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

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

(51) (2011.01)  (11) 2546 (13) A
A01B 3/00

(21) AM20100014 (22) 04.02.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առեւտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Կարո Ղուկասի Կարախանյան (AM), Լուսինե 
Կարոյի Կարախանյան (AM), Կարո Արմենի Պետ-
րոսյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Հորիզոնական-աստիճանական վարի 
միա իրան գութան
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես` լանջերի 
վրա վարի գութաններին։

Հորիզոնական-աստիճանական վարի միա  -
իրան գութանն ունի կախոցի համակարգ, շրջա -
նակ, շրջանակին հոդակապով միաց ված խո-
ղո  վակաձև հեծան, խողովակաձև հեծանին 
անշարժ միացված իրան, որն ունի աջ և ձախ 
թևեր՝ հոդակապերով միացված կրծքա մա-
սին։ Իրանը անշարժ միացված է հենաձողին, 
որը խողովակաձև հեծանի հետ կապված է 
հոդակապով։ Թևերի ծնիչները կորագիծ են։ 
Գութանն ունի երկու ձգան, որոնք հենաձողի 
հետ անշարժ միացված իրանի, խողովակաձև 
հեծանի, աջ և ձախ թևերի հետ միասին կազմում 
են քառօղակ մեխանիզմներ։ Իրանի ուղղաձիգ 
դիրքը կարգավորում է հորիզոնական հեծա-
նին կինեմատիկորեն կապված ինքնարգելակող 
ռեդուկտորը։ Ուղղաձգությունը կողմնորոշվում է 
ճոճանակով, որը ազատ հոդակապով միացված 
է հեծանին։

Նվազում է գութանի զանգվածը, ապա-
հովվում է հողի մշակման բարձր որակը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2547 (13) A
C02F 1/00

(21) AM20100027 (22) 03.03.2010
(71) Մեժլում Լևոնի Երիցյան (AM)
(72) Ռայա Ավանեսի Քարամյան (AM), Կիմա 

Հարությունի Մարտիրոսյան (AM), Թերեզա 
Վազգենի Հայկունի (AM)
(73) Մեժլում Լևոնի Երիցյան, 0062, Երևան, 
Գալշոյան 28, բն. 21 (AM)
(54) Պոլիմեր միներալային սորբենտ
(57) Գյուտը վերաբերում է պոլիմերային քի-
միայի բնագավառին, մասնավորապես պոլի մեր 
միներալային սորբենտներին։

Պոլիմեր միներալային սորբենտը ներառում 
է համա պոլիմեր, լցանյութ և ջուր։ Որպես հա-
մա պոլիմեր ընտրված է ակրիլաթթվի, նրա 
նատրիումական կամ ամոնիումային աղի, 
ակրի լամիդի և 1,3-երկալիլամիդիլմեթիլիզոց
իանուրաթթվի համապոլիմերը, իսկ լցանյութ՝ 
ավազ–պեռլիտ խառնուրդը. բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). 
համապոլիմեր 2,5-15,2, լցանյութ 6,8-15,6, ջուր 
78,0-81,9։

Ապահովվում է բարձր ամրությամբ և կլան-
ման ունակությամբ սորբենտի ստացումը:

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2548 (13) A
C07D 211/00

(21) AM20100025 (22) 01.03.2010
(71) «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ (AM)
(72) Աշոտ Սաղիյան (AM), Սլավիկ Դադայան 
(AM), Արտավազդ Պողոսյան (AM)
(73) «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ, 0056, 
Երևան, Գյուրջյան 14 (AM)
(54) (S)-2-N-(N`-բենզիլպրոլիլ)ամինա բեն-
զոֆենոնի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հետերոցիկլիկ միա-
ցությունների քիմիային, մասնավորապես՝ (S) 
– 2 – N – ( N՝ – բենզիլպրոլիլ) ամինաբենզոֆե-
նոնի կատարելագործված եղանակին, որը 
կիրառ վում է որպես օժանդակ քիրալային ռեա-
գենտ ոչ սպիտակուցային a-ամինաթթուների 
օպտիկական իզոմերների ստացման համար։

N–բենզիլպրոլինը ենթարկում են քլորան-
հիդրիդացման, ստացված N–բենզիլպրոլինի 
քլորանհիդրիդը ենթարկում են կոնդենսման 
2–ամինաբենզոֆենոնի հետ՝ ստանալով (S)–
2–N–(N՝–բենզիլպրոլիլ)ամինաբենզոֆենոնը։ 
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Քլորանհիդրիդացումն իրականացնում են մինչև 
–20°C ջերմաստիճան սառեցրած մեթիլեն քլորիդի 
և թիոնիլքլորիդի խառնուրդին՝ N–բենզիլպրոլինի 
ավելացմամբ։ N–բենզիլպրոլինը ավելացնում 
են չափաբաժիններով, 2–ամինաբենզոֆենոնը 
վերցնում են փոշու ձևով, իսկ մեթիլեն քլորիդը 
և թիոնիլքլորիդը վերցնում են 1։1,1 մոլային 
հարաբերակցությամբ։

Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում 
արգասիքի ելքը։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2549 (13) A
C22B 7/00

(21) AM20110001 (22) 12.01.2011
(71) «Գ. Նազարյան և ընկերներ» ՍՊԸ (AM), «Հա-
յաս տանի ճարտարագիտական ակադեմիա» 
հասարակական կազմակերպություն 
(72) Գուրգեն Մարատի Գուլյան (RU)
(73) «Գ. Նազարյան և ընկերներ» ՍՊԸ, 0039, 
Երևան, Բագրատունյաց 70/22 (AM), «Հա յաս-
տանի ճարտարագիտական ակադեմիա» հասա-
րակական կազմակերպություն, 0009, Երևան, 
Տերյան 105, 17 մասնաշենք, սեն. 203 (AM)
(54) Մոլիբդեն պարունակող թափոնների վերա-
մշակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղագործու-
թյանը, մասնավորապես` մոլիբդեն պարունակող 
թափոնների վերամշակման եղանակին։

Մոլիբդեն պարունակող թափոնները բո-
վում են 550-600°C ջերմաստիճանում, մշա-
կում են 30 %–անոց աղաթթվով, այնուհետև 
ստացված լուծույթն անջատում են նստվածքից: 
Աղաթթվով մշակումն իրականացնում են 80°C 
ջերմաստիճանում, թափոնի և աղաթթվի 1։4 
զանգվածային հարաբերակցությամբ, այնուհետև 
նստվածքից անջատված լուծույթը մշակում 
են ացետոֆենոնի և տոլուոլի 5։1 ծավալային 
հարաբերակցությամբ վերցված խառնուրդով՝ 
50–55°C ջերմաստիճանում՝ բաղադրամասերի 
1։1 ծավալային հարաբերակցությամբ։

Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում է 
մոլիբդենի կորզման աստիճանը։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2550 (13) A
F16L 55/00

(21) AM20100156 (22) 19.11.2010
(71) Գուրգեն Ավետիսյան (AM)
(72) Գուրգեն Ավետիսյան (AM)
(73) Գուրգեն Ավետիսյան, 3115, Գյումրի, 
Տիմիրյազևի 32 (AM)
(54) Ճնշման տատանումների կայունացուցիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է խողովակաշար 
համակարգերում հեղուկի և գազի ճնշման 
և ծախսի տատանումների կառավարման 
բնագավառին:

Կայունացուցիչն ունի իրան, իրանի մեջ 
տեղակայված ծակոտած կենտրոնական խողո-
վակաշար, նրան համառանցք տեղակայված 
կարճախողովակ, որը մի ծայրով կոշտ ամրա-
կցված է իրանի կողային պատին և բաժանում 
է իրանի խոռոչը երկու մասի, որոնք իրար հետ 
հաղորդակցվում են կարճախողովակի ազատ 
ծայրի և իրանի կողային պատի մեջ առաջացած 
ճեղքի միջոցով։ Կայունացուցիչը լրացուցիչ 
ունի շարժական միջնորմ, որը տեղակայված 
է իրանի մեջ՝ կարճախողովակի վրա, կիպ 
հպվում է իրանի ներքին ու կարճախողովակի 
արտաքին մակերևույթներին։ Շարժական միջ-
նորմը կատարված է պտուտակային զույգի 
միջոցով՝ կարճախողովակի երկարությամբ տե-
ղաշարժվելու հնարավորությամբ։

Ընդլայնվում է մարող տատանումների հա-
ճախության դիապազոնը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2551 (13) A
F42B 10/00

(21) AM20100021 (22) 15.02.2010
(71) Ասատուր Նիկոլայի Հովսեփյան (AM)
(72) Նիկոլայ Հովսեփյան (AM), Ասատուր Հով-
սեփյան (AM)
(73) Ասատուր Հովսեփյան, 2202, ք. Աբովյան, 
Քանաքեռի 2, բն. 28 (AM)
(54) Հրազենային արկ
(57) Գյուտը վերաբերում է ռազմական արդյու-
նաբերությանը, մասնավորապես՝ փամփուշտ-
ների և արկերի արտադրությանը։
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Արկն ունի առնվազն երկու փորվածք ակո սի 
տեսքով՝ արտաքին մակերևույթի վրա։ Փորվածք-
ները տեղակայված են հավա սար հեռավորու-
թյան վրա՝ գլանական տրամաչափարկված 
մասի վրա։ Ակոսները լայնացված են դեպի 
արկի ետնամասը և սահուն նեղացված ու արկի 
առանցքի նկատմամբ սուր անկյան տակ, նույն 
ուղղությամբ ոլորված են դեպի արկի առաջ-
նամասը։

Մեծացվում է հրազենի հեռահարու թյունը, 
փոքրացվում է արձակված արկերի ցրումը և 
հետևաբար մեծանում է թիրախի խոցման ճշտու-
թյունը, 1նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2552 (13) A
G01N 33/00

(21) AM20110038 (22) 31.03.2011
(71) Հովհաննես Զավենի Նաղաշյան (AM), 
Գոհար Սերգեյի Յարալյան (AM), Օլեգ Վալերիի 
Շչերբակով (AM)
(72) Հովհաննես Զավենի Նաղաշյան (AM), 
Գոհար Սերգեյի Յարալյան (AM), Օլեգ Վալերիի 
Շչերբակով (AM)
(73) Հովհաննես Նաղաշյան, 0002, Երևան, 
Մ. Սարյան 33, բն. 34 (AM), Գոհար Սերգեյի 
Յարալյան, 0047, Երևան, Հին Նորք 66 (AM), 
Օլեգ Վալերիի Շչերբակով, 0005, Երևան, 
Տիգրան Մեծի պող. նրբ. 10, բն. 15 (AM)
(54) Կնեմիդոկոպտոզի հարուցիչների հայտ-
նաբերման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անասնաբուժությանը, 
մասնավորապես՝ Կնեմիդոկոպտոզ սեռի տզերի 
հայտնաբերման եղանակներին։

Թռչունի մաշկի քերուկին ավելացնում են 
կծու կալիումի 10%-անոց լուծույթ, խառնում են, 
այնուհետև կենտրոնախուսում են 5 րոպե 1000 
պտ/րոպե արագությամբ։ Վերնստվածքային 
հեղուկը հեռացնում են, նստվածքին ավելացնում 
են 1։1 զանգվածային հարաբերակցությամբ 
վերցրած կաթնաթթվի և գլիցերինի լուծույթ և 
ստացված խառնուրդը հետազոտում են ման-
րադիտակով։

Բարձրացվում է Կնեմիդոկոպտոզ սեռի 
տզերի հայտնաբերման արդյունավետու թյունը, 
ինչը թույլ է տալիս կանխել վարակի տա րա-
ծումը։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2553 (13) A
G08F 8/00

(21) AM20110059 (22) 17.05.2011
(71) Ռաֆիկ Հակոբի Խաչատրյան (AM), Լիպարիտ 
Գարեգինի Աթաբեկյան (AM), Վարդան Սարգսի 
Դա նիելյան (AM) Ասյա Սերգեյի Բաբաջանյան (AM)
(72) Ռաֆիկ Հակոբի Խաչատրյան (AM), Լիպարիտ 
Գարեգինի Աթաբեկյան (AM), Վարդան Սարգսի 
Դա նիելյան (AM), Ասյա Սերգեյի Բաբաջանյան (AM)
(73) Ռաֆիկ Հակոբի Խաչատրյան, 0065, Երևան, 
Տիչինայի 35 (AM), Լիպարիտ Գարեգինի Աթա-
բեկյան, 0022, Երևան, Ավան–Առինջ, 1–ին թաղ. 
3/7, բն. 17 (AM), Վարդան Սարգսի Դանիելյան, 
0072, Երևան, Նորագավիթ, 13–րդ փող. 88 (AM), 
Ասյա Սերգեյի Բաբաջանյան, 0097, Երևան, 
Մելքումովի 33, բն. 87 (AM)
(54) Հաղորդալարն էլեկտրամեկուսիչ և պաշտ-
պանիչ շերտերով պատելու եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է արծնապատ հա ղոր-
դալարերի արտադրության բնա գավառին։

Հաղորդալարը սկզբից պատում են էլեկ-
տրա մեկուսիչ արծնաշերտով, հեռացնում են 
արծնապատող լաքի ավելցուկը, ենթարկում 
ջերմամշակման 450–500°C ջերմաստիճանում, 
ապա արծնապատ հաղորդալարը պատում են 
երկրորդ պաշտպանիչ շերտով, կրկին հեռացնում 
են լաքի ավելցուկն և ենթարկում ջերմամշակման։ 
Արծնաշերտով պատելու համար օգտագործում 
են ТС-1 մակնիշի բազմաեթերային խեժի հալույթ, 
իսկ պաշտպանիչ շերտով պատելու համար՝ 1 ։ 1 
զանգվածային հարաբերակցությամբ վերցրած Э-
41 մակնիշի էպօքսիդային խեժի և N-54 մակնիշի 
բազմաամիդային խեժի խառնուրդի հալույթ։

Բարելավվում են արծնապատ հաղորդալարի 
մեկուսիչ շերտերի էլեկտրական և մեխանիկական 
հատկությունները։

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

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

(51) (2011.01)  (11) 263  (13) U
A61B 17/00

(21) AM20110062U (22) 27.05.2011
(71) Յուրի Համբարձումի Դադայան (AM)
(72) Յուրի Համբարձումի Դադայան (AM)
(73) Յուրի Համբարձումի Դադայան, 0002, 
Երևան, Դ. Դեմիրճյան 29, բն. 33 (AM)
(54) Քթի արյունահոսության դադարեցման 
սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է բժշկական 
տեխնիկային։

Սարքն ունի ճկուն խցիկի ձև ունեցող տամ-
պոն, խցիկին լցանյութ մատուցող խողովակ, 
որի ծայրին ամրակցված է խցիկի մեջ ներդրված 
ուղղորդիչ սնամեջ կաթետեր։ Մատուցման խողո-
վակի մյուս ծայրը միացված է ռետինե տանձաձև 
մղիչին, որը ծառայում է որպես լցանյութի մա-
տուցման աղբյուր։ 

Ապահովվում է առանց կողմնակի օգնության 
սարքի օգտագործման հնարավորությունը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 264  (13) U
A63H 33/00

(21) AM20110067U (22) 02.06.2011
(71) Արման Հովհաննիսյան (AM)
(72) Արման Հովհաննիսյան (AM)
(73) Արման Հովհաննիսյան, 0015, Երևան, Գրի-
գոր Լուսավորչի 12, բն. 2ա (AM)
(54) Ճանաչողական խաղագիրք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գիրք-
խաղալիքներին, մասնավորապես` ժամանցային 
և ուսուցողական խաղերին և գրքերին:

Ճանաչողական խաղագիրքը կազմավոր  ված է 
թերթերը հորիզոնական առանցքի շուրջը պտտելու 
հնարավորությամբ։ Խաղագիրքն իրա կա նաց-
ված է պատվանդանի և դրա վրա տեղադրված 
չորս տուփերի տեսքով: Յուրա քանչուր տուփը 
բաղկացած է ստորին և վերին հատվածամասե-
րից։ Ստորին հատ վածամասի վերին հատվածի 
ներքին մակերևույթը և վերին հատվածա մասի 
ստորին հատվածի արտաքին մակերևույթը բա-
րա կացված են։ Ստորին հատվածամասի բա-

րա կացված հատվածը կատարված է վերին 
հատվածամասի բարակեցված հատվածի մեջ 
մտցնելու հնարավորությամբ։ Տուփի ստորին և 
վերին հատվածամասերի բարակացված հատ-
վածների կողային մակերևույթին կատար-
ված են իրար համառանցք միջանցիկ անց քեր, 
տուփի  կողմերից մեկի ստորին և դրա հա կա-
դիր կողմի վերին հատվածամասերում կա տար-
ված են հանվածքներ։ Պատվանդանը իրա-
կանացված է հիմքի և դրան միակցված երեք 
ուղղաձիգ կանգնուկների տեսքով, որի երկու 
ծայրամասային կանգնուկները ունեն երկու 
հան  դիպակաց վերին և ստորին խուլ անցքեր, 
իսկ  միջանկյալ կանգնուկում արված է երկու 
միջանցիկ անցք՝ ծայրային կանգնուկների 
անցքներին համառանցք։ Տուփի միջանցիկ 
անցքերով անցկացված է ձող, որի ծայրամասերը 
տեղակայված են կից կանգնուկների անցքերի 
մեջ, ընդ որում տուփը տեղադրված է ձողի 
շուրջը պտտվելու հնարավորությամբ։ Տուփի 
յուրաքանչյուր 180 °- պտույտի ընթացքում 
ստորին շարքից մեկ թերթ տեղափոխվում է 
վերին շարք, իսկ թերթերի ստորին և վերին 
շարքերը տեղերով փոխվում են, ընդ որում տուփի 
հաջորդ հանվածքը զբաղեցնում է դիմային դիրք 
ցուցադրելով գրքի հաջորդ էջը:

