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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 ստացման 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) (2009)  (11) 2315 (13) A
B23B 1/00

(21) AM20090065 (22) 04.06.2009
(45) 25.09.2009
(71) Միշա Մամիկոնի Սիմոնյան (AM), Կորյուն 
Սուրենի Քոչարյան (AM)
(72) Միշա Մամիկոնի Սիմոնյան (AM), Կորյուն 
Սուրենի Քոչարյան (AM)
(73) Միշա Մամիկոնի Սիմոնյան, 2016, Վանաձոր, 
Աբեղյան 60 (AM), Կորյուն Սուրենի Քոչարյան, 
2005, Վանաձոր, Ավետիսյան 22 (AM)
(54) Ընդհատ մշակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղների կտրմամբ
մշակմանը։ 

Ընտրված կտրման ռեժիմների պայմաննե-
րում երկու տարբեր գործիքանյութերից  կազմված 
կտրիչով, որն իրենից ներկայացնում է արհեստական 
ջերմազույգ, ազատ կտրման սխեմայով իրակա-
նացնում են ընդհատ մշակում ընդհատվող գլա-
նական մակերևույթ ունեցող սկավառակային 
նախապատրաստվածքի շրջատաշումով` լայնա-
կան մատուցմամբ: Ապահովում են կտրիչի երկու 
մասերի   նույնական պայմաններ։ Չափում են 
կտրող գործիքի աշխատանքային մակերևույթների 
միջին ջերմաստիճանն աշխատանքային և պարապ
ընթացքների ժամանակ։                                       

Ապահովվում է միջին ջերմաստիճանի չափ-
ման բարձր ճշտությունը, 2 նկ.:

_____________________

(51) (2009)  (11) 2316 (13) A
B23B 1/00

(21) AM20090064 (22) 04.06.2009
(45) 25.09.2009
(71) Միշա Մամիկոնի Սիմոնյան (AM), Կորյուն 
Սուրենի Քոչարյան (AM), Մամիկոն Միշայի Սիմոնյան
(AM), Դավիթ Սերոբի Ոսկանյան (AM)
(72) Միշա Մամիկոնի Սիմոնյան (AM), Կորյուն 
Սուրենի Քոչարյան (AM), Մամիկոն Միշայի Սիմոնյան
(AM), Դավիթ Սերոբի Ոսկանյան (AM)
(73) Միշա Մամիկոնի Սիմոնյան, 2016, Վանաձոր, 
Աբեղյան 60 (AM), Կորյուն Սուրենի Քոչարյան, 2005, 
Վանաձոր, Ավետիսյան 22 (AM), Մամիկոն Միշայի 
Սիմոնյան, 2016, Վանաձոր, Աբեղյան 60 (AM)
Դավիթ Սերոբի Ոսկանյան, 2016, Վանաձոր, 
Ամիրյան 50 (AM)

(54) Ընդհատ մշակմամբ կտրման ուժի որոշման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղների կտրմամբ
մշակման բնագավառին և կարող է կիրառվել 
ընդհատ կտրման գործընթացներում՝ կտրման 
ուժի դինամիկ բաղադրիչի որոշման ժամանակ:

Ընդհատ մշակմամբ կտրման ցածր արա-
գությունների դեպքում որոշում են կտրման ուժի 
դինամիկ բաղադրիչի մեծությունը և կտրիչի
շարժման արագացումը։ Բարձր կտրման արա-
գությունների դեպքում որոշում են կտրիչի 
շարժման արագացումը, իսկ կտրման ուժի 
դինամիկ բաղադրիչը որոշում են առաջարկած
հարաբերակցությունից։ 

Ապահովվում է կտրման ոժի հավաստի տվյալ-
ների ստացման հնարավորությունը, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2009)  (11) 2317 (13) A
C07K 7/00

(21) AM20090039 (22) 18.04.2009

(45) 25.09.2009

(71) Հերմինե Մկրտչյան (AM)

(72) Հերմինե Մկրտչյան (AM)

(73) Հերմինե Մկրտչյան, 0034, Երեւան, Սվաճյան 
52, բն.37 (AM)
(54) Հակամանրէային հատկություն ունեցող 
պեպտիդ Ացիդոցին ԼՍՀՎ (Acidocin LCHV)
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաբանորեն ակտիվ 
պեպտիդներին, մասնավորապես՝ ացիդոցին 
ԼՍՀՎ (Acidocin LCHV) պեպտիդին, որը կարող է 

