2138 (13) A2
G01V 1/16 

(21) AM20070130 (22) 26.11.2007
(42) 01.04.2008
(71) Роберт Саргсян (AM)
(72) Роберт Саргсян (AM)
(73) Роберт Саргсян, 3105, Гюмри, Горганян 99 (AM)
(54) Скважинный сейсмометр
(57) Сейсмометр содержит зонды, установленные в 
скважине и подключенные к зондам электрические 
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кабели. Каждый из зондов содержит продольное 
сквозное отверстие. Кабель каждого ниже 
расположенного зонда протянут через отверстия 
выше расположенных зондов. 

Повышается эффективность эксплуатации 
скважины, 1 ил.

_____________________

(51) (2006)  (11) 2139 (13) A2 
H02P 7/00  
H02P 21/00

(21) AM20080009 (22) 01.02.2008
(42) 01.04.2008
(71) Эдуард Акопян (AM), Григорий Питкевич (AM)
(72) Эдуард Акопян (AM), Григорий Питкевич (AM)
(73) Эдуард Акопян, 0028, Ереван, Орбели 33а, 
кв.24 (AM), Григорий Питкевич, 0078, Ереван, 
Алабян 59, кв.16 (AM)

(54) Система векторного управления тяговым 
электроприводом

(57) Изобретение относится к электротехнике, 
в частности, к системам векторного управления 
тяговым электроприводом переменного тока 
и может быть использовано в многоколесных 
транспортных средствах.

Система векторного управления тяговым 
электроприводом осуществляет управление его 
крутящим моментом, которое зависит от двух 
различных сигналов, первый из которых является 
задающим сигналом момента, а второй – сигналом 
угла отклонения системы двигатель-колесо 
автотранспортного средства. По значениям 
скорости вращения колеса формируется 
сигнал, при помощи которого определяется тип 
рабочей механической характеристики тягового 
электропривода. 

Улучшаются тяговая характеристика и харак-
теристика сцепления двигателя-колеса, 3 ил.

_____________________
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(51) (2006)  (11) 148 (13) U
A47H 5/00  

(21) AM20080127U (22) 24.07.2008
(71) Артур Бабаян (AM), Андраник Мовсесян (AM), 
Арташес Мовсисян (AM)
(72) Артур Бабаян (AM), Андраник Мовсесян (AM),  
Арташес Мовсисян (AM)
(73) Артур Бабаян, 0009, Ереван, Сармени 70 (AM), 
Андраник Мовсесян, 0009, Ереван, Сармени 70 
(AM), Арташес Мовсисян, 0009, Ереван, Сармени 
70 (AM)
(54) Устройство для перемещения занавеси
(57) Полезная модель относится к устройствам 
для зашторивания оконных и дверных проёмов 
в жилых и офисных комнатах. Устройство для 
перемещения занавеси состоит из направляющей 
с длиной, соответствующей ширине проёма, при 
этом на каждом конце направляющей расположен 

Сведения о выданных патентах

закреплённый на кронштейне блок. Устройство 
имеет проходящий по блокам гибкий канат, а также 
расположенные с возможностью перемещения 
по направляющей подвески, которые связаны 
с канатом и занавесью, а также две ручки. На 
первом кронштейне дополнительно расположен 
второй блок. Концы гибкого каната присоединены 
к первому кронштейну. Каждый из краёв каната 
дополнительно снабжён расположенным в 
обойме подвижным блоком и проходит по 
соответствующему блоку первого кронштейна, а 
ручки соединены к обоймам подвижных блоков. 
Кронштейны имеют паз, соответствующий контуру 
направляющей, а направляющая по всей своей 
длине имеет вертикальную, декоративную грань. 

Расширяются функциональные возможности 
устройства, улучшается удобство использования, 
5 ил.

_____________________
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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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2 5 . 0 9 . 2 0 0 8

KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիայի Արաբական 
 Ջամահիրիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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