Նպաստում է երեխայի հիշողության զար-
գացմանը, բարձրացնում է ուշադրությունը և 
հետաքրքրասիրությունը, 13 նկ.:

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 265  (13) U
E03D 1/00

(21) AM20110072U (22) 17.06.2011
(71) Լևոն Արամի Ջուհարյան (AM), Ալեքսանդր 
Արամի Ջուհարյան (AM)
(72) Լևոն Արամի Ջուհարյան (AM), Ալեքսանդր 
Արամի Ջուհարյան (AM)
(73) Լևոն Արամի Ջուհարյան, 0039,Երևան, Բագ-
րատունյաց 6, բն. 10 (AM) Ալեքսանդր Արամի 
Ջուհարյան, 0039, Երևան, Բագրատունյաց 6, 
բն. 10 (AM)
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(54) Պատին ամրակցվող զուգարանակոնքի 
կոյուղուն միակցման համակարգ
(57) Պատին ամրակցվող զուգարանակոնքի 
կոյուղուն միակցման համակարգը ունի պատի 
հակադիր կողմերում տեղակայված և իրար 
ամրակցված չորս ամրակցման անցքերով 
մետաղական հենասալ և այդ անցքերին 
համապատասխան անցքեր ունեցող զուգա-
րա նակոնք, զուգարանակոնքը կոյուղու հետ 
միակցող հանգույց, զուգարանակոնքի վրա 
կատարված կոյուղու հետ միակցող հան գույցի 
համար նախատեսված շրջանաձև բնիկ, հե-
նա սալը պատին սևեռող հանգույց։ Զուգա-
րակոնքը կոյուղու հետ միակցող հանգույցն 
իրականացված է 12–15մմ կցաշուրթ ունեցող 
100–1000մմ երկարությամբ պլաստմասսայե 
խո ղո վակի տեսքով։ Մետաղական հենասալն 
ունի ստորին մասում խողովակի արտաքին 
տրամագծին համապատասխան հանվածք։ Զու-
գա րանակոնքի բնիկում տեղադրված է ռետինե 
շրջանաձև միջադիր, ընդ որում խողովակի կցա-
շուրթի լայնությունը և երկարությունը համա-
պատասխանում են զուգարակոնքի վրա կատար-
ված բնիկի չափերին։

Պարզեցվում է պատրաստման տեխ նո -
լո գիան, բարձրանում է միացման հերմե տի-
կությունը և իջնում է ինքնարժեքը, 3 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 266 (13) U
G01J 1/00

(21) AM20110054U (22) 04.05.2011
(71) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM)
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM), 
Ջուլետտա Գերասիմի Վարդանյան (AM), Մանուկ 
Նեստերի Ներսիսյան (AM)
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069, 
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM)
(54) Վակուումային ուլտրամանուշակագույն 
տիրույթի ճառագայթման ընդունիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում Է վա-
կուու  մային ուլտրամանուշակագույն ճառա-
գայ  թումների ընդունման ու գրանցման սար-
քերին և կարող է կիրառվել տիեզերական օբ-
յեկտ ների, սինքրոտրոնային ճառագայթների 
ուսումնասիրության համար ինչպես նաև բժշկու-
թյան, գյուղատնտեսության մեջ, ֆիզիկական 
հետազոտություններում։

Ընդունիչն ունի հաջորդաբար տեղակայված 
կիզակետող ու զտող հանգույց, կոնվերտեր, 
օպտիկաէլեկտրոնային կերպափոխիչ, որին 
միաց  ված է մշակման և ցուցանշման հանգույց։ 
Որպես կոնվերտեր օգտագործված է սկանդիու-
մով աճեցրած կորունդի միաբյուրեղ։

Բարձրացվում է ընդունիչի զգայունությունը 
վակուումային ուլտրամանուշակագույն տի րույ-
թում, 4նկ.։

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

(51) 09-01 (11) 259  (13) S
(21) 20110007 (22) 28.02.2011
(71) «Արմենիա Վայն» գործարան ՍՊԸ (AM)
(72) Գրիգոր Ալբերտի Ալեքսանյան (AM)
(73) «Արմենիա Վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Բագրատունյաց փ., շ. 38 (AM)
(54) Գինու շիշ
(55)

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

646

526

740
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(210) 20101325 (111) 17306
(220) 16.09.2010 (151) 02.08.2011
 (181) 16.09.2020
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 06.10.2010
(540)

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, չորացված, 

սառեցված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ, տոմատի մածուկ.

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

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

____________________

(210) 20101447 (111) 17307
(220) 14.10.2010 (151) 02.08.2011
 (181) 14.10.2020
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
(442) 05.11.2010

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540)

(526) «ECOLOGICALLY PURE PRODUCT» և «MADE 
IN ARMENIA» արտահայտություններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր: 

____________________

(210) 20101513 (111) 17308
(220) 26.10.2010 (151) 02.08.2011
 (181) 26.10.2020
(730) Ղուկասյան Գոհար, Երևան, Վ. Փափազյան 

փ., 17 շենք, բն. 39, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(511) 
դաս 35. մանրածախ առևտուր: 

____________________
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(210) 20101795 (111) 17309
(220) 09.12.2010 (151) 02.08.2011
 (181) 09.12.2020
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
(442) 21.01.2011

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմրաշագանա-
կագույն, սև, սպիտակ, ոսկեգույն և կարմիր 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի: 
____________________

(210) 20101946 (111) 17310
(220) 29.12.2010 (151) 02.08.2011
 (181) 29.12.2020
(730) «Հոթել ֆորթին ֆլոր» ՍՊԸ, Երևան, Ամիր-

յան 4/6, 154 տարածք, AM
(540)

(526) «HOTEL» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է դեղնականաչ, 
շագանակագույն, սև և դեղին գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

____________________

(210) 20110073 (111) 17311
(220) 31.01.2011 (151) 02.08.2011
 (181) 31.01.2021
(730) Ռոսմաքս Ինթերնեյշընլ Լթդ., TW
(442) 10.03.2011
(540)

(511) 
դաս 10. էլեկտրասրտագրիչներ. զարկ-

երա կային հաճախականության մոնիտորներ. 
զարկերակաճնշաչափեր. ջերմաչափեր բժշկա-
կան նպատակների համար. ստեթոսկոպներ. 
փոշարարներ բժշկական նպատակների համար. 
արյան հետազոտման սարքեր. արյան գլյուկոզի 
չափիչ սարքեր. մաշկի միջով նյարդի էլեկտրական 
խթանիչներ. զարկերակային թթվածնաչափեր. 
բժշկական սարքեր և գործիքներ:
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20110089 (111) 17312
(220) 02.02.2011 (151) 02.08.2011
 (181) 02.02.2021
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 

Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. ապակյա շիշ: 
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

20

ՄԱՍ 1

20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

26 .09 . 20 1 1

(210) 20110094 (111) 17313
(220) 02.02.2011 (151) 02.08.2011
 (181) 02.02.2021
(730) Մեգաինֆարմ ԳմբՀ, AT
(442) 10.03.2011
(540)

(511) 
դաս 3. օծանելիք. կոսմետիկական արտա-

դրանք, այդ թվում լոսյոններ.
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. ախտահանիչ միջոց-
ներ. բակտերիցիդներ, պատրաստուկներ այր-
վածքները մշակելու համար. հականեխիչ միջոց-
ներ. բուժական միջոցներ բերանի խոռոչի 
խնամքի համար:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110360 (111) 17314
(220) 18.03.2011 (151) 02.08.2011
 (181) 18.03.2021
(730) «Պոնչիկ-մոնչիկ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, 

Կրուպսկայա փող. տուն 7ա, AM
(442) 09.05.2011
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կար միր, 
դեղին, կապույտ, նարնջագույն, մոխրա-
գույն, սպիտակ, սև և բեժ գունային համակ-
ցությամբ:

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրու շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա-
ղադրանյութեր.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

____________________

(210) 20110371 (111) 17315
(220) 22.03.2011 (151) 02.08.2011
 (181) 22.03.2021
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 

Գինեվետ, 0627, AM
(442) 21.04.2011
(540)

(526) Բացի «VEDI ALCO» անվանումից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

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

(511) 
դաս 33. օղի: 

____________________
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(210) 20110397 (111) 17316
(220) 24.03.2011 (151) 02.08.2011
 (181) 24.03.2021
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի 

նահանգ, US
(442) 09.05.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, կարմրա-
շագանակագույն և սպիտակ գունային հա-
մակցությամբ:

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110411 (111) 17317
(220) 28.03.2011 (151) 02.08.2011
 (181) 28.03.2021
(730) «Ասիկս» ՍՊԸ, Երևան, Այգեձոր, տուն 5, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(526) «ԽՄՈՐԵՂԵՆ» բառն ինքնուրույն պահապ-
նության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ վար-
դագույն, բորդո և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 30. խմորեղեն: 

____________________

(210) 20110413 (111) 17318
(220) 28.03.2011 (151) 02.08.2011
 (181) 28.03.2021
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 

Լիմիթիդ, GB
(442) 09.05.2011
(310) 40-2010-49873 (320) 28.09.2010 (330) KR
(540)

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-

խոտային արտադրանք. վառիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110441 (111) 17319
(220) 05.04.2011 (151) 02.08.2011
 (181) 05.04.2021
(730) Հայկ Բեգլարյան, Երևան, Ազատության 

1-2, AM
(442) 09.05.2011
(540)

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

(511) 
դաս 32. գարեջուր և այլ ոչ ալկոհոլային 

ըմպելիքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________
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(210) 20110447 (111) 17320
(220) 06.04.2011 (151) 02.08.2011
 (181) 06.04.2021
(730) «Այթիմաստեր» ՍՊԸ, Ագարակ 2-րդ փ., 38 

տուն, Արարատ, АМ
(442) 09.05.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ և 
կարմիր գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. համակարգիչների, դյուրակիր 

համակարգիչների, ցանցային սարքավորումների 
ներմուծում և վաճառք.

դաս 42. համակարգչային ծառայություններ, 
խորհրդատվություն: 

____________________

(210) 20110450 (111) 17321
(220) 07.04.2011 (151) 02.08.2011
 (181) 07.04.2021
(730) «ՓՄՁ ներդրումներ» ունիվերսալ վարկա յին 

կազմակերպություն, Երևան, Արմեն Արմե-
նակյան 2/5, AM

(442) 09.05.2011
(540)

(526) «Ներդրումներ» և «Investments» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կա-
պույտ, նարնջագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 36. վարկային գործունեություն: 

____________________

(210) 20110462 (111) 17322
(220) 11.04.2011 (151) 02.08.2011
 (181) 11.04.2021
(730) Էմմա Մանուկյան, Երևան, Դավիթաշեն 1-

ին թ/մ, 48շ., բն. 28, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն: 

____________________

(210) 20101716 (111) 17323
(220) 24.11.2010 (151) 08.08.2011
 (181) 24.11.2020
(730) «Ագիս թրեյդ» ՍՊԸ, 0084, Երևան, Շերամի 

108/3, AM
(442) 10.03.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կարմիր և 
կապույտ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20101777 (111) 17324
(220) 02.12.2010 (151) 08.08.2011
 (181) 02.12.2020
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(730) «Բիզնես Լիդեր Հոլդինգ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Հ. Հակոբյան 3/15, AM

(442) 07.02.2011
(540)

(526) «CAFE», RESTAURANT» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 43. ռեստորաններ, սրճարաններ, հյու-

րանոցներ, սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։ 

____________________

(210) 20101781 (111) 17325
(220) 02.12.2010 (151) 08.08.2011
 (181) 02.12.2020
(730) «Հայկազ և Լուսինե» ՍՊԸ, Աբովյան, 2-րդ 

միկրոշրջան, 31 շենք, բն. 8, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. տարա (շիշ)։ 
____________________

(210) 20101785 (111) 17326
(220) 03.12.2010 (151) 08.08.2011
 (181) 03.12.2020
(730) «Գրիգեգոռ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ 

Կամարիս, 3–րդ փող., 1–ին նրբանցք, 2–րդ 
տուն, AM

(442) 07.02.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր, 
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապ ման նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ.

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20101786 (111) 17327
(220) 03.12.2010 (151) 08.08.2011
 (181) 03.12.2020
(730) «Գրիգեգոռ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ 

Կամարիս, 3–րդ փող., 1–ին նրբանցք, 2–րդ 
տուն, AM

(442) 07.02.2011
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաս տելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101804 (111) 17328
(220) 10.12.2010 (151) 08.08.2011
 (181) 10.12.2020
(730) Քալե Քիլիթ վե Քալիփ Սանայի Անոնիմ 

Շիրքեթի, TR
(442) 23.02.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ և 
կարմիր գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 6. մեխանիկական կոդային փականքներ 

և գլանաձև ներդրովի փականքներ՝ փայտից, 
պողպատից, ալյումինից, պոլիվինիլքլորիդից և 
ոչ պլաստիկացված պոլիվինիլքլորիդից դռների և 
պատուհանների համար. կախովի փականքներ, 
մետաղական մասեր դռների, պատուհան-
ների և կահույքի համար, այն է՝ մետաղական 
բռնակ ներ դռների, պատուհանների, կահույքի 
համար, փականքներ տարաշարժ դռների 
համար, մղլակներ, մետաղական ծխնիներ, հար-
մարանքներ դռները և պատուհանները բա ցելու 
և փակելու համար, մետաղական մղլակ ներ և 
գլաններ պատուհանների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110131 (111) 17329
(220) 10.02.2011 (151) 08.08.2011
 (181) 10.02.2021
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, Րաֆֆու 
19, AM

(442) 18.03.2011
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(540)

(526) Բացի «ՊԱՍԽԱԼՅՆՈՅԵ» (ռուս.) և 
«ԶԱՏԻԿԻ» բառերից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, երկնագույն, 
կապույտ, մոխրագույն, բաց վարդագույն, 
բաց շագանակագույն, աղ յուսագույն, 
ոսկեգույն, սպիտակ, սև և կանաչ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 33. գինի “Կագոր”: 

____________________

(210) 20110135 (111) 17330
(220) 10.02.2011 (151) 08.08.2011
 (181) 10.02.2021
(730) Քեդբերի Այլենդ ԼԹԴ., IE
(442) 07.04.2011
(540)

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն, բացառությամբ 

բժշկական նպատակների համար նախա-
տես վածների, շաքարից պատրաստված հրու-
շակեղեն, ներառյալ ծամոն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110155 (111) 17331
(220) 15.02.2011 (151) 08.08.2011
 (181) 15.02.2021
(730) «Սարմետ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 

15, բն. 50, AM
(442) 07.04.2011
(540)

(511) 
դաս 21. կափարիչներ տարաների համար: 

____________________

(210) 20110217 (111) 17332
(220) 28.02.2011 (151) 08.08.2011
 (181) 28.02.2021
(730) Շիսեիդո Քամփնի, ԼԹԴ., JP
(442) 21.04.2011
(540)
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(511) 
դաս 21. սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ 

(բացառությամբ ներկարարական վրձինների), 
պարագաներ կոսմետիկայի համար, ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա անոթներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110218 (111) 17333
(220) 28.02.2011 (151) 08.08.2011
 (181) 28.02.2021
(730) Շիսեիդո Քամփնի, ԼԹԴ., JP
(442) 21.04.2011
(540)

(511) 
դաս 3. օճառ, արդուզարդի պարագաներ, 

անուշաբույր նյութեր, օծանելիք, կոսմետիկական 
միջոցներ. պատրաստուկներ արևայրուքի հա-
մար. կոսմետիկական խնամքի պատրաստուկներ. 
լոգանքի պատրաստուկներ (կոսմետիկա կան). 
եթերային յուղեր. մաշկի խնամքի միջոցներ, 
մարմնի խնամքի միջոցներ, մազերի խնամքի 
միջոցներ, շպարի և դիմահարդարման մի-
ջոցներ.