կիրառվել կենսատեխնոլոգիայում եւ բժշկության 

մեջ։

Պեպտիդն ունի հետեւյալ ամինաթթվային

հաջորդականությունը՝ Asn1-Val2-Gly3-Val4-Leu5-

X6-Pro7-Pro8-X9-Leu10-Val11, որտեղ X6-ը Leu6 է 
կամ Asn6, իսկ X9–ը Met9 է կամ Pro9, եւ օժտված 
է հակամանրէային հատկություններով գրամ–
բացասական եւ գրամ–դրական մանրէների 
նկատմամբ, ունի 1151Da մոլեկուլային զանգված։

Ընդլայնվում է բարձր հակամանրէային 
հատկություն ունեցող բնական պեպտիդների 
տեսականին։

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2318 (13) A
G01N 33/48

(21) AM20090060 (22) 29.05.2009
(45) 25.09.2009
(71) ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն (AM)
(72) Մարինե Համբարձումյան (AM), Արեգ Հովհան-
նիսյան (AM)
(73) ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն, 0014, Երևան, Հասրաթյան 7 (AM)
(54) Գերհոգնածության ախտորոշման ոչինվազիվ 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնա-
վորապես՝ սպորտային բժշկությանը և կարող է 
կիրառվել ֆիզիկական գերհոգնածության ախտ-
որոշման համար։

Գերհոգնածության ախտորոշումը իրակա-
նացնում են թքի կենսաքիմիական ցուցանիշների
վերլուծությամբ՝ ֆիզիկական բեռնվածությունից 
առաջ և մեկ ժամ հետո։ Որպես ախտորոշիչ
կենսաքիմիական ցուցանիշ ընտրված են թքի
սպիտակուցները։

Բարձրացվում է ախտորոշման ճշգրտությունը։
_____________________

(51) (2009)  (11) 2319 (13) A
G02B 6/00

(21) AM20080228 (22) 19.12.2008
(45) 25.09.2009
(71) Վանյա Բաղդասարյան (AM)
(72) Վանյա Բաղդասարյան (AM)

(73) Վանյա Բաղդասարյան, 0007, Երևան, 

Գ.Նժդեհի 16, բն.29 (AM)

(54) Լուսային սարք

(57) Գյուտը վերաբերում է լուսատեխնիկային։

Լուսային սարքն ունի լուսանցիկ նյութից 

պատրաստված երկարացված ձողաձև լուսա-

տար, որի առնվազն մեկ ճակատին կա լույսի

լուսադիոդային աղբյուր։ Ձողաձև լուսատարի 

մակերևույթի վրա արված են խորացումներ, որոնց 

նիստերը հանդիսանում են լույսի դիֆուզիաի 

ապահովման միջոց։ Լուսատարի մակերևույթը

կարող է ունենալ տարբեր պատվածքներ։

Պարզեցվում է լուսային սարքի պատրաստման 

գործընթացը, բարձրացվում են սարքի լուսատացքը 

և կրողունակությունը, ապահովվում է սարքի 
պատրաստման համար նյութերի լայն տեսականու 
օգտագործման հնարավորությունը, 4 նկ.։

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  U օգտակար մոդելի արտոնագիր

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 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



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

10

№ 9 
2 5 . 0 9 . 2 0 0 9

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 164 (13) U

A24D 1/00

(21) AM20090045U (22) 27.04.2009

(45) 25.09.2009

(71) Մարտին Շիրինյան (AM)

(72) Մարտին Շիրինյան (AM), Հարություն Շիրին-

յան (AM), Հայկ Շիրինյան (AM)

(73) Մարտին Շիրինյան, 0025, Երևան, Չարենցի 

64, բն.4 (AM)

(54) Ծխախոտի գլանակ

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ծխախոտա-

գործությանը, մասնավորապես` գլանակների 

կառուցվածքին և կարող է կիրառվել բժշկության 

մեջ` ինքնահիպնոսի միջոցով ծխելը թողնելու

համար։

Ծխախոտի գլանակն ունի դյուրավառ թղթից 

պատրաստված գլանաձև փաթաթվածք, որի 

մեկ ծայրում տեղակայված է զտիչ, մյուս ծայրը 

լցված է մանրացրած ծխախոտով։ Փաթաթվածքի 

ծխախոտային մասի մակերևույթին՝ հավասար 

հեռավորությունների վրա կան լուսաֆորի 

գույներին համապատասխան օղակաձև նեղ 

նիշեր։ Յուրաքանչյուր օղակաձև նիշին հպված է 

նույն գույնի երկայնական զոլակ, որի երկայնքով 

արված է տվյալ գույնին համապատասխանող 

նախազգուշացնող մակագրություն։ Կարմիր

գույնին համապատասխանող մասի ծխախոտը 

տոգորված է առողջության համար անվնաս 

բուրավետ նյութով՝ մենթոլ, անիսոն, դաղձ։

Բարձրացվում է ծխողների վրա հոգեբանական 

ազդեցության աստիճանը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 165 (13) U