դաս 21. սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ 
(բացառությամբ ներկարարական վրձինների), 
պարագաներ կոսմետիկայի համար, ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա անոթներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110365 (111) 17334
(220) 21.03.2011 (151) 08.08.2011
 (181) 21.03.2021
(730) «Սիմոնա ակվա» ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 

փող. 1Ա շենք, բն. 14, AM
(442) 21.04.2011
(540)

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր: 

____________________

(210) 20110366 (111) 17335
(220) 21.03.2011 (151) 08.08.2011
 (181) 21.03.2021
(730) «Սիմոնա ակվա» ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 

փող. 1Ա շենք, բն. 14, AM
(442) 21.04.2011
(540)

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր: 

____________________

(210) 20110370 (111) 17336
(220) 22.03.2011 (151) 08.08.2011
 (181) 22.03.2021
(730) «Կնյազյան ընդ փարթնրս» ՓԲԸ, Երևան, 

Վ. Համբարձումյան 16, բն. 52, АМ
(442) 09.05.2011
(540)

(511) 
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-

թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազ մա-
կերպում: 

____________________

(210) 20110435 (111) 17337
(220) 04.04.2011 (151) 08.08.2011
 (181) 04.04.2021
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 

22, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(526) «ՆՌԱՆ ՔԱՂՑՐ ԳԻՆԻ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մուգ 
գինեգույն, սպիտակ և սև գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 33. նռան գինի: 

____________________

(210) 20110446 (111) 17338
(220) 05.04.2011 (151) 08.08.2011
 (181) 05.04.2021
(730) «Գարանտ ըքաունթ քոնսալթինգ» ԱՊԸ, 

Արտաշիսյան 55/13, բն. 36, Երևան, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(526) «ACCOUNT CONSULTING» արտա հայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա-
պույտ, սպիտակ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 35. գործերի կառավարում գործարա-

րության ասպարեզում, գրասենյակային ծա-
ռա յություններ, հաշվապահական ծառա-
յություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ: 

____________________

(210) 20110458 (111) 17339
(220) 11.04.2011 (151) 08.08.2011
 (181) 11.04.2021
(730) «Ուոթերլոկ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27, AM
(442) 09.05.2011

(540)

(526) «APARAN» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 32. աղբյուրի ջուր: 

____________________

(210) 20110460 (111) 17340
(220) 11.04.2011 (151) 08.08.2011
 (181) 11.04.2021
(730) «Հասարակության հետ կապերի հայաս-

տանյան ասոցիացիա» հասարակական 
կազմակերպություն, Երևան, Տերյան 62, 
բն. 6, AM

(442) 09.05.2011
(540)

(511) 
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խա-
ծանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փո շենման մետաղներ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար վես-
տական տպագրության համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաս տելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կեն դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
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դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մե-
քենաներ, տեղեկատվության մշակման սար-
քավորումներ և համակարգիչներ. կրակ մա-
րիչներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակ-
ման, սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապա-
րատներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
պահածոյացված, սառեցված, չորացված և 
ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բան-
ջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գոր-
ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապ ված 
գործառնություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 
____________________

(210) 20101190 (111) 17341
(220) 12.08.2010 (151) 17.08.2011
 (181) 12.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մհեր Միքայելյան, 

Երևան, Նորագյուղ, տուն 309, AM
(442) 06.09.2010
(540)

(526) «FRESH» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(511) 
դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիքներ։ 

____________________

(210) 20101453 (111) 17342
(220) 15.10.2010 (151) 17.08.2011
 (181) 15.10.2020
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետ-

ստվեննոստյու «Ալմազ-Մ», RU
(442) 22.12.2010
(540)
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(526) «BEAUTY CARE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկ ներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, անձնական օգտագործման հոտա-
զերծիչներ, շրթներկ, անուշաբույր ջուր, դուխի, 
լոսյոններ մազերի համար, մազերը ներկելու 
միջոցներ, լաքեր մազերի համար, լաքեր 
եղունգների համար, լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար, օդեկոլոններ. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար, 
ներառյալ կոսմետիկական պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապման նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախ-
տա հանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք (բացառությամբ 
ազ նիվ մետաղներից պատրաստվածների 
կամ դրանցով պատվածների). սանրեր և 
սպունգներ. խոզանակներ (բացառությամբ 
վրձինների). նյութեր խոզանակային իրերի 
համար. սարքեր և հարմարանքներ մաքրման 
և հավաքման համար. մետաղական քերակներ 
հատակների համար (պողպատյա տաշեղ). 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի 
(բացառությամբ շինարարական ապակու). 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101503 (111) 17343
(220) 22.10.2010 (151) 17.08.2011
 (181) 22.10.2020
(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010

(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու ժա-

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

____________________

(210) 20101680 (111) 17344
(220) 16.11.2010 (151) 17.08.2011
 (181) 16.11.2020
(730) Ալթիմըթ Բրենդ Մենիջմընթ, ԼԼՔ, US 
(442) 07.02.2011
(310) 76/703,010 (320) 18.05.2010 (330) US
(540)

(511) 
դաս 25. հագուստ, կարած արտադրանք, 

գլխարկներ, կոշկեղեն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101704 (111) 17345
(220) 23.11.2010 (151) 17.08.2011
 (181) 23.11.2020
(730) Քեդբրի ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB
(442) 23.02.2011
(540)

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն, բացառությամբ 

բժշկական նպատակների համար նախա տես-
վածների. շոկոլադից պատրաստված հրու շա-
կեղեն. շաքարից պատրաստված հրուշակեղեն, 
ներառյալ ծամոն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20101808 (111) 17346
(220) 13.12.2010 (151) 17.08.2011
 (181) 13.12.2020
(730) «Դուստր Մելանյա» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, 

ք.Տաշիր, Կիրովի 346, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(526) Բացի «ՍԱՐԳԻՍ» և «ԱԼԱՇԿԵՐՏ» անվա-
նումներից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:

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

(511) 
դաս 29. պանիր: 

____________________

(210) 20101812 (111) 17347
(220) 14.12.2010 (151) 17.08.2011
 (181) 14.12.2020
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 23.02.2011
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101816 (111) 17348
(220) 14.12.2010 (151) 17.08.2011
 (181) 14.12.2020
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 23.02.2011
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101852 (111) 17349
(220) 17.12.2010 (151) 17.08.2011
 (181) 17.12.2020
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 23.02.2011
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101857 (111) 17350
(220) 17.12.2010 (151) 17.08.2011
 (181) 17.12.2020
(730) Հիփ ընդ Քո., CH
(442) 21.04.2011
(310) 2010720364 (320) 23.06.2010 (330) RU
(540)

(511) 
դաս 5. բուսական և կենդանական ծա-

գում ունեցող արտադրանքներից ստացված 
սպիտակուցային պատրաստուկներ, որոնք 
նախատեսված են բժշկական նպատակներով 
մարդկանց օգտագործ ման համար. դեղա-
գործական արտադրանք. բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվող դիետիկ նյու թեր 
երեխաների և հիվանդների համար. ման-
կական սնունդ. բուժական նպատակներով 
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վաննաների համար լոսյոններ, քսուքներ և 
նյութեր, այդ թվում՝ նորածին-ծծկերների և 
մանուկների համար. կրծքով կերակրելու 
ժամանակ օգտագործվող բարձիկներ. մթերք-
ներ դիետիկ նպատակների համար (ներառյալ 
սառեցված մթերք հանդիսացողները), այդ 
թվում՝ բուսական և կենդանական ծագում ունե-
ցող արտադրանքներից լուծահանված սպի-
տակուցային պատրաստուկներ մարդկանց 
օգտագործման նպատակով, միս, ձուկ, թռչնամիս, 
որսամիս և մսի արտադրանք, մսի էքստրակտներ, 
մսի, ձկան, մրգային և բանջարեղենային դոնդող, 
խյուսեր, մուրաբաներ, ջեմեր, կոմպոտներ, 
պահածոներ, ձու, կաթ, կաթնամթերք, այդ 
թվում՝ սերուցքային կարագ, պանիր, թթվասեր, 
սերուցք, յոգուրտ, տնական պանիր, կաթնաշոռ, 
չոր կաթ, կաթի փոշի սննդային նպատակով, 
մրգային բատոններ՝ հիմնականում բաղկացած 
մրգերից և հացահատիկային արտադրան-
քից, մյուսլիից, փաթիլներից, ընկույզից և(կամ) 
շաքարից, մանկական աղանդերներ, այդ 
թվում աղանդերներ՝ հիմնականում բաղկա ցած 
կաթից և(կամ) մրգերից, աղանդերներ՝ հիմ-
նականում բաղկացած կաթից, նաև տարբեր 
տեսակի թանձրացուցիչների օգտագործմամբ, 
աղանդերներ՝ հիմնականում բաղկացած մրգերից, 
օգտագործման համար պատրաստ ուտեստներ և 
կիսաֆաբրիկատներ՝ հիմնականում բաղկացած 
մսից, ընտանի թռչնամսից, որսամսից, ձկից, 
մրգերից, բանջարեղենից, ձվից, կաթնամթերքից, 
լոբազգի բույսերից և(կամ) կարտոֆիլից, 
ապուրներ, մսի, ձկան, ընտանի թռչնամսի, 
որսամսի, բանջարեղենի, մրգերի և կաթի պա-
հածոներ, սննդային յուղեր և ճարպեր, թեյ, 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ, կակաո, շաքար, 
խաղողաշաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր, սպիտակաձավար, հացահատիկային 
փա թիլներ և հացահատիկային պատրաստուկներ 
(բացառությամբ կենդանիների կերերի), հաց, 
հացաբուլկեղեն, չոր թխվածք, բիսկվիտներ, 
թխվածքաբլիթներ, կարկանդակներ, խմորեղեն, 
հրուշակներ, տորթեր, այդ թվում երկարատև 
պահման համար նախատեսված կարկանդակ-
ներ, խմորեղեն, հրուշակներ, տորթեր, մթերք-
ներ թեթև խորտիկների համար, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, մակարոնեղեն, շոկոլադ, 
խաղողաշաքարային պատրաստուկներ, մեղու-
ների կենսագործունեության արտադրանքի 

հիմ քով պատրաստուկներ, մանկական աղան-
դերներ, այդ թվում աղանդերներ՝ հիմնա-
կանում բաղկացած շաքարից, կակաոյից, 
շոկոլադից և(կամ) օսլայից, աղանդերներ՝ հիմ-
նականում բաղկացած շաքարից և շոկոլադից, 
նաև տարբեր տեսակի թանձրացուցիչների 
օգտագործմամբ, օգտագործման համար պատ-
րաստ ուտեստներ և կիսաֆաբրիկատներ՝ հիմ-
նա կանում պատրաստված հացահատիկային 
արտադրանքից, փաթիլներից, բրնձից և(կամ) 
մակարոնեղենից, համեմունքներից, ամո քանք-
ներից, մյուսլի՝ առավելապես բաղկացած հացա-
հատիկային արտադրանքից, փաթիլներից, 
մրգերից, ընկույզից և(կամ) շաքարից, հացա-
հատիկային բատոններ՝ առավելապես բաղկացած 
հացահատիկային արտադրանքից, փաթիլ-
ներից, մյուսլիից, մրգերից, ընկույզից և(կամ) 
շաքարից, օգտագործման համար պատրաստ 
հացահատիկային սննդամթերք (փաթիլներ), 
օգտագործման համար պատրաստ թեփից 
սննդային արտադրանք և կիսաֆաբրիկատներ, 
ներառյալ ալրային արտադրանքը, ոչ ալկոհոլա-
յին ըմպելիքներ, այդ թվում մրգային հյութեր, 
մրգային հյութերի հիմքով ըմպելիքներ, մրգա-
յին օշարակներ և այլ ոչ ալկոհոլային մրգային 
պատրաստուկներ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների 
պատրաստման համար. դիետիկ սննդամթերք 
կամ սննդային հավելումներ բժշկական և ոչ 
բժշկական նպատակների համար, նաև վի-
տամինների, միներալների, միկրոտարրերի 
ավելացումով՝ առանձին կամ համակցությամբ.

դաս 29. բուսական և կենդանական ծագում 
ունեցող արտադրանքներից լուծահանված 
սպիտակուցային պատրաստուկներ մարդկանց 
օգտագործման համար. միս, ձուկ, թռչնամիս, 
որսամիս և մսամթերք. մսի էքստրակտներ. 
մսային, ձկնային, մրգային և բանջարեղենային 
դոնդող, խյուս. մուրաբաներ, ջեմեր. կոմպոտներ, 
պահածոներ. ձու, կաթ, կաթնամթերք, այդ 
թվում սերուցքային կարագ, պանիր, թթվա-
սեր, սերուցք, յոգուրտ, տնական պանիր, 
կաթնաշոռ, չոր կաթ, կաթի փոշի և լակտո-
պրոտեիններ սննդային նպատակով. մրգային 
բատոններ՝  գ լխավորապես բաղկացած 
մրգերից և հացահատիկային արտադրանքից, 
մյուսլիից, փաթիլներից, ընկույզից և(կամ) 
շաքարից. մանկական աղանդերներ, այդ 
թվում աղանդերներ՝ բաղկացած հիմնակա-
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նում կաթից և(կամ) մրգերից. աղանդերներ 
և քաղցրավենիք՝ բաղկացած հիմնականում 
կաթից, նաև բոլոր տեսակի թանձրացուցիչների 
օգտագործմամբ. աղանդերներ՝ հիմնականում 
բաղկացած մրգերից. օգտագործման համար 
պատրաստ ուտեստներ և կիսաֆաբրիկատներ՝ 
բաղկացած գլխավորապես մսից, ընտանի 
թռչնամսից, որսամսից, ձկից, մրգերից, բան-
ջարեղենից, ձվից, կաթնամթերքից, լոբազգի 
բույսերից և(կամ) կարտոֆիլից. ապուրներ. 
մսի, ձկան, ընտանի թռչնամսից և որսամսից, 
բանջարեղենից, մրգերից և կաթից պահածոներ. 
սննդային յուղեր և ճարպեր. այդ թվում՝ բոլոր 
վերը թվարկած ապրանքները և մթերքները նաև 
սառեցված վիճակով. այդ թվում՝ բոլոր վերը 
թվարկած ապրանքները և մթերքները դիետիկ 
նպատակների համար.

դաս 30. թեյ, թեյի ըմպելիքներ, կակաո, 
շաքար, խաղողաշաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալ յուր, սպիտակաձավար, հացահատիկային 
փաթիլներ և հացահատիկային պատրաստուկներ 
(բացառությամբ կենդանիների կերերի), հաց, 
հացաբուլկեղեն, չոր թխվածք, բիսկվիտներ, 
թխվածքաբլիթներ, կարկանդակներ, խմորեղեն, 
հրուշակներ, տորթեր, այդ թվում երկարատև 
պահման համար նախատեսված կարկանդակ-
ներ, խմորեղեն, հրուշակներ, տորթեր. մթերք-
ներ թեթև խորտիկների համար. հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, մակարոնեղեն, շոկոլադ. 
խաղողաշաքարային պատրաստուկներ, մեղու-
ների կենսագործունեության արտադրանքի 
հիմքով պատրաստուկներ. մանկական աղան-
դերներ, այդ թվում քաղցր ուտեստներ՝ հիմնա-
կանում բաղկացած շաքարից, կակաոյից, 
շոկոլադից և(կամ) օսլայից. աղանդերներ և 
քաղցր ուտեստներ՝ հիմնականում բաղկա-
ցած շաքարից և շոկոլադից, նաև բոլոր տե-
սակի թանձրացուցիչների օգտագործմամբ. 
օգտագործման համար պատրաստ ուտեստ-
ներ և կիսաֆաբրիկատներ՝ գլխավորապես 
պատրաստված հացահատիկային արտա-
դրանքից, փաթիլներից, բրնձից և (կամ) մա-
կարոնեղենից. համեմունքներ, ամոքան քներ. 
մյուսլի՝ առավելապես բաղկացած հացա-
հատիկային արտադրանքից, փաթիլներից, 
մրգերից, ընկույզից և(կամ) շաքարից. հացա-
հատիկային բատոններ՝ առավելապես բաղկա ցած 
հացահատիկային արտադրանքից, փաթիլներից, 

մյուսլիից, մրգերից, ընկույզից և(կամ) շաքարից. 
օգտագործման համար պատրաստ սննդի 
հացա հատիկային արտադրանք (փաթիլներ), 
օգտագործման համար պատրաստ թեփից 
սննդամթերք և կիսաֆաբրիկատներ, ներառյալ 
ալրային արտադրանք. այդ թվում բոլոր վերը 
թվարկած ապրանքները և մթերքները նաև 
սառեցված վիճակով. այդ թվում բոլոր վերը 
թվարկած ապրանքները և մթերքները դիետիկ 
նպատակների համար.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
այդ թվում՝ մրգային հյութեր, մրգահյութերի 
հիմքով ըմպելիքներ. մրգի օշարակներ և այլ 
ոչ ալկոհոլային մրգային պատրաստուկներ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
այդ թվում՝ բոլոր վերը թվարկված ապրանքները 
և մթերքը դիետիկ նպատակների համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101904 (111) 17351
(220) 23.12.2010 (151) 17.08.2011
 (181) 23.12.2020
(730) Վարշամ Ղարիբյան, ք. Երևան, Եղիա-

զարյան 10, AM
(442) 07.02.2011
(540)

(526) «Natural product» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր։ 

____________________
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(210) 20110051 (111) 17352
(220) 24.01.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 24.01.2021
(730) Արամ Կարապետյան, ք. Երևան, Իսրայելյան 

43, բն. 68, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(511) 
դաս 43. ռեստորան, սրճարան, բար։

____________________

(210) 20110052 (111) 17353
(220) 24.01.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 24.01.2021
(730) Արամ Կարապետյան, ք. Երևան, Իսրայելյան 

43, բն. 68, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(511) 
դաս 43. ռեստորան, սրճարան, բար։ 

____________________

(210) 20110088 (111) 17354
(220) 02.02.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 02.02.2021
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 

Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(554) Ծավալային նշան
(526) «BEER» բառն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 21. ապակյա շիշ: 
____________________

(210) 20110150 (111) 17355
(220) 14.02.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 14.02.2021
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(442) 21.04.2011
(540)

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական ոչ բուժական միջոց-

ներ. շրթունքների բալզամներ, շրթունքների 
փայլեր և դիմափոշի:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20110158 (111) 17356
(220) 15.02.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 15.02.2021
(730) «Ագնեսա» Արտադրական Կոոպերատիվ, 

Երևան, Հասմիկի փողոց 13, AM
(442) 18.03.2011
(540)

(526) «ԵՐԵՎԱՆՍԿԻ ՏՐԻԿՈՏԱԺ» (ռուս.) արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 25. հագուստ: 
____________________

(210) 20110162 (111) 17357
(220) 16.02.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 16.02.2021
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(730) Փենըսոնիք Քորփորեյշն, JP
(442) 10.03.2011
(540)

(511) 
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայու մից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակ-
ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման 
նպատակների և գեղարվեստական տպագրության 
համար. ինչպես նաև դասին վերաբերող բոլոր 
ապրանքները.

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

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար. ինչպես նաև 
դասին վերաբերող բոլոր ապրանքները.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաս տելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. ինչպես նաև 
դասին վերաբերող բոլոր ապրանքները.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ. ինչպես նաև 
դասին վերաբերող բոլոր ապրանքները.

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

կան). ինչպես նաև դասին վերաբերող բոլոր 
ապրանքները.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. ինչպես նաև 
դասին վերաբերող բոլոր ծառայությունները.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ. ինչպես նաև դասին վերա-
բերող բոլոր ծառայությունները.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում. ինչպես նաև 
դասին վերաբերող բոլոր ծառայությունները.

դաս 40. նյութերի մշակում. ինչպես նաև 
դասին վերաբերող բոլոր ծառայությունները.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. ինչ-
պես նաև դասին վերաբերող բոլոր ծառա յու-
թյունները.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում. ինչպես նաև 
դասին վերաբերող բոլոր ծառայությունները.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. ինչպես նաև դասին 
վերաբերող բոլոր ծառայությունները.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս նաբու ժական ծառայություններ. կենդանի-
ների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկա-
կան ծառայություններ. գյուղատնտեսական, 
այգեգործական և անտառաբուծական ծառա-
յություններ. ինչպես նաև դասին վերաբերող 
բոլոր ծառայությունները.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սե-
փականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցված ան-
հատական և սոցիալական ծառայություններ ա ն-
հատի կարիքները հոգալու համար. ինչպես նաև 
դասին վերաբերող բոլոր ծառայությունները:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20110316 (111) 17358
(220) 12.03.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 12.03.2021
(730) «Արմինկոնետ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 

49-14, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 

____________________

(210) 20110391 (111) 17359
(220) 24.03.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 24.03.2021
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց և մուգ 
դարչնագույն, շագանակագույն, դեղին, կարմիր, 
կանաչ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20110392 (111) 17360
(220) 24.03.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 24.03.2021
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
(442) 09.05.2011
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20110415 (111) 17361
(220) 29.03.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 29.03.2021
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Լենուղի, AM
(442) 09.05.2011
(540)
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(526) Բացի «ԱՐԱՄԵ» (ռուս.) և «ՌԱԶԴԱՆ» 
(ռուս.) բառերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, 
դեղին, ոսկեգույն, կապույտ և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի): 

____________________

(210) 20110416 (111) 17362
(220) 29.03.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 29.03.2021
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Լենուղի, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(526) Բացի «ԱՐԱՄԵ» (ռուս.) և «ԳՅՈՒՄՐԻ» 
(ռուս.) բառերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, 
դեղին, ոսկեգույն, կապույտ և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի): 

____________________

(210) 20110419 (111) 17363
(220) 30.03.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 30.03.2021
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 

Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM
(442) 09.05.2011

(540)

(526) «BEER» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 32. գարեջուր: 

____________________

(210) 20110451 (111) 17364
(220) 07.04.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 07.04.2021
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ 
կապույտ, երկնագույն, կանաչ, սպիտակ, 
մանուշակագույն և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:

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

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

____________________

(210) 20110468 (111) 17365
(220) 12.04.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 12.04.2021
(730) «Կովկասի գերուհի» ՍՊԸ, Երևան, Վար-

դանանց փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM
(442) 09.05.2011
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ 
շագանակագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նա-

խա տեսված են օգտագործելու  արդյու -
նաբե րական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, այ-
գե գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստ-
մասսաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող 
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղ-
ների զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր 
սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայու մից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խա-
ծանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար վես-
տական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, 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 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղ յա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա-
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա 
խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. սովո-
րական մետաղներից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար-
ժիչ ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախատես-
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և 
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական 
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ինկուբատորներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկ տրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ,  հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. կրակ-
մարիչներ.
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դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սար քեր ու գործիքներ, վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակ-
ման, սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա-
նակաչափ սարքեր.

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրա մեքենաներ և գրասենյակային պիտույք ներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյու-
թեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից 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 մե-
տաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և բի-
տում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ 
և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ և դրանց պատրաստման համար 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների համար. 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարական 
ապակու). ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, 
բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր և տոպրակ-
ներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում). 
խծուծման նյութեր (բացառությամբ ռետինից 
և պլաստմասսայից պատրաստվածների). 
մանածագործական թելքահումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա գոր-
ծության համար.

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

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

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծա-
ղիկներ.

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

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր.
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դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քավորումների տեղակայում.

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա -
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազ մա կեր պում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռա յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա-
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկա-
կան ծառայություններ. գյուղատնտեսական, 
այգե գործական և անտառաբուծական ծա-
ռայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցված ան-
հա տական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։ 
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(511) 
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա-
վորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր 
և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված 
տվյալների մշակման, գրանցման, պահման, 
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ 
ստացման համար. սարքեր և սարքավորումներ 
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և 
ծածկագրված տվյալների գրանցման, փոխ-
անցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման 
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, 
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի մշակ-
ման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
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հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և սար-
քավորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո 
և հեռուստատեսային հեռարձակման հաղորդող 
և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ 
հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման 
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչներին կից սարքավորումներ. 
ծրագրավորված տվ յալներ պարունակող 
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային ար-
տադրանք. տվյալների մագնիսական կրիչներ 
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ 
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված 
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր. 
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր. 
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր. 
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. նույ-
նականացման էլեկտրոնային քարտեր. հեռա-
խոսային քարտեր. հեռախոսային վարկա-
քարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր. 
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար, 
որոնք նախատեսված են հեռախոսների 
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ. 
տվյալների մագնիսական, թվային և օպտի-
կական կրիչներ. տվ յալների գրանցման և 
պահման մագնիսական, թվային և օպտիկական 
կրիչներ (դատարկ և նախապես գրանցված). 
ինտերնետից տրամադրվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային 
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող էլեկտրո նային 
հրատարակություններ (բեռնվող). համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք և հեռա-
հաղորդակցական սարքեր (ներառյալ մոդեմներ), 
որոնք հնարավորություն են տալիս միանալ 
տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին և 
ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառայության մատուցման համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվյալ-
ների որոնման և առբերման համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի 
տվյալների բազաներ, հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ, համակարգչային ցան-
ցեր և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախ տակներ մուտքի ապահովման համար. 
համակարգչային խաղերի ծրագրային ար-

տա դրանք. համակարգչային տվյալների բա-
զաներից կամ ինտերնետից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3 
ինտերնետային վեբ-կայքերից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր 
ինտերնետից ստացված երաժշտության նվա-
գարկման համար. MP3 նվագարկիչներ. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, 
ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային 
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր 
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ 
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր 
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
դիմադրողականության լարեր. էլեկտրոդ-
ներ. հեռահաղորդակցական համակարգեր 
և կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի տեր-
մինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. 
հեռահաղորդակացական ազդանշանի մուտքի, 
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք՝ 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախո-
սով հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող 
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր-
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապ-
րանք ների և ծառայությունների ցուցադրման 
և պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո-
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր 
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական 
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր. ֆաք-
սիմիլային ապարատներ. անձնական թվային 
քարտուղարներ (PDA), էլեկտրոնային նոթփե-
դեր, էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկտրոնային 
պլանշետներ. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր 
տվյալների և հաղորդագրությունների անլար 
ստացման, պահման և (կամ) փոխանցման 
համար. շարժական էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս օգտագործողին 
անձնական տեղեկատվության հետևման և 
կառավարման համար. հեռախոսների և հե-
ռախոսային լսափողերի լրասարքեր. հեռա-
խոսների հետ օգտագործվող հարմարիչներ. 
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հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. գրա-
սեղաններին կամ ավտոմեքենաներում տեղա-
կայված բարձրախոսով սարքեր հեռա խոսի 
ավտոմատ օգտագործման համար. ավտո-
մեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային 
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և 
պատ յաններ՝ հատուկ նախատեսված շար-
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար-
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման 
համար. համակարգչայնացված անձնական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոց-
ներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. 
մոդեմ ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. 
գլո բալ դիրքավորման էլեկտրոնային համա -
կարգեր. նավարկման, հետևման և դիր քա-
վորման էլեկտրոնային սարքեր և սարքա-
վորումներ. հսկման սարքեր և սարքավորումներ 
(բացառությամբ in-vivo հսկման). ռադիոսար-
քեր և սարքավորումներ. կառավարման, 
տես տավորման (բացառությամբ in-v ivo 
տես տավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրա-
կան սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և 
էլեկտրա  օպտիկական սարքեր և գործիք-
ներ. տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր 
և սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի 
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական և 
էլեկտրոնային լրասարքեր և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են 
համակարգիչների, ձայնատեսային սարքերի 
և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու սարքա-
վորումների հետ օգտագործման համար. 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա-
ղոր դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռա խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղոր դագրությունների հավաքման և փո-
խ անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռա խո սա -
կանչի երթուղու փոփոխման, ինքնա պատաս-
խանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոս-
տի ծառայություններ. ձայնի, տվ յալ ների, 
պատկերների, երաժշտության և տեղեկա-
տվության փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդու-
նում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն հեռա-
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալ-
ների փոխանցում հեռահաղորդակցության 

միջո ցով. արբանյակային կապի ծառայություն-
ներ. հեռարձակման ծառայություններ. ռա-
դիո կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու 
ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու վեբ-խանութ 
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվյալների դիտ-
ման ծառայություններ. մուլտիմեդիա բովան-
դակության հեռարձակում և տեղ հասցնում 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջո ցով. տեսահաղորդագրությունների ծառա-
յություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա-
յություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվ յալների հեռահաղորդակցու թյուն. 
օգտագործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալ ների 
բազաներին հեռահաղորդակցական միա-
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում (պրովայդերների ծառա յու-
թյուններ). էլեկտրոնային կոնֆերանսների, 
բանավիճող խմբերի և զրուցասրահների 
տրա մադրում և գործարկում. ինտերնե-
տում թվային երաժշտության վեբ-կայքերին 
մուտքի տրամադրում. ինտերնետում MP3 վեբ-
կայքերին մուտքի տրամադրում. հեռահա-
ղորդակցության միջոցով թվային երաժշտու-
թյան տեղ հասցնում. այլ օպերատորների 
համար դեպի հեռահաղորդակցական ենթա-
կառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոն ման միջոցների գործարկում և տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. նորությունների գործակալու թյուն-
ների ծառայություններ. նորությունների և 
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար-
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերո հիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն, տեղեկատվություն և խորհր դակ-
ցություն: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

42

ՄԱՍ 1

42

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

26 .09 . 20 1 1

(210) 20110473 (111) 17367
(220) 13.04.2011 (151) 17.08.42011
 (181) 13.04.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 20.05.2011
(540)

(511) 
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցա կան 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա-
վորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային սար-
քեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատես ված 
տվյալների մշակման, գրանցման, պահման, 
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց-
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ 
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և 
ծածկագրված տվյալների գրանցման, փոխ-
անցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման 
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, 
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի մշակ-
ման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և սարքա-
վորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո 
և հեռուստատեսային հեռարձակման հաղոր-
դող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ 
հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահով-
ման սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. 
համա  կարգիչներին կից սարքավորումներ. ծրա-
գրավորված տվյալներ պարունակող էլեկ տրո-
նային սխեմաներ. համակարգչային ծրագրեր. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
տվյալների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող 
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. դատարկ 
և նախապես գրանցված մագնիսական քարտեր. 
տվյալների քարտեր. հիշողության քարտեր. 
բանական քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարու-
նակող քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների 
քարտեր. նույնականացման էլեկտրո նային 
քարտեր. հեռախոսային քարտեր. հեռա-
խոսային վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. 
հաշվեքարտեր. քարտեր է լեկտրոնային 
խաղերի համար, որոնք նախատեսված են 
հեռախոսների հետ օգտագործման համար. 
CD ROM-ներ. տվ յալների մագնիսական, 
թվային և օպտիկական կրիչներ. տվյալների 

գրանցման և պահման մագնիսական, թվային 
և օպտիկական կրիչներ (դատարկ և նախա-
պես գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող 
համա կարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համա կարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոս-
ների ծառայության մատուցման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվ յալների որոնման և առբերման համար. 
համա կարգչային ծրագրային արտադրանք 
դեպի տվյալ ների բազաներ, հեռահաղորդակցա-
կան ծառայություններ, համակարգչային 
ցանցեր և հայտարարությունների էլեկտրոնա-
յին տախտակներ մուտքի ապահովման հա-
մար. համակարգչային խաղերի ծրագրային 
արտադրանք. համակարգչային տվ յալների 
բազաներից կամ ինտերնետից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3 
ինտերնետային վեբ-կայքերից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր 
ինտերնետից ստացված երաժշտության նվա-
գարկման համար. MP3 նվագարկիչներ. համա-
կարգչային տվ յալների բազաներից կամ 
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկար-
ներ, նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, 
ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային 
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր 
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման ար-
բանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ 
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր 
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
դիմադրողականության լարեր. էլեկտրոդներ. 
հեռահաղորդակցական համակարգեր և 
կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի տեր-
մինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. 
հեռա հաղորդակացական ազդանշանի մուտքի, 
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պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք՝ 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող 
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր-
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ 
ապ րանք ների և ծառայությունների ցուցա-
դրման և պատվիրման համար. փեյջինգային, 
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային 
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA), 
էլեկտրոնային նոթփեդեր, էլեկտրոնային 
նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների և 
հաղորդագրությունների անլար ստացման, 
պահման և (կամ )փոխանցման համար. 
շարժական էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս օգտագործողին 
անձնական տեղեկատվության հետևման 
և կառավարման համար. հեռախոսների և 
հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր. հեռա-
խոսների հետ օգտագործվող հարմարիչներ. 
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. գրա-
սեղաններին կամ ավտոմեքենաներում տեղա-
կայված բարձրախոսով սարքեր հեռա խոսի 
ավտոմատ օգտագործման համար. ավտո-
մեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային 
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և 
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար-
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար-
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման 
համար. համակարգչայնացված անձնական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոց-
ներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. 
մոդեմ ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. 
գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնային համա-
կարգեր. նավարկման, հետևման և դիր-
քա վորման էլեկտրոնային սարքեր և սար-
քա վորումներ. հսկման սարքեր և սարքա-
վորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման). 
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառա-
վարման, տեստավորման (բացառությամբ in-
vivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկտրա-
օպտիկական սարքեր և գործիքներ. տեսա-

ֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և սարքա-
վորումներ. էլեկտրոնային խաղերի սարքեր 
և սարքավորումներ. էլեկտրական և էլեկ-
տրոնային լրասարքեր և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են 
համակարգիչների, ձայնատեսային սարքերի 
և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու սարքա-
վորումների հետ օգտագործման համար. վերո-
հիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա-
ղորդակցություն. հեռախոսների, շար ժա-
կան հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տե-
լեքսի, հաղորդագրությունների հավաք ման 
և փոխանցման, ռադիոփեյջինգի, հեռա-
խոսականչի երթուղու փոփոխման, ինքնապա-
տասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրո նային 
փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվ յալ-
ների, պատկերների, երաժշտության և տեղե-
կատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և 
ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն հեռա-
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. հեռ-
արձակման ծառայություններ. ռադիո կամ 
հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ մերի, 
հեռուստախանութ ու վեբ-խանութ ծրագրերի 
հեռարձակում կամ հաղորդում.  տեսա-
տեքստի, տելետեքստի և տվ յալների դիտ-
ման ծառայություններ. մուլտիմեդիա բովան-
դակության հեռարձակում և տեղ հասցնում 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների ծա-
ռա յություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա-
յություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն. 
օգտագործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալ ների 
բազաներին հեռահաղորդակցական միա-
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում (պրովայդերների ծառա յու-
թյուն ներ). էլեկտրոնային կոնֆերանսների, 
բանավիճող խմբերի և զրուցասրահների տրա-
մադրում և գործարկում. ինտերնետում թվա-
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յին երաժշտության վեբ-կայքերին մուտքի տրա-
մադրում. ինտերնետում MP3 վեբ-կայքերին 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցու-
թյան միջոցով թվային երաժշտության տեղ 
հասցնում.  այ լ  օպերատորների համար 
դեպի հեռահաղորդակցական ենթակա ռուց-
վածքներ մուտքի տրամադրում. որոն ման 
միջոցների գործարկում և տրամադրում. հե-
ռա հաղորդակցական մուտքի ծառայու թյուն-
ներ. հաղորդագրությունների ու պատկեր-
ների համակարգչայնացված փոխանցում. 
հաղորդակցություն համակարգչի միջոցով. 
նորությունների գործակալությունների ծա-
ռա յություններ. նորությունների և ընթա ցիկ 
իրադարձությունների վերաբերյալ տեղե-
կատվության փոխանցում. վերոհիշյալ ծա-
ռա յո ւթ յո ւնների տրամադրման համար 
օգտա գործվող սարքերի, սարքավորում-
ների, տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ և վարձակալություն. 
վերո  հիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110474 (111) 17368
(220) 13.04.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 13.04.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 20.05.2011
(540)

(511) 
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա-
վորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր 
և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված 
տվյալների մշակման, գրանցման, պահման, 
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց-
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ 
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և 
ծածկագրված տվյալների գրանցման, փոխ-
անցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման 

համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, 
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի 
մշակման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և սարքա-
վորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո և 
հեռուստատեսային հեռարձակման հաղորդող 
և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ 
հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման 
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչներին կից սարքավորումներ. 
ծրա գրավորված տվ յալներ պարունակող 
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք. տվ յալների մագնիսական կրիչներ 
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ 
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված 
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր. 
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր. 
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր. 
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. նույ-
նա կանացման է լեկտրոնային քարտեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վար-
կաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր. 
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար, 
որոնք նախատեսված են հեռախոսների 
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ. 
տվյալների մագնիսական, թվային և օպտի-
կական կրիչներ. տվ յալների գրանցման և 
պահման մագնիսական, թվային և օպտիկական 
կրիչներ (դատարկ և նախապես գրանցված). 
ինտերնետից տրամադրվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային 
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող էլեկտրոնա-
յին հրատարակություններ (բեռնվող). համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք և 
հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ մո-
դեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսա կոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառայության մատուցման համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվյալ-
ների որոնման և առբերման համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի 
տվյալների բազաներ, հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ, համակարգչային ցան-
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ցեր և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախ տակներ մուտքի ապահովման համար. 
համակարգչային խաղերի ծրագրային ար-
տա դրանք. համակարգչային տվ յալների 
բազա ներից կամ ինտերնետից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3 
ինտերնետային վեբ-կայքերից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր 
ինտերնետից ստացված երաժշտության 
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, 
ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային 
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր 
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս-
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական 
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
դիմադրողականության լարեր. էլեկտրոդ-
ներ. հեռահաղորդակցական համակարգեր և 
կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի տերմի-
նալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռա-
հաղորդակացական ազդանշանի մուտքի, պահ-
ման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավո րանք՝ 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրա խո-
սով հեռախոսների կամ ձայնով կառավար-
վող հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր-
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապ-
րանքների և ծառայությունների ցուցադրման 
և պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո-
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր 
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական 
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր. ֆաք-
սիմիլային ապարատներ. անձնական թվային 
քարտուղարներ (PDA), էլեկտրոնային նոթ-
փեդեր, էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկտրոնա-
յին պլան շետներ. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր 
տվյալների և հաղորդագրությունների անլար 
ստացման, պահման և (կամ) փոխանցման հա-
մար. շարժական էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս օգտագործողին 
անձնական տեղեկատվության հետևման և 

կառավարման համար. հեռախոսների և հեռա-
խոսային լսափողերի լրասարքեր. հեռա խոս ների 
հետ օգտագործվող հարմարիչներ. հեռախոս-
ների լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին 
կամ ավտոմեքենաներում տեղակայված 
բարձրա խոսով սարքեր հեռախոսի ավտոմատ 
օգտագործման համար. ավտոմեքենաներում 
տեղադրվող հեռախոսային լսափողերի հենա-
րաններ. պայուսակներ և պատյաններ՝ հատուկ 
նախատեսված շարժական հեռախոսների և 
հեռախոսային սարքերի ու լրասարքերի պահ-
ման և կրման համար. համակարգչայնաց-
ված անձնական քարտուղարներ. ալեհավաք-
ներ. մարտկոցներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղ-
նաշարեր. մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիս-
փլեյներ. գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնա-
յին համակարգեր. նավարկման, հետևման և 
դիր քավորման էլեկտրոնային սարքեր և սար-
քավորումներ. հսկման սարքեր և սար քա-
վորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման). 
ռադիոսարքեր և սարքավո րումներ. կառա-
վարման, տեստավորման (բացառությամբ in-
vivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկ-
տրա օպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
տե սաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի 
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական և 
էլեկ տրոնային լրասարքեր և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են 
համակարգիչների, ձայնատեսային սարքերի 
և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու սարքա-
վորումների հետ օգտագործման համար. վերո-
հիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա-
ղոր դակ ցություն. հեռախոսների, շարժա-
կան հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տե-
լեքսի, հաղորդագրությունների հավաքման 
և փոխանցման, ռադիոփեյջինգի, հեռա-
խոսականչի երթուղու փոփոխման, ինքնա-
պա տասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրո-
նային փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվյալ-
ների, պատկերների, երաժշտության և տեղե-
կատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և ըն-
դու նում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն-
ների տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն 
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալ ների 
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միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալ ների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. 
հեռար ձակման ծառայություններ. ռադիո 
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ-
մերի, հեռուստախանութ ու վեբ-խանութ 
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվ յալների 
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա բովան-
դակության հեռարձակում և տեղ հասցնում 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի մի-
ջոցով. տեսահաղորդագրությունների ծառա-
յություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա-
յություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն. 
օգտագործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալ ների 
բազաներին հեռահաղորդակցական միա-
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում (պրովայդերների ծառա յու-
թյուններ). էլեկտրոնային կոնֆերանսների, 
բանավիճող խմբերի և զրուցասրահների 
տրա մադրում և գործարկում. ինտերնետում 
թվային երաժշտության վեբ-կայքերին մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետում MP3 վեբ-կայքերին 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցու-
թյան միջոցով թվային երաժշտության տեղ 
հասցնում.  այ լ  օպերատորների հա մար 
դեպի հեռահաղորդակցական ենթակա ռուց-
վածքներ մուտքի տրամադրում. որոնման 
միջոցների գործարկում և տրամադրում. հեռա-
հաղորդակցական մուտքի ծառայություններ. 
հաղորդագրությունների ու պատկերների համա-
կարգչայնացված փոխանցում. հաղորդակցու-
թյուն համակարգչի միջոցով. նորությունների 
գործակալությունների ծառայություններ. նորու-
թյունների և ընթացիկ իրադարձությունների 
վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցում. 
վերոհիշյալ ծառայությունների տրամադրման 
համար օգտագործվող սարքերի, սարքա-
վո րումների, տեղակայման սարքերի կամ 
մասերի վարձում, վարձույթ և վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110475 (111) 17369
(220) 13.04.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 13.04.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 20.05.2011
(540)

(511) 
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սար-
քավորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատես-
ված տվյալների մշակման, գրանցման, պահման, 
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց-
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ 
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և ծած-
կագրված տվյալների գրանցման, փոխանց-
ման, ուժեղացման կամ վերարտադրման 
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, 
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի մշակ-
ման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. 
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և սար-
քավորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո 
և հեռուստատեսային հեռարձակման հաղորդող 
և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ հա-
ղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման 
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. հա-
մա կարգիչներին կից սարքավորումներ. ծրա -
գրավորված տվ յալներ պարունակող էլեկ-
տրոնային սխեմաներ. համակարգչային ծրա-
գրեր. համակարգչային ծրագրային արտա դրանք. 
տվյալների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող 
սկա վառակներ, ժապավեններ և լարեր. դատարկ 
և նախապես գրանցված մագնիսական քարտեր. 
տվյալների քարտեր. հիշողության քարտեր. բա-
նական քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարու-
նակող քարտեր. ինտեգրալային սխեմա-
ների քարտեր. նույնականացման էլեկտրո նա-
յին քարտեր. հեռախոսային քարտեր. հեռա-
խոսային վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. 
հաշվե քարտեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար, որոնք նախատեսված են հեռա-
խոսների հետ օգտագործման համար. CD 
ROM-ներ. տվյալների մագնիսական, թվա յին 
և օպտիկական կրիչներ. տվյալների գրանց-
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ման և պահման մագնիսական, թվային և 
օպտիկական կրիչներ (դատարկ և նախապես 
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող հա-
մա կարգչային ծրագրային արտադրանք. հա-
մա կարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրա-
յին արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսա կոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառայության մատուցման համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվյալ-
ների որոնման և առբերման համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի 
տվյալների բազաներ, հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ, համակարգչային ցանցեր 
և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակներ մուտքի ապահովման համար. 
համակարգչային  խաղերի ծրագրային 
արտադրանք. համակարգչային տվ յալների 
բազաներից կամ ինտերնետից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3 
ինտերնետային վեբ-կայքերից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր 
ինտերնետից ստացված երաժշտության նվա-
գարկման համար. MP3 նվագարկիչներ. համա-
կարգչային տվ յալների բազաներից կամ 
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, ֆիլ-
մեր, տեսատվյալներ և ձայնատեսային ծրա-
գրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր և 
սարքավորումներ. համակարգչային ծրա-
գրային արտ ադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս-
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական 
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
դիմադրողականության լարեր. էլեկտրոդներ. 
հեռահաղորդակցական համակարգեր և 
կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի տեր-
մինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. 
հեռա հաղորդակացական ազդանշանի մուտքի, 

պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք՝ 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող 
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր-
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ 
ապրանք ների և ծառայությունների ցուցա-
դրման և պատվիրման համար. փեյջինգային, 
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային 
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսա փողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձ նական թվային քարտուղարներ (PDA), 
էլեկտրո նային նոթփեդեր, էլեկտրոնային նոթ-
բուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքեր տվյալների և հաղոր-
դագրությունների անլար ստացման, պահման 
և (կամ) փոխանցման համար. շարժական 
էլեկտրոնային սարքեր, որոնք հնարավորու-
թյուն են տալիս օգտագործողին անձնական 
տեղեկատվության հետևման և կառավարման 
համար. հեռախոսների և հեռախոսային լսա-
փողերի լրասարքեր. հեռախոսների հետ 
օգտա գործվող հարմարիչներ. հեռախոսների 
լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին կամ 
ավտոմեքենաներում տեղակայված բարձրա-
խոսով սարքեր հեռախոսի ավտոմատ օգտա-
գործման համար. ավտոմեքենաներում տեղա-
դրվող հեռախոսային լսափողերի հենարան-
ներ. պայուսակներ և պատյաններ՝ հատուկ 
նախատեսված շարժական հեռախոսների և 
հեռա խոսային սարքերի ու լրասարքերի պահ-
ման և կրման համար. համակարգչայնացված 
անձնական քարտուղարներ. ալեհավաքներ. 
մարտ կոցներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնա-
շարեր. մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփ-
լեյներ. գլոբալ դիրքավորման էլեկտրո նային 
համա կարգեր. նավարկման, հետևման և 
դիրքա վորման էլեկտրոնային սար քեր և սար-
քա վորումներ. հսկման սարքեր և սարքա-
վորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման). 
ռադիոսարքեր և սարքա վորումներ. կառա-
վարման, տեստավորման (բացառությամբ in-
vivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկտրա-
օպտիկական սարքեր և գործիքներ. տեսա-
ֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և սար-
քավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի սար քեր 
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և սարքավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրո-
նային լրասարքեր և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են 
համակարգիչների, ձայնատեսային սարքերի 
և էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու սարքա-
վորումների հետ օգտագործման համար. վերո-
հիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակ ցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռա խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղոր դագրությունների հավաքման և փոխ-
անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռա խոսա-
կանչի երթուղու փոփոխման, ինքնա պատաս-
խանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոս-
տի ծառայություններ. ձայնի, տվ յալ ների, 
պատկերների, երաժշտության և տեղեկա-
տվության փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդու-
նում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն հեռա-
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո-
ցով. արբանյակային կապի ծառայություններ. 
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո 
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ-
մերի, հեռուստախանութ ու վեբ-խանութ ծրա-
գրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. տեսա-
տեքստի, տելետեքստի և տվ յալների դիտ-
ման ծառայություններ. մուլտիմեդիա բովան-
դակության հեռարձակում և տեղ հասցնում 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների ծառա-
յություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա-
յություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և 
այլ տվյալների հեռահաղորդակցություն. օգ-
տա գործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալ ների 
բազաներին հեռահաղորդակցական միա-
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտա գործողներին  դեպի  ինտեր  նետ 
մուտքի տրամադրում (պրովայդերների 
ծառայություններ). էլեկտրոնային կոնֆե-
րանսների, բանավիճող խմբերի և զրուցա-
սրահների տրամադրում և գործարկում. ինտեր-
նետում թվային երաժշտության վեբ-կայ քերին 
մուտքի տրամադրում. ինտերնետում MP3 վեբ-

կայքերին մուտքի տրամադրում. հեռահա-
ղորդակցության միջոցով թվային երաժշտու-
թյան տեղ հասցնում. այլ օպերատորների 
համար դեպի հեռահաղորդակցական ենթա-
կառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրա-
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառա յություններ. հաղորդագրությունների ու 
պատկերների համակարգչայնացված փոխ-
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. նորությունների գործակալություն-
ների ծառայություններ. նորությունների և ըն-
թա ցիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղե կա տվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար-
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերո հիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն, տեղեկատվություն և խորհրդակ-
ցություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110497 (111) 17370
(220) 18.04.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 18.04.2021
(730) Ամջեն Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20110542 (111) 17371
(220) 27.04.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 27.04.2021
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(442) 20.05.2011
(540)
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(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսու ցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում: 

____________________

(210) 20110543 (111) 17372
(220) 27.04.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 27.04.2021
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(442) 20.05.2011
(540)

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

ուսու ցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում: 

____________________

(210) 20110544 (111) 17373
(220) 27.04.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 27.04.2021
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(442) 20.05.2011
(540)

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

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

____________________

(210) 20110545 (111) 17374
(220) 27.04.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 27.04.2021
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(442) 20.05.2011
(540)

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հո վում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում: 

____________________

(210) 20110546 (111) 17375
(220) 27.04.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 27.04.2021
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(442) 20.05.2011
(540)

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
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դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում: 

____________________

(210) 20110547 (111) 17376
(220) 27.04.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 27.04.2021
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(442) 20.05.2011
(540)

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

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

____________________

(210) 20110558 (111) 17377
(220) 29.04.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 29.04.2021
(730) Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի 

«Տեխնիկական կենտրոն-ակադեմիա» ՓԲԸ, 
Երևան, Ավան, Աճառյան 35/31, AM

(442) 20.05.2011
(540)

(526) «ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ», «HOTEL» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 43. հյուրանոցային համալիր: 

____________________

(210) 20110638 (111) 17378
(220) 20.05.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 20.05.2021
(730) Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի 

կորպորացիա, US
(310) IR 1011850  (320) 30.06.2009  (330) US
(540)

(526) «CANCER» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 35. բարեգործական աճուրդների 

կազմակերպում և անցկացում բարեգործական 
դրամային միջոցների հանգանակման նպա-
տակներով. գովազդային, մարկետինգային 
և առաջխաղացման ծառայությունների տրա-
մադրում, այն է՝ գովազդային կամպանիայի 
զարգացում հեռուստատեսության, տպա-
գրության, CD-ROM- ների, վեբ-դիզայնի հա-
մար.

դաս 36. բարեգործական նպատակնե-
րով դրամական միջոցների հանգանակ-
ման ծառայություններ, այն է` անհատներին 
իրենց նախընտրած բարեգործության հա-
մար դրամական նվիրատվություններ կա տա-
րելու վերաբերյալ տեղեկատվության և հնա-
րա վորության տրամադրում. բարեգործական 
հիմնադրամների ծառայություններ, այն է՝ 
դրամական միջոցների հանգանակման գործ-
ընթացի ապահովում՝ կարիքավորներին 
բժշկա կան հետազոտությունների և պրո ցե-
դուրաների տրամադրման համար. բարե-
գործական նպատակներով դրամական միջոց-
ների հանգանակման ծառայություններ չքավոր 
երեխաներին Միացյալ Նահանգների մի քանի 
ճամբարներից մեկը ուղարկելու համար, որոնք 
ընդունում են այդ երեխաներին զեղչերով մեկ 
կամ ավել շաբաթ ժամանակահատվածով. 
բարեգործական նպատակներով դրամական 
միջոցների հանգանակման ծառայություններ 
զվարճալի միջոցառումների միջոցով. բարե-
գործական նպատակներով դրամական միջոց-
ների հանգանակման ծառայություններ, այն է՝ 
նվիրատվական ծառայություններ երեխաների 
բարեկեցության ապահովման համար ծրա-
գրերի և միջոցների հետ կապված գումարի 
հանգանակման, կառավարման և ծախսի ոլոր-
տում. ֆինանսական ծառայություններ, այն է՝ 
համակարգչային ցանցի, օրինակ` ինտերնետի 
միջոցով գործարարական կապիտալի մոբի-
լիզացում.
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դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում), այն է՝ դաստիարակչական, կրթա կան, 
ուսուցողական ծառայությունների, դասընթաց-
ների, սեմինարների և սիմպոզիումների տրա-
մադրում քաղցկեղի բուժման վերաբերյալ 
առաջ խաղացումների լուսաբանման, ինչպես 
նաև քաղցկեղի բուժման նորամուծություն ների 
զարգացման համար հետազոտությունների 
շարունակման կարևորության քննարկման 
ոլորտներում. դաստիարակչական (կրթական, 
ուսուցողական) տեղեկատվություն քաղց-
կեղի ախտորոշման և բուժման ոլորտում. օն-
լայն ռեժիմում համակարգչային տվյալ ների 
հիմնապաշարից տրամադրվող դաստիա րակ-
չական (կրթական, ուսուցողական) տեղեկա-
տվություն քաղցկեղի ախտորոշման և բուժման 
վերաբերյալ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110641 (111) 17379
(220) 20.05.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 20.05.2021
(730) «Մատենադարան» «Մեսրոպ Մաշտոցի 

անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական 
ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, Երևան, Մաշտոցի 53, AM

(442) 08.06.2011
(540)

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

խական, լուսանկարչական, կինեմատո գրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդա նշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկ տրականության հաղորդման, միացման, 

փոխակերպման, կուտակման, կարգավոր-
ման կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքե-
նաներ, տեղեկատվության մշակման սար-
քավորումներ և համակարգիչներ. կրակ մա-
րիչներ.

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

____________________

(210) 20110649 (111) 17380
(220) 24.05.2011 (151) 17.08.2011
 (181) 24.05.2021
(730) «Մատենադարան» «Մեսրոպ Մաշտոցի 

անվան հին ձեռագրերի գիտա հետա-
զո տական ինստիտուտ» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպություն, Երևան, 
Մաշտոցի 53, AM
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(442) 08.06.2011
(540)

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-

ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում : 

____________________

(210) 20101091 (111) 17381
(220) 22.07.2010 (151) 22.08.2011
 (181) 22.07.2020
(730) «Վանց գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Վերին 

Զեյթուն, Կամարակ 2-րդ նրբ., 36 տուն, AM
(442) 13.08.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, 
դեղին, սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ։

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

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

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

____________________

(210) 20101688 (111) 17382
(220) 18.11.2010 (151) 22.08.2011
 (181) 18.11.2020
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 

Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, ռեստորաններ, 
սրճարաններ, հասարակական սնունդ, և 
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում, 
հյուրանոցներ, ժամանակավոր կացարաններ։ 

____________________

(210) 20101735 (111) 17383
(220) 25.11.2010 (151) 22.08.2011
 (181) 25.11.2020
(730) Ռոյալ–Վոստոկ Ինվեսթմենթս Լիմիթիդ, CY
(442) 07.04.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, արծա-
թագույն, սև և մոխրագույն գունային հա-
մակցությամբ:

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101796 (111) 17384
(220) 09.12.2010 (151) 22.08.2011
 (181) 09.12.2020
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(730) «Վ.Ա.Ս. Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
3/52, AM

(442) 21.01.2011
(540)

(526) «ՊԱՆԴՈԿ» և «TAVERN» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կաթնագույն, 
շագանակագույն, կարմրաշագանակա-
գույն, սպիտակ և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101862 (111) 17385
(220) 20.12.2010 (151) 22.08.2011
 (181) 20.12.2020
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե օբշեստվո 

«Պիվո–բեզալկոգոլնիյ կոմբինատ «Սլա-
վուտիչ», UA

(442) 23.02.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ 
կապույտ, սպիտակ, կարմիր և դեղին գու-
նային համակցությամբ:

(511) 
դաս 29. չիպսեր. բանջարեղենի չիպսեր. 

մրգային չիպսեր. կարտոֆիլի չիպսեր. կարտո-
ֆիլի փաթիլներ. խրթխրթան կարտոֆիլ. մրգային 
նախուտեստ. բանջարեղենային, մրգային, 
մսի, ձկան թեթև խորտիկներ. առաջին և երկ-
րորդ մսային, ձկնային, բանջարեղենային, 
մրգային և կաթնային կերակուրներ, նախապես 
պատրաստված և փաթեթավորված աղցան-
ներ և թեթև խորտիկներ. սնկով նախուտեստ. 
նախուտեստներ ծովամթերքից. անկեն-
դան կաղամարներ. անկենդան ութոտնուկ. 
ծովախեցգետնի փայտիկներ. չորացրած, 
ապխտած, ծխեցրած կաղամարներ. չորացրած, 
ապխտած, ծխեցրած խեցգետիններ և խեցե-
մորթեր. չորացրած, ապխտած, ծխեցրած ձուկ. 
մսային և ձկնային ապխտեղեն. երշիկներ. 
ծխեցրած հում մսամթերքներ. կրծքամիս. 
կրոկետներ. ձկան և մսի կոտլետներ. պանրեղեն. 
ապխտած պանրեղեն. փափուկ պանրեղեն. 
պինդ պանրեղեն. թթու դրած բանջարեղեն. 
շաքա րած մրգեր և հատապտուղներ (շաքարա-
ծո միրգ). մշակված պնդուկ. շաքարով ընկույզ. 
ջնարակված ընկույզ. աղի ընկույզ. մշակված 
պիստակ. մշակված գետնընկույզ. մշակված 
ընկույզ. մայրի ծառի մշակված ընկույզ. մշակ-
ված քեշյու ընկույզ. մշակված նուշ. մշակված 
դդմի սերմեր. աղով դդմի սերմեր. բոված դդմի 
սերմեր. մշակված արևածաղկի սերմեր. աղով 
արևածաղկի սերմեր. բոված արևածաղկի 
սերմեր. չամիչ.

դաս 30. մանրացրած եգիպտացորեն. 
բոված եգիպտացորեն. եգիպտացորենի փա-
թիլներ. եգիպտացորենի փայտիկներ. հացի 
թեթև խորտիկներ. հացահատիկային թեթև 
խորտիկներ. խմորեղեն. խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). պիցա. քաղցրակուտապ. բու-
տերբրոդներ (սենդվիչներ). թխվածքաբլիթ. 
կուտապներ. պաքսիմատ. չորահացի` փռնչորի 
կտորներ զանազան հավելանյութերով. աղի 
չորահաց` փռնչորի կտորներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջուր. գարեջրի 
քաղցրահյութ. ածիկի գարեջուր. ածիկի քաղցրա-
հյութ. իմբիրի գարեջուր. կվաս (ոչ ալկոհոլային 
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ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի 
հիմքի վրա. կաթնագետնընկուզային ըմպելիք-
ներ. ոչ ալկոհոլային մրգային էքստրակտներ. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. փոշիներ 
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
հաբեր գազավորված ըմպելիքներ պատրաս տելու 
համար. խաղողահյութ. ջրեր (ըմպելիք). սեղանի 
ջրեր. գազավորված ջուր. բաղադրություններ 
գազավորված ջուր պատրաստելու համար. 
էսենցիաներ ըմպելիքներ պատրաստելու հա-
մար. զելտերյան ջուր. իզոտոնիկ ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. բաղա-
դրություններ լիկյոր պատրաստելու համար. 
լիթիումի ջրեր. կաթնանշային ըմպելիքներ. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). բաղադրություն-
ներ հանքային ջրեր պատրաստելու համար. 
ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային հիմքի վրա. 
բաղա դրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. բանջարեղենային հյութեր. օրշադ. 
պատատուկի (բաղեղի) ըմպելիք (ոչ ալկոհոլային). 
ոչ ալկոհոլային խնձորի գինի. օշարակներ ըմպե-
լիքների համար. օշարակներ լիմոնադների հա-
մար. սոդայաջուր. քաղցրահյութեր. տոմատի 
հյութ. մրգերի նեկտարներ (ոչ ալկոհոլային). 
մրգային հյութեր. գայլուկի (հմուլի) էքստրակտ-
ներ գարեջուր պատրաստելու համար. շարբաթ 
(ըմպելիք). խնձորի հյութ.

դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի). ապերիտիվներ. արաք. 
բրենդի. գինի. վիսկի. անիսոնի օղի (թուրմ). 
անիսոնի լիկյոր. օղի. բալի օղի. տանձի սիդր. 
ջին. կոկտեյլներ. քյուրասաո (լիկյոր). լիկյորներ. 
դաղձի (անանուխի) թրմօղի. մեղրի ըմպելիք. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
դառը թրմօղիներ. թորման միջոցով ստաց ված 
ըմպելիքներ. գինի խաղողի չանչերից (կնճեռից). 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. սակե. խնձորօղիներ. 
սպիր տային ըմպելիքներ. սպիրտային էքս-
տրակտներ.  սպիրտային էսենցիաներ. 
դիժեստիվներ (մարսողությանը նպաստող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ). սպիրտային մրգային 
էքստրակտներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101942 (111) 17386
(220) 29.12.2010 (151) 22.08.2011
 (181) 29.12.2020
(730) «Մելիէր» ՍՊԸ, Երևան, Ավան–Առինջ 4/2 

շենք, բն. 68, AM
(442) 07.02.2011

(540)

(526) «TAXI» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 39. տաքսի ծառայություն։ 

____________________

(210) 20101947 (111) 17387
(220) 30.12.2010 (151) 22.08.2011
 (181) 30.12.2020
(730) «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ, Երևան, Հովհան-

նիսյան 24, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։ 
____________________

(210) 20101948 (111) 17388
(220) 30.12.2010 (151) 22.08.2011
 (181) 30.12.2020
(730) «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ, Երևան, Հովհան-

նիսյան 24, AM
(540)

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։ 
____________________

(210) 20101950 (111) 17389
(220) 30.12.2010 (151) 22.08.2011
 (181) 30.12.2020
(730) «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ, Երևան, Հովհան-

նիսյան 24, AM
(442) 23.02.2011
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(540)

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20101952 (111) 17390
(220) 30.12.2010 (151) 22.08.2011
 (181) 30.12.2020
(730) «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ, Երևան, Հովհան-

նիսյան 24, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(526) Բացի «NO PROBLEM» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց կանաչ և սև 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։ 
____________________

(210) 20101953 (111) 17391
(220) 30.12.2010 (151) 22.08.2011
 (181) 30.12.2020
(730) «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ, Երևան, Հովհան-

նիսյան 24, AM
(442) 23.02.2011
(540)
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(526) «20» թիվը և «SLIMS» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է արծաթագույն և սև 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
____________________

(210) 20101956 (111) 17392
(220) 30.12.2010 (151) 22.08.2011
 (181) 30.12.2020
(730) Սեյրան Պողոսյան, Երևան, Ա. Խաչատրյան 

26/1-12, AM
(442) 23.02.2011
(540)

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։ 
____________________

(210) 20110224 (111) 17393
(220) 02.03.2011 (151) 22.08.2011
 (181) 02.03.2021
(730) Ռոյալ–Վոստոկ Ինվեսթմենթս Լիմիթիդ, CY
(442) 20.05.2011
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110225 (111) 17394
(220) 02.03.2011 (151) 22.08.2011
 (181) 02.03.2021
(730) Ռոյալ–Վոստոկ Ինվեսթմենթս Լիմիթիդ, CY
(442) 20.05.2011
(540)

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110442 (111) 17395
(220) 05.04.2011 (151) 22.08.2011
 (181) 05.04.2021
(730) «Վանց գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Վերին 

Զեյթուն, Կամարակ 2-րդ նրբ., 36 տուն, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. տարա, շիշ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

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

____________________

(210) 20110488 (111) 17396
(220) 15.04.2011 (151) 22.08.2011
 (181) 15.04.2021
(730) «Ռոբերտո» Հայ-իրանական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երևան, Կոմիտասի 43, AM
(442) 09.05.2011
(540)
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(526) Բացի «AHC» հապավումից և «CUDDSIES» 
բառից մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սպիտակ, 
սև, կարմիր, շագանակագույն և կաթնագույն 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 3. խոնավ անձեռոցիկներ մանկիկներին 

մաքրելու համար.
դաս 5. հիգիենիկ անձեռոցիկներ, սրբիչներ.
դաս 16. միանգամյա օգտագործման բա-

րուր ներ (խանձարուրներ) թաղանթանյութից 
կամ թղթից. անձեռոցիկներ և սրբիչներ. խոնավ 
անձեռոցիկներ և սրբիչներ՝ ընդգրկված 16-րդ 
դասում:
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20110492 (111) 17397
(220) 15.04.2011 (151) 22.08.2011
 (181) 15.04.2021
(730) «Ռոբերտո» Հայ-իրանական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երևան, Կոմիտասի 43, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(526) Բացի «NIVA» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ վար-
դագույն, բաց և մուգ կապույտ, սպիտակ և 
դեղին գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 5. հիգիենիկ փաթաթաններ, վիրա-

կապեր, աղեկապեր. կանացի գոտիներ. կա-
նացի հիգիենիկ միջադիրներ. հիգիենիկ ան-
ձեռոցիկներ, բարձիկներ. կանացի հիգիենիկ 
տամպոններ:
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20101502 (111) 17398
(220) 22.10.2010 (151) 30.08.2011
 (181) 22.10.2020
(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա-
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վի  րակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն  երի ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101858 (111) 17399
(220) 17.12.2010 (151) 30.08.2011
 (181) 17.12.2020
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 10.03.2011
(310) 570532010  (320) 07.07.2010  (330) CH
(540)

(511)
դաս 16. ստվարաթղթե, թղթե կամ պլաստ-

մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
ընդգրկված սույն դասում, այն է՝ սիգարետների, 
պա պիրոսների փաթեթվածքներ.

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 
մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ կամ սիգարետների 
կամ պապիրոսների լցման ծխախոտ, ծամելու 
ծխախոտ, ծխախոտի փոշի (սնուս). սիգարետներ, 
պապիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու 
նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ 
ծխախոտի հետ խառնուրդում, ոչ բժշկական կամ 
բուժական նպատակների համար. քթախոտ. 
ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում. 
սիգարետի և պապիրոսի թուղթ. սիգարետի և 
պապիրոսի պարկուճներ, լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20110126 (111) 17400
(220) 08.02.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 08.02.2021
(730) Քեդբերի Այլենդ ԼԹԴ., IE
(442) 07.04.2011
(540)

(526) Բացի «HALLS» բառից մնացած բոլոր 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, բաց և 
մուգ կապույտ, արծաթագույն, մոխրագույն 
և նարնջագույն գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. հրուշակեղեն, բացառությամբ 

բժշկական նպատակների համար նախա-
տես վածների, շաքարից պատրաստված հրու-
շակեղեն, ներառյալ ծամոն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110257 (111) 17401
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 9. ակնոցներ և ակնոցների տուփեր.
դաս 14. բիժուտերիա. ոսկերչական իրեր. 

ժամացույցներ.
դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ուսապա-

յուսակներ, ուսապարկեր, մանկական շորերի 
և այլ պարագաների մեծ պայուսակներ. դրա-
մապանակներ, քսակներ.

դաս 25. կոշկեղեն, հագուստ, գլխարկներ, 
փողկապներ, շարֆեր, ձեռնոցներ, գոտիներ, 
գուլպաներ, զուգագուլպաներ, զանկապաններ:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110258 (111) 17402
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 14. բիժուտերիա. ոսկերչական իրեր. 

ժամացույցներ.
դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ուսապա-

յուսակներ, ուսապարկեր, մանկական շորերի 
և այլ պարագաների համար մեծ պայուսակներ. 
դրամապանակներ, քսակներ.

դաս 25. կոշկեղեն, հագուստ, գլխարկներ, 
փողկապներ, շարֆեր, ձեռնոցներ, գոտիներ, 
գուլպաներ, զուգագուլպաներ, զանկապաններ.

դաս 26. մազակալներ, գործվածքով պատ-
ված ռետինե մազակալներ:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110259 (111) 17403
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

 
(511)

դաս 25. կոշկեղեն:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110260 (111) 17404
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)
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(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարե զում. 
գրասենյակային ծառայություններ. հագուստի, 
կոշկեղենի, պայուսակների, դրամապանակների և 
ուսապարկերի ցուցադրում վաճառքի նպատակով 
հնարավոր բոլոր եղանակներով և միջոցներով 
(այդ թվում՝ խանութների, էլեկտրոնային և այլ 
կրիչների և ինտերնետային կայքերի միջոցով):
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110261 (111) 17405
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. հագուստի, 
կոշկեղենի, պայուսակների, դրամապանակների և 
ուսապարկերի ցուցադրում վաճառքի նպատակով 
հնարավոր բոլոր եղանակներով և միջոցներով 
(այդ թվում՝ խանութների, էլեկտրոնային և այլ 
կրիչների և ինտերնետային կայքերի միջոցով):
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110263 (111) 17406
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ և արդու-

զարդի պարագաներ.

դաս 9. նորաձև ակնոցներ, ակնոցների 
տուփեր.

դաս 14. բիժուտերիա. ոսկերչական իրեր. 
ժամացույցներ.

դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ուսապա-
յուսակներ, ուսապարկեր, մանկական շորերի 
և այլ պարագաների համար մեծ պայուսակներ. 
դրամապանակներ, քսակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, սպորտային 
կոշիկներ, սանդալներ, հողաթափեր, գլխարկներ, 
շարֆեր, ձեռնոցներ, գոտիներ, գուլպաներ, 
զուգագուլպաներ, զանկապաններ.

դաս 26. մազակալներ, գործվածքով պատ-
ված ռետինե մազակալներ. մազերի էլաստիկ 
ժապավեններ, մազի ռետինե ամրակներ, ծամ-
կալներ, բիգուդիներ, մազերը խոպոպելու փաթ-
թուկներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. հագուստի, 
կոշկեղենի, պայուսակների, դրամապանակների 
և ուսապարկերի ցուցադրում վաճառքի նպատա-
կով հնարավոր բոլոր եղանակներով և միջոցներով 
(այդ թվում՝ խանութների, էլեկտրոնային և այլ 
կրիչների և ինտերնետային կայքերի միջոցով):
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110264 (111) 17407
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, գուլպաներ, տրիկոներ, 

զուգագուլպաներ, կանանց և տղամարդկանց 
ներքնազգեստ:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110265 (111) 17408
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
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(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110266 (111) 17409
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110267 (111) 17410
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110268 (111) 17411
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021

(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 14. բիժուտերիա. ոսկերչական իրեր. 

ժամացույցներ.
դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ուսապա-

յուսակներ, ուսապարկեր, մանկական շորերի 
և այլ պարագաների համար մեծ պայուսակներ. 
դրամապանակներ, քսակներ.

դաս 25. կոշկեղեն.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. հագուստի, 
կոշկեղենի, պայուսակների, դրամապանակների և 
ուսապարկերի ցուցադրում վաճառքի նպատակով 
հնարավոր բոլոր եղանակներով և միջոցներով 
(այդ թվում՝ խանութների, էլեկտրոնային և այլ 
կրիչների և ինտերնետային կայքերի միջոցով):
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110269 (111) 17412
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110270 (111) 17413
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________
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(210) 20110271 (111) 17414
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110272 (111) 17415
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ և արդու-

զարդի պարագաներ.
դաս 14. բիժուտերիա. ոսկերչական իրեր. 

ժամացույցներ.
դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ուսապա-

յուսակներ, ուսապարկեր, մանկական շորերի 
և այլ պարագաների մեծ պայուսակներ. 
դրամապանակներ, քսակներ.

դաս 25. կոշկեղեն:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110273 (111) 17416
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ուսապա-

յուսակներ, ուսապարկեր, մանկական շորերի 
և այլ պարագաների մեծ պայուսակներ. դրա-
մապանակներ, քսակներ.

դաս 25. կոշկեղեն:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110274 (111) 17417
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110275 (111) 17418
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110276 (111) 17419
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110277 (111) 17420
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021



ԳՅՈՒՏԵՐ

62

ՄԱՍ 1

62

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

26 .09 . 20 1 1

(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110278 (111) 17421
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110279 (111) 17422
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25 կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110280 (111) 17423
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011

(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110281 (111) 17424
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110282 (111) 17425
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն և գուլպաներ:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110283 (111) 17426
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
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(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն և գուլպաներ:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110284 (111) 17427
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110285 (111) 17428
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110286 (111) 17429
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

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

փողկապներ, շարֆեր, ձեռնոցներ, գոտիներ, 
գուլպաներ, զուգագուլպաներ, զանկապաններ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. հագուստի, 
կոշկեղենի, պայուսակների, դրամապանակների և 
ուսապարկերի ցուցադրում վաճառքի նպատակով 
հնարավոր բոլոր եղանակներով և միջոցներով 
(այդ թվում՝ խանութների, էլեկտրոնային և այլ 
կրիչների և ինտերնետային կայքերի միջոցով): 
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110287 (111) 17430
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

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

փողկապներ, շարֆեր, ձեռնոցներ, գոտիներ, 
գուլպաներ, զուգագուլպաներ, զանկապաններ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. հագուստի, 
կոշկեղենի, պայուսակների, դրամապանակների և 
ուսապարկերի ցուցադրում վաճառքի նպատակով 
հնարավոր բոլոր եղանակներով և միջոցներով 
(այդ թվում՝ խանութների, էլեկտրոնային և այլ 
կրիչների և ինտերնետային կայքերի միջոցով): 
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110288 (111) 17431
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
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(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110289 (111) 17432
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110290 (111) 17433
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 9. ակնոցներ և ակնոցների տուփեր.
դաս 14. բիժուտերիա. ոսկերչական իրեր. 

ժամացույցներ.
դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ուսապա-

յուսակներ, ուսապարկեր, մանկական շորերի 
և այլ պարագաների կամար մեծ պայուսակներ. 
դրամապանակներ, քսակներ.

դաս 25. կոշկեղեն, հագուստ, գլխարկներ, 
փողկապներ, շարֆեր, ձեռնոցներ, գոտիներ, 
գուլպաներ, զուգագուլպաներ, զանկապաններ:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110291 (111) 17434
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

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

փողկապներ, շարֆեր, ձեռնոցներ, գոտիներ, 
գուլպաներ, զուգագուլպաներ, զանկապաններ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. հագուստի, 
կոշկեղենի, պայուսակների, դրամապանակների և 
ուսապարկերի ցուցադրում վաճառքի նպատակով 
հնարավոր բոլոր եղանակներով և միջոցներով 
(այդ թվում՝ խանութների, էլեկտրոնային և այլ 
կրիչների և ինտերնետային կայքերի միջոցով):
 (740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110292 (111) 17435
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Քլեքթիվ Լայսենզինգ Ինթերնեյշնլ ԼԼՔ., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110293 (111) 17436
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Քլեքթիվ Լայսենզինգ Ինթերնեյշնլ ԼԼՔ., US
(442) 09.05.2011
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(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110294 (111) 17437
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Քլեքթիվ Լայսենզինգ Ինթերնեյշնլ ԼԼՔ., US
(442) 09.05.2011
(540)

 
(511)

դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ուսապա-
յուսակներ, ուսապարկեր, մանկական շորերի 
և այլ պարագաների մեծ պայուսակներ. դրա-
մապանակներ, քսակներ.

դաս 25. կոշկեղեն:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110295 (111) 17438
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Քլեքթիվ Լայսենզինգ Ինթերնեյշնլ ԼԼՔ., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 18. ձեռքի պայուսակներ, ուսապա-

յուսակներ, ուսապարկեր, մանկական շորերի 
և այլ պարագաների համար մեծ պայուսակներ. 
դրամապանակներ, քսակներ.

դաս 25. կոշկեղեն:
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110296 (111) 17439
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

 
(511)

դաս 25. կոշկեղեն և հագուստ, գլխարկներ, 
փողկապներ, շարֆեր, ձեռնոցներ, գոտիներ, 
գուլպաներ, զուգագուլպաներ, զանկապաններ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. հագուստի, 
կոշկեղենի, պայուսակների, դրամապանակների և 
ուսապարկերի ցուցադրում վաճառքի նպատակով 
հնարավոր բոլոր եղանակներով և միջոցներով 
(այդ թվում՝ խանութների, էլեկտրոնային և այլ 
կրիչների և ինտերնետային կայքերի միջոցով): 
(740) Ս. Կնյազյան

____________________

(210) 20110297 (111) 17440
(220) 04.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.03.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն:

(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20110337 (111) 17441
(220) 15.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 15.03.2021
(730) «Նհո–Հրաչ» ՍՊԸ, Երեւան, Նորագավիթ 

1–ին փող. 1/6, AM
(442) 21.04.2011
(540)
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(526) «GAS» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկա կան 

սպասարկում. ավտոտրանսպորտային միջոց-
ների վրա գազաբալոնային սարքավորումների 
տեղադրում, գազավառելիքային սնման համա-
կարգի փորձարկում և սեղմված բնական գազի 
բալոնների պարբերական վկայագրում: 

____________________

(210) 20110338 (111) 17442
(220) 15.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 15.03.2021
(730) «Նհո–Հրաչ» ՍՊԸ, Երեւան, Նորագավիթ 

1–ին փող. 1/6, AM
(442) 21.04.2011
(540)

(526) «GAS» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկա կան 

սպասարկում. ավտոտրանսպորտային միջոց-
ների վրա գազաբալոնային սարքավորումների 
տեղադրում, գազավառելիքային սնման համա-
կարգի փորձարկում և սեղմված բնական գազի 
բալոնների պարբերական վկայագրում: 

____________________

(210) 20110374 (111) 17443
(220) 22.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 22.03.2021
(730) «Սի Էս Փաբլիշինգ հաուս» ՓԲԸ, Երևան, 

Եղվարդի խճուղի 1, AM
(442) 21.04.2011

(540)

(511)
դաս 16. ամսագիր.
դաս 41. հրատարակչություն: 

____________________

(210) 20110386 (111) 17444
(220) 23.03.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 23.03.2021
(730) «Կագեվ» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 

փ. 62-89, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ և կար-
միր գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20110438 (111) 17445
(220) 04.04.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.04.2021
(730) Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US
(442) 20.05.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20110439 (111) 17446
(220) 04.04.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 04.04.2021
(730) Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US
(442) 20.05.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110498 (111) 17447
(220) 18.04.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 18.04.2021
(730) «Ջիարջի գրուպ» ՍՊԸ, Գեղարքունիք, գյուղ 

Ձորագյուղ, 12-րդ փ., շենք 22, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 9. անվտանգության համակարգեր:

(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20110499 (111) 17448
(220) 18.04.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 18.04.2021
(730) «Ռոյալ կոմպլեքս» ՍՊԸ, Գեղարքունիք, 

գյուղ Ձորագյուղ, 12-րդ փողոց, շենք 22, AM
(442) 09.05.2011

(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20110541 (111) 17449
(220) 26.04.2011 (151) 30.08.2011
 (181) 26.04.2021
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 

գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM
(442) 20.05.2011
(540)

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  6461  15.08.2021      «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Վայոց ձորի մարզ, ք. Ջերմուկ,

           Բարեկամության 1,  AM

   6568  14.09.2021      «Մետրոպոլ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պողոտա 2/2, AM

  6609  13.08.2021      «Արեգակ» կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Դալար, AM

  6705  02.08.2021      Հյունդաի Մոութր  Քամփնի, KR

   6729  27.07.2021      Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

  6731  08.08.2021       Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

   6757  09.08.2021      Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

   6758  17.08.2021      Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նահանգ, US

   6897  07.09.2021      Բեսթ ՈՒեսթրն Ինթերնեյշնլ, Ինք., US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01B 3/00 2546 A

C02F 1/00 2547 A

C07D 211/00 2548 A

C22B 7/00 2549 A

F16L 55/00 2550 A

F42B 10/00 2551 A

G01N 33/00 2552 A

G08F 8/00 2553 A

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61B 17/00 263 U

A63H 33/00 264 U

E03D 1/00 265 U

G01J 1/00 266 U

     09-01  259  S



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ
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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  1071
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 16138, 16139
73 (1) Լիցենզատու «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Վշտունի 73, AM
73 (2) Լիցենզառու   «Էլիտ Շանթ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը       28.07.2016
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                             Հանրապետություն

Գրանցված է                         28.07.2011
_____________________

Գրանցում No 1072
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 14829, 14830
73 (1) Լիցենզատու  Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ) Լիմիթիդ
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, 111-113 Renfrew 
Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, Scotland, GB

73 (2) Լիցենզառու   Չիվաս Բրադրզ Լիմիթիդ
CHIVAS BROTHERS LIMITED, 111-113 Renfrew Road, 
Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, Scotland, GB
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը      30.06.2029
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 
                                            Հանրապետություն

Գրանցված է                         28.07.2011
_____________________

Գրանցում No 1073
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  1630, 1631, 1632, 1633, 
2022, 2445

73 (1) Իրավատեր  Չիվաս Բրադրզ Պերնո Ռի-
կար Անլթդ
CHIVAS BROTHERS PERNOD RICARD UNLTD, 111/113 
Renfrew Road, Paisley PA3, 4DY, Scotland, GB

 73 (2) Իրավունքներն ստացող  Չիվաս Հոլդինգս 
(ԻՓ) Լիմիթիդ

CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, 111-113 Renfrew 
Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, Scotland, GB
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի  
                                             Հանրապետություն

Գրանցված է                          29.07.2011
_____________________

Գրանցում No  1074
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No  1051, 3672, 10845, 4028, 
4592, 1054, 4278, 1042, 15894, 8850, 15130, 
1052, 10877, 14799, 6493, 15061, 6487, 9118, 
5216, 9117,  6491, 6489, 1062, 15892, 15402, 
9878, 3665, 1037, 3655, 6485, 16235, 1038, 
5294, 1046, 1053, 6483, 4477, 6235, 1057, 
1050,  6484, 10122, 1058, 3666, 4294, 15129, 
15131, 1060, 3768, 6469,  3773, 1045, 1048, 
4641, 5477, IR1051990
73 (1) Լիցենզատու    Մարս, Ինքորփորեյթիդ, 
Դելավերի նահանգ
MARS, INCORPORATED, a Delaware corporation
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 
U.S.A., US

73 (2) Լիցենզառու  Մարս Լիմիթիդ Լայըբիլիթի 
Քամփնի (Մարս ԷլԷլՍի)
MARS LIMITED LIABILITY COMPANY (MARS LLC) 
Stupino-1, Stupino Region, 142800, Moscow Oblast, 
Russian Federation, RU
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Փոխանցվող իրավունքները    մասնակի
Գործողության ժամկետը      ապր. նշանների 
գրանց ման գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                             Հանրապետություն

Գրանցված է                         22.08.2011
_____________________

Գրանցում No 1075
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 
1076, 1077, 1079, 5174, 11500, 11567, 12932, 
15335
73 (1) Իրավատեր   Էքսոնմոբիլ Օյլ Քորփորեյշն
EXXONMOBIL OIL CORPORATION, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, U.S.A., US

 73 (2) Իրավունքներն ստացող Էքսոն Մոբիլ 
Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ

 EXXON MOBIL CORPORATION, State of New Jersey 
5959 Las Colinas Blvd, Irving, Texas 75039-2298, 
U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                             Հանրապետություն

Գրանցված է                          23.08.2011
_____________________

Գրանցում No  1076
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17028
73 (1) Իրավատեր  Ռեքիթթ Բենքիզեր (Սուիթ-
զերլենդ) ԱԳ
RECKITT BENCKISER (SWITZERLAND) AG
Richtistr. 5, Postfach CH-8304 Wallisellen, Zurich, 
Switzerland., CH 
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ռեքիթթ ընդ 
Քոլման (Օվերսիզ) Լիմիթիդ
RECKITT&COLMAN (OVERSEAS) LIMITED Danson 
Lane, Hull, HU8 7DS, Great Britain, GB
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                             Հանրապետություն

Գրանցված է                          24.08.2011
_____________________

Գրանցում No 1077
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7892
73 (1) Իրավատեր   Անհատ ձեռնարկատեր Լևոն 
Բանգոյան, Երևան, Շահումյանի 4-րդ փող., տուն 
33, AM
 73 (2) Իրավունքներն ստացող «Էդ-Սպո» ՍՊԸ,  
Երևան, Շահումյանի 4-րդ փող., տուն 33, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի  
                                             Հանրապետություն
Գրանցված է                         24.08.2011

_____________________

Գրանցում No 1078
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  1373, 2030
73 (1) Իրավատեր   Մոութորոլա Սոլուշնս, Ինք. 
MOTOROLA SOLUTIONS, INC.,  1303 E. Algonquin 
Road, Schaumburg, IL 60196, USA, US

 73 (2) Իրավունքներն ստացող  Մոթորոլա 
Թրեյդմարք Հոլդինգս, ԼԼՔ

 MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, LLC, 600 North 
U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                             Հանրապետություն
Գրանցված է                          24.08.2011

_____________________

Գրանցում No 1079
Արտոնագրի զիջում
(11) Արտոնագիր No 201S
73 (1) Զիջող  Կիվի Յուրոփիըն Հոլդինգս Բ.Վ.
KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V., Vleutensevaart 
100, 3532 AD Utrecht, The Netherlands, NL

73 (2) Ստացող  Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., 
Վիսկոնսինի նահանգ
S.C. JOHNSON & SON, INC., State of Wisconsin, 
1525 Howe  Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 
USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                             Հանրապետություն

Գրանցված է                         24.08.2011
_____________________
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Գրանցում No  1080
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3170, 3171
73 (1) Իրավատեր  Կիվի Յուրոփիըն Հոլդինգս 
Բ.Վ.
KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V., Vleutensevaart 
100, 3532 AD Utrecht, The Netherlands, NL

 73 (2) Իրավունքներն ստացող Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ 
Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ

S.C. JOHNSON & SON, INC., State of Wisconsin, 
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 
USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                            Հանրապետություն

Գրանցված է                         24.08.2011
_____________________

Գրանցում No 1081
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No  1630, 1631, 1632, 1633, 2022, 
2445
73 (1) Լիցենզատու  Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ) Լի-
միթիդ
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, 111-113 Renfrew 
Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, Scotland, GB

73 (2) Լիցենզառու  Չիվաս Բրադրզ Լիմիթիդ

 CHIVAS  BROTHERS LIMITED, 111-113 Renfrew 
Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, Scotland, 
United Kingdom, GB
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը       30.06.2029
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                             Հանրապետություն

Գրանցված է                         24.08.2011
_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

    813  02.02.2011
   1662  17.02.2011

1663 17.02.2011

1664 17.02.2011

2310 26.02.2011

2341 27.02.2011

2374 10.02.2011

2443 04.02.2011

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

       161U      19.02.2011

      203U      01.02.2011

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия свидетельств на промышленные образцы

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия       

     150 S        14.11.2010 

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства 

Ուղղում
Поправка

2011թ №08 պաշտոնական տեղեկագրի «Հաղորդագրություններ» բաժնում տեղեկություններ 
Գյուտերի արտոնագրերի վաղաժամկետ դադարեցման մասին ցուցակից հանել №617 (15.12.2010թ.) 
գյուտի արտոնագրին վերաբերող տեղեկությունները։

В официальном бюллетене №08, 2011г (15.12.2010г) в разделе «Сообщения», из перечня сведений 
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения исключить сведения, касающиеся 
патента № 617.

2011թ. № 8 պաշտոնական տեղեկագրի «Օգտակար մոդելներ» բաժնում № 258 U արտոնագրի 
հայերեն ռեֆերատում երկրորդ պարբերությունում «կաղապար» և «կաղապարի» բառերի փոխարեն 
պետք է լինեն համապատասխանաբար՝ «մանրակերտը» և «մանրակերտի» բառերը, իսկ երրորդ 
պարբերությունը շարադրվի հետևյալ կերպ՝ «Ապահովվում է պինդ օճառի լիակատար օգտագործումը, 
1 նկ.»։

2011թ. № 8 պաշտոնական տեղեկագրի «Օգտակար մոդելներ» բաժնում № 258 U արտոնագրի 
ռուսերեն ռեֆերատում առաջին պարբերության “Внутри твёрдого мыла помещена полая пластмассовая 
форма, занимающая 25-50 % объёма мыла” նախադասության փոխարեն պետք է լինի “Внутри твёрдого 
мыла помещен полый пластмассовый макет мыла с шероховатой поверхностью, занимающий 25-50 
% объёма мыла” նախադասությունը, իսկ երկրորդ պաբերությունը պետք է շարադրվի հետևյալ կերպ՝ 
“Обеспечивается полное использование твёрдого мыла, 1 ил.”։

В разделе “Полезные модели” официального бюллетеня № 8 2011 г. в первом абзаце реферата 
на русском языке патента № 258 U вместо предложения “Внутри твёрдого мыла помещена полая 
пластмассовая форма, занимающая 25-50 % объёма мыла” должно быть предложение “Внутри твёрдого 
мыла помещен полый пластмассовый макет мыла с шероховатой поверхностью, занимающий 25-
50 % объёма мыла”, а второй абзац должен иметь следующее содержание: “Обеспечивается полное 
использование твёрдого мыла, 1 ил.”.
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Сведения о выданных патентах

(51) (2011. 01)  (11) 2546 (13) A 
A01B 3/00

(21) AM20100014 (22) 04.02.2010
(71) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Каро Караханян (AM), Лусине Караханян (AM), 
Каро Петросян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Однокорпусный плуг горизонтально-сту-
пен чатой вспашки
(57) Изобретение относится к сельско хозяйст-
венному машиностроению, в частности к  плугам 
для вспашки на склонах.

Однокорпусный плуг горизонтально-ступен-
чатой вспашки имеет систему навески, раму, 
трубообразную балку, шарнирно соединенную 
с рамой, неподвижно соединенный с трубо-
образной балкой корпус, который имеет 
шарнирно соединенные с грудью правое и 
левое крылья. Корпус неподвижно прикреплен 
к опорному стержню, который шарнирно связан 
с трубообразной балкой. Образующие крыльев 
криволинейные. Плуг имеет две тяги, которые с 
корпусом, неподвижно прикрепленным к опорному 
стерженю, с трубообразной балкой, с правым и 
левым крыльями образуют четырехзвенные 
механизмы.
Вертикальное положение корпуса регулируется 
при помощи самотормозящего редуктора, 
который кинематически связан с горизонтальной 
балкой. Вертикальность ориентируется при 
помощи маятника, соединенного с балкой 
свободным шарниром. 

Сокращается масса плуга, обеспечивается 
высокое качество обработки земли, 2 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2547 (13) A 
C02F 1/00

(21) AM20100027 (22) 03.03.2010

(71) Межлум Ерицян (AM)
(72) Рая Карамян (AM), Кима Мартиросян (AM), 
Тереза Айкуни (AM)
(73) Межлум Левони Ерицян, 0062, Ереван, 
Галшоян 28, кв. 21 (AM)
(54) Полимер минеральный сорбент
(57) Изобретение относится к области полимерной 
химии, в частности, к полимер минеральным сор-
бентам. 

Полимер минеральный сорбент содержит 
сополимер, наполнитель и воду. В качестве сопо-
лимера выбран сополимер акриловой кислоты, 
ее натриевая или аммониевая соли, акриламид 
и 1,3- диаллиламидилметилизоцианурата, а в 
качестве наполнителя пескоперлитная смесь: при 
следующем соотношении компонентов мас. %: 
сополимер 2,5-15,2 наполнитель 6,8-15,6 и вода 
78,0-81,9.

Обеспечивается получение сорбента с 
повышенной прочностью и сорбционной ем-
костью.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2548 (13) A 
C07D 211/00

(21) AM20100025 (22) 01.03.2010
(71) “НИИ Биотехнологии” ЗАО (AM)
(72) Ашот Сагиян (AM), Славик Дадаян (AM), 
Артавазд Погосян (AM)
(73) “НИИ Биотехнологии” ЗАО, 0056, Ереван, 
Гюрджян 14 (AM)
(54) Способ получения (S)–2–N–(N`-бензил-
пролил)аминобензофенона
(57) Изобретение относится к химии гетероцик-
лических соединений, в частности, к усовер-
шенст вованному способу получения (S)–2–N–
(N`-бензилпролил)аминобензофенона, который 
используется в качестве вспомогательного хира-
льного реагента для получения оптических изо-
меров небелковых a-аминокислот. 

N-бензилпролин подвергают хлоран гид ри-
рованию, полученный N-бензилпролин хлор-
ангидрид подвергают конденсированию с 
2-аминобензофеноном с получением (S)–2–N–
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(N`-бензилпролил)аминобензофенона. Хлор-
ангидрирование осуществляют добавлением N-
бензилпролина к охлажденной до температуры 
-20°C смеси хлористого метилена и хлористого 
тионила. N-бензилпролин добавляют к смеси 
порциями, 2- аминобензофенон берут в виде 
порошка, а мольное соотношение хлористого 
метилена и хлористого тионила в смеси берут 
равным 1:1,1.

Упрощается процесс, повышается выход 
продукта.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2549 (13) A 
C22B 7/00

(21) AM20110001 (22) 12.01.2011
(71) ООО «Г. Назарян и товарищи» (AM), “Инже-
нерная академия Армении” общественная орга-
низация (AM)
(72) Гурген Гулян (RU)
(73) ООО “Г. Назарян и товарищи”, 0039, Ереван, 
Багратуняц 70/22 (AM), “Инженерная академия 
Армении” общественная организация, 0009, 
Ереван, Терьян 105, корпус 17, комната 203 (AM)
(54) Способ переработки молибден содержащих 
отходов
(57) Изобретение относится к металлургии, в 
частности, к способу переработки молибден 
содержащих отходов. 

Молибден содержащие отходы обжаривают 
при температуре 550-600°C, обрабатывают 
30 % соляной кислотой, затем полученый 
раствор отделяют от осадка. Обработку соляной 
кислотой проводят при температуре 80°C 
при соотношении отхода и соляной кислоты в 
массовом соотношении 1:4. Затем отделенный 
от осадка раствор обрабатывают смесью ацето-
фенона и толуола взятых в массовом соотношении 
5:1 при температуре 50-55°C при соотношении 
компонентов 1:1.

Упрощается процесс, повышается степень 
извлечения молибдена.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2550 (13) A 
F16L 55/00

(21) AM20100156 (22) 19.11.2010

(71) Гурген Аветисян (AM)
(72) Гурген Аветисян (AM)
(73) Гурген Аветисян, 3115, Гюмри, Тимирязев 
32 (AM)
(54) Стабилизатор колебаний давления
(57) Изобретение относится к области управления 
колебаниями давления и расхода газа и жидкости 
в трубопроводных системах.

Стабилизатор имеет корпус, соосно с ним 
установленный патрубок, один конец кото-
рого жестко прикреплен к боковой стенке 
корпуса и делит полость корпуса на две части, 
которые между собой сообщаются через щель, 
образованную между боковой стенкой корпуса 
и свободным концом патрубка. Стабилизатор 
дополнительно имеет установленную на патрубке 
в корпусе передвижную перегородку, которая 
плотно прижата к внутренней поверхности корпуса 
и внешней поверхности патрубка. Перегородка 
выполнена с возможностью перемещения по 
длине патрубка с помощью винтовой пары.

Расширяется диапазон частот гасимых 
колебаний, 2 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2551 (13) A 
F42B 10/00

(21) AM20100021 (22) 15.02.2010
(71) Асатур Овсепян (AM)
(72) Николай Овсепян (AM) Асатур Овсепян (AM)
(73) Асатур Овсепян, 2202, г. Абовян, Канакера 
2, кв. 28 (AM)
(54) Снаряд огнестрельного оружия
(57) Изобретение относится к военной промыш-
ленности, в частности к производству снарядов 
и патронов.

На внешней поверхности снаряда имеются 
по меньшей мере две выемки в виде борозды. 
Выемки расположены на цилиндрической 
калиброванной части на равном расстоянии друг 
от друга. Борозды расширены в сторону задней 
части снаряда, а в передней части плавно сужены 
и закрученыпод острым углом в одном и том же 
направлении относительно оси снаряда.

Увеличивается дальнобойность снаряда, 
уменьшается рассеивание, следовательно,  
повышается точность попадания снаряда в 
мишень, 1 ил.

_____________________
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(51) (2011.01)  (11) 2552 (13) A 
G01N 33/00

(21) AM20110038 (22) 31.03.2011
(71) Ованес Нагашян (AM), Гоар Яралян (AM) Олег 
Щербаков (AM)
(72) Ованес Нагашян (AM), Гоар Яралян (AM) Олег 
Щербаков (AM)
(73) Ованес Нагашян, 0002, Ереван, М. Сарян 
33, кв. 34 (AM), Гоар Яралян, 0047, Ереван, Хин 
Норк 66 (AM), Олег Щербаков, 0005, Ереван, 
пер. пр. Тигран Меци 10, кв. 15 (AM)
(54) Способ обнаружения возбудителей Кне-
мидокоптоза
(57) Изобретение относится к области ветеринарии, 
в частности, к способам обнаружения клещей 
рода Кнемидокоптоз.

К соскобу с кожи птицы добавляют 10%-
ый раствор едкого калия, смешивают, получен-
ную смесь центрифугируют со скоростью 1000 
об/мин в течение 5 минут. Затем удаляют надо-
садочную жидкость, к осадку добавляют смесь 
глицерина и молочной кислоты при массовом 
соотношении 1:1 и полученную смесь исследуют 
под микроскопом.

Обеспечивается эффективное обнаружение 
клещей возбудителя Кнемидокоптоза, что поз-
воляет предотвратить дальнейшее распрос-
транение инфекции.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2553 (13) A 
G08F 8/00

(21) AM20110059 (22) 17.05.2011
(71) Рафаел Хачатрян (AM), Липарит Атабекян (AM), 
Вардан Даниелян (AM), Ася Бабаджанян (AM)
(72) Рафаел Хачатрян (AM), Липарит Атабекян (AM), 
Вардан Даниелян (AM), Ася Бабаджанян (AM)
(73) Рафаел Хачатрян, 0065, Ереван, Тичина 35 
(AM), Липарит Атабекян, 0022, Ереван, Аван-
Ариндж, 1-ый округ 3/7, кв. 17 (AM), Вардан 
Даниелян, 0072, Ереван, Норагавит, 13-ая ул. 88 
(AM), Ася Бабаджанян, 0097, Ереван, Мелкумова 
33, кв. 87 (AM)
(54) Способ покрытия обмоточного провода 
электро изоляционным и защитным слоями
(57) Изобретение относится к области производства 
эмалированных обмоточных проводов.

Обмоточный провод сначала покрывают 
электроизоляционным эмалированным слоем, 
удаляют избыток эмалирующего лака, подвергают 
термообработке при температуре 450–500°C, 
затем эмалированный провод покрывают вторым 
защитным слоем, повторно удаляют избыток лака 
и подвергают термообработке. Для покрытия 
эмалированным слоем используют расплав 
полиэфирной смолы марки ТС-1, а для покрытия 
защитным слоем -расплав смеси эпоксидной 
смолы марки Э-41 и полиамидной смолы марки 
N-54, взятых в массовом соотношении 1 ։ 1.

Улучшаются электрические и механические 
свойства изолирующего слоя эмалированного 
провода.

_____________________
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(51) (2011.01)  (11) 263  (13) U 
A61B 17/00

(21) AM20110062U (22) 27.05.2011
(71) Юрий Дадаян (AM)
(72) Юрий Дадаян (AM)
(73) Юрий Дадаян, 0002, Ереван, Д. Демирчян 
29, кв. 33 (AM)
(54) Устройство для остановки носового кро-
вотечения
(57) Полезная модель относится к медицинскому 
оборудованию.

Устройство содержит тампон в виде элас-
тичной камеры, трубку для подачи накопителя 
камеры, к концу которой закреплен введенный 
в полость камеры полый направляющий катетер. 
К другому концу трубки подачи присоединен 
грушевидный резиновый нагнетатель, который 
служит как источник подачи накопителя.

Обеспечивает возможность использования 
оборудования без посторонней помощи, 1 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 264  (13) U 
A63H 33/00

(21) AM20110067U (22) 02.06.2011
(71) Арман Оганесян (AM)
(72) Арман Оганесян (AM)
(73) Арман Оганесян, 0015, Ереван, Григор 
Лусаворчи 12, кв. 2а (AM)
(54) Познавательно-игровая книга
(57) Полезная модель относиться к книгам–
игрушкам, в частности, к развлекательным и 
обучающим играм и книгам.

Познавательная книга–игрушка выполнена с 
возможностью вращения вокруг горизонтальной 
оси. Игровая книга выполнена в виде подставки 
и установленных на ней четырех коробок. Каж-
дая коробка состоит из верхней и нижней час-
тей. Внешняя поверхность на нижнем участке 
верхней части утончена, а на верхнем участке 
нижней поверхности утончена внутренняя 
часть. Нижний утончённый участок выполнен с 
возможностью вставления в верхний утончённый 
участок коробки. На боковых стенах утончённых 

участках коробки выполнены соосные сквозные 
отверстия, на одной из лицевых сторон нижней 
части и на противополжной стороне верхней 
части выполнены выемки. Подставка выполнена 
в виде основания с присоединенными к ней тремя 
вертикальными стояками, два крайних стояка 
которой имеют два встречных глухих отверстия 
- верхнее и нижнее, а на промежуточном 
стояке сделаны два сквозных отверстия, соос-
ных с отвертстиями крайных стояков. Через 
сквозные отверстия пропущен стержень, концы 
стержня вставлены в отверстия выполненные на 
прилежащих стояках, причем коробка установлена 
с возможностью вращения вокруг стержня. 
При каждом вращении коробки на 180° один 
лист из нижней части листов перемещается в 
верхнюю часть, а нижние и верхние ряды листов 
обмениваются местами, причем следующая 
выемка коробки занимает лицевое положение 
показывая следующую страницу книги.

Способствует развитию памяти у ребенка, 
повышает внимательность и заинтересованность, 
13 ил.

_____________________

(51) (2011.01)   (11) 265  (13) U 
E03D 1/00

(21) AM20110072U (22) 17.06.2011
(71) Левон Джуарян (AM), Александр Джуарян (AM)
(72) Левон Джуарян (AM) Александр Джуарян (AM)
(73) Левон Джуарян, 0039, Ереван, Багратуняц 
6, кв. 10 (AM) Александр Джуарян, 0039, Ереван, 
Багратуняц 6, кв. 10 (AM)
(54) Система присоединения настенного уни-
таза к канализации
(57) Система присоединения настенного унитаза 
к канализации имеет: унитаз с одной стороны 
стены и металлическую опорную пластину с 
обратной стороны стены, скрепленные друг 
с другом четырьмя соответствующими соеди-
нительными отверстиями, соединительный 
узел для крепления унитаза с канализацией, 
округлое углубление в унитазе предназначеное 
для соединительного узла, система крепления 

Сведения о выданных патентах
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металлической опорной пластины к стене. от-
ли чается тем, что соединительный узел для 
креп ления унитаза с канализацией выполнен в 
виде пластмассовой трубы длиной 100-1000мм 
имеющей фланец 12-15мм, в нижней части 
металлической пластины имеется выемка, размер 
которой соответствует внешнему диаметру трубы. 
В округлом углублении унитаза размещена 
кольцеобразная резиновая прокладка, а ширина и 
длина фланца соответствуют размеру углубле ния 
на унитазе. Упрощается технология изготовления, 
снижается его себестоимость и повышается 
герметичность соединения, 3 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 266  (13) U
G01J 1/00

(21) AM20110054U (22) 04.05.2011
(71) Серней Халпахчян (AM)
(72) Серней Халпахчян (AM), Джульетта Варданян 
(AM), Манук Нерсисян (AM)

(73) Серней Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц 
1а, кв. 73 (AM)
(54) Приемник излучения в вакуумной ультра-
фиолетовой области
(57) Полезная модель относится к устройствам 
приема и регистрации вакуумного ультра-
фиолетового излучения и может найти приме не-
ние в изучении космических объектов, синхротрон-
ного излучения, а также в медицине, сельском 
хозяйстве, физических исследованиях. Приемник 
содержит последовательно расположенные фоку-
сирующий и фильтрующий узел, конвертер, 
оптоэлектронный преобразователь, к которому 
подключен узел обработки и индикации. В ка-
честве конвертера использован монокристалл 
корунда, выращенный на скандиуме.

Повышается чувствительность приемника 
излучения в вакуумной ультрафиолетовой 
области, 4ил..

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 09-01 (11) 259  (13) S
(21) 20110007  (22) 28.02.2011
(71) “Армения Вайн” завод ООО (AM)
(72) Григор Альбертович Алексанян (AM)
(73) “Армения Вайн” завод ООО, Ереван, ул. Баг-
ра туняц, здание 38 (AM)
(54) Бутылка для вина
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա եւ
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս եւ Նեւիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիայի Արաբական 
 Ջամահիրիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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