A41B 9/00

(21) AM20090034U (22) 17.04.2009

(45) 25.09.2009

(71) Մարտին Շիրինյան (AM)

(72) Մարտին Շիրինյան (AM)

(73) Մարտին Շիրինյան, 0025, Երևան, Չարենցի 

64, բն. 4 (AM)

(54) Վերարտադրման ֆունկցիայի խախտում-

ների կանխարգելման վարտիք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերվում է բժշկությանը, 
մասնավորապես՝ բուժիչ վարտիքներին և կարող 
է կիրառվել վերարտադրման ֆունկցիայի խախ-
տումների կանխարգելման համար։

Վարտիքն ունի հովացնող տարր և իրար հետ 
միացված ոտքերի և գոտկատեղի բացվածքներ
առաջացնող առջևի և հետևի մասեր։ Հովացնող 
տարրը տեղակայված է վարտիքի առջևի մասի 
ստորին հատվածում և ունի կորություն դեպի 
դուրս և պատրաստված է ցանցային կառուցվածք 
ունեցող գործվածքից, որն օժտված է ավելի բարձր 
ջերմահաղորդականությամբ, քան վարտիքինը։

Ապահովվում է ամորձիների հովացումը, 1 նկ.:
_____________________

(51) (2009)  (11) 166 (13) U
A47C 1/00
A47C 7/02

(21) AM20090057U (22) 20.05.2009
(45) 25.09.2009
(71) Մարտին Շիրինյան (AM)
(72) Մարտին Շիրինյան (AM), Հարություն Շիրինյան 

(AM), Հայկ Շիրինյան (AM)

(73) Մարտին Շիրինյան, 0025, Երևան, Չարենցի 

64, բն.4 (AM)

(54) Տղամարդկանց վերարտադրման ֆունկցիան 

պահպանող նստատեղ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կահույքա-
գործությանը և կարող է կիրառվել բժշկության մեջ, 
մասնավորապես տղամարդկանց վերարտադրման 
ֆունկցիայի պահպանման համար։

Նստատեղի հիմքի վրա կա շրջանակով ցանցա-
պատ պատուհան, որի շրջանակի մեջտեղում՝
ցանցի տակ, տեղակայված է միկրոօդափոխիչ՝
դեպի վեր ուղղված օդային հոսքով։ Նստատեղի 
հիմքը պատուհանի հետ ներառյալ ծածկված է 
բարձր ջերմահաղորդականություն ունեցող գործ-
վածքով։

Բարձրացվում է նման նստատեղ ունեցող 
կահույքի օգտագործման հարմարավետությունը 
և ապահովվում տղամարդու ամորձիների հովա-
ցումը, 1 նկ.։

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) (2009)  (11) 167 (13) U
C02F 1/62

(21) AM20090056U (22) 19.05.2009
(45) 25.09.2009
(71) Արամ Կոստանյան (AM), Ալլա Բաբանովա 
(AM), Գոհար Կարախանյան (AM)
(72) Արամ Կոստանյան (AM), Ալլա Բաբանովա 
(AM), Գոհար Կարախանյան (AM)
(73) Արամ Կոստանյան, 0051, Երևան, Գրիբոեդովի 
5, բն. 6 (AM), Ալլա Բաբանովա, 0014, Երևան, Մամի-
կոնյանց 23/1, բն. 54 (AM), Գոհար Կարախանյան, 
0051, Երևան, Գրիբոեդովի 5ա, բն. 21 (AM)
(54) Գալվանական և սինթետիկ ալմաստների 
արտադրությունների Cr(VI) միացություններ
պարունակող օգտագործած կոնցենտրիկ 
լուծույթների վնասազերծման եղանակ
(57) Oգտակար մոդելը վերաբերում է էկոլոգիային 
և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը,
մասնավորապես գալվանական և սինթետիկ 
ալմաստների արտադրությունների Cr (VI) 
միացություններ պարունակող օգտագործած
կոնցենտրիկ լուծույթների վնասազերծմանը:

Գալվանական և սինթետիկ ալմաստների 
արտադրությունների Cr (VI) միացություններ
պարունակող օգտագործած կոնցենտրիկ լուծույթը 
մշակում են դոլոմիտով կամ կրաքարով 0,45 –
0,6 կգ լիտրին քանակությամբ, ստացված քրոմ 
պարունակող նստվածքը չորացնում են 160 – 
180°C ջերմաստիճանում:

Պարզեցվում է եղանակը և բարձրացվում 
վնասազերծման աստիճանը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 168 (13) U
C12G 3/00

(21) AM20090052U (22) 08.05.2009
(45) 25.09.2009
(71) Արսեն Ֆելիքսի Մելիքսեթյան (AM), Ֆելիքս 
Զարզանդի Մելիքսեթյան (AM)
(72) Արսեն Ֆելիքսի Մելիքսեթյան (AM), Ֆելիքս 
Զարզանդի Մելիքսեթյան (AM)
(73) Արսեն Մելիքսեթյան, 0037, Երևան, Արաբկիրի 
51, բն. 54 (AM), Ֆելիքս Մելիքսեթյան, 0056, 
Երևան, Նանսենի 7, բն. 15 (AM)
(54) Կոնյակի սպիրտի ստացման եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սննդի 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ կոնյակի 
սպիրտի ստացման եղանակներին։

Կոնյակի 55-65%-անոց սպիրտը խառնում են 
կաղնու փայտանյութի հետ, ապա իրականացնում 
խառնուրդի բազմակի շրջապտույտ։ Կաղնու 
փայտանյութի բաղադրամասերով հարստացված 
սպիրտը ուղարկում են հնացման։ Որպես կաղնու 

փայտանյութ օգտագործում են կաղնու թեփ, 

սպիրտի և թեփի 1։0,5 հարաբերակցությամբ։ 

Շարունակելով խառնումը՝ խառնուրդի մեջ տա-

լիս են գազակերպ թթվածին՝ 12-15 մգ/լ քանա-

կությամբ։ Շրջապտույտը իրականացնում են 5-

8 անգամ։

Ապահովվում է կոնյակի սպիրտի որակի բարձ-

րացում կաղնեփայտի բաղադրամասերի լիա-

կատար լուծահանման շնորհիվ։

_____________________

(51) (2009)  (11) 169 (13) U

F16B 21/00

(21) AM20090058U (22) 25.05.2009

(45) 25.09.2009

(71) Արման Հովհաննիսյան (AM)

(72) Արման Հովհաննիսյան (AM)

(73) Արման Հովհաննիսյան, 0015, Երևան, Գրիգոր 

Լուսավորչի 12, բն. 2ա (AM)

(54) Միակողմանի գամակցման գամ

(57) Գամն ունի միջադիր գլխիկ, գլխիկի հիմքին 

ուղղահայաց, կոշտ ամրակցված, ելուստներ 

ունեցող ոտիկներ, պարփակիչ թասաձև գլխիկ, 

որը կողմնային մակերևույթին ունի փորակներ։ 

Պարփակիչ գլխիկի հիմքին ուղղահայաց կոշտ 

ամրակցված է կենտրոնական ոտիկ։ Միջադիր 

գլխիկի ոտիկների ելուստները տեղակայված են 

ներքին, միմյանց հակադիր կողմերի վրա՝ կազմելով

ատամնաձողեր, որոնց ատամների ստորին նիս-

տերը թեք են։ Պարփակիչ գլխիկի ոտիկի երկու 

հակադիր կողմերն ունեն ելուստներ, որոնք կազ-

մում են երկկողմանի ատամնաձող, որի ատամ-

ների վերին նիստերը թեք են։ Միջադիր գլխիկն 

ունի կենտրոնական միջանցիկ ուղղանկյուն անցք, 

որի չափերը համապատասխանում են պարփակիչ 

գլխիկի ոտիկի հատվածքին։

Ապահովվում է գամի համապիտանիությունը, 

մեծացվում է գամակցման ուժը, 14 նկ.։
_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 վկայագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ստացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

24 գրանցման թվականը

31 առաջնային հայտի համարը

32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման

  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)

54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը

55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)

71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը

72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը

73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար
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Տեղեկություններ գրանցված 
արդյունաբերական նմուշների մասին

(51) 09-01 (11) 213 (13) S

(21) 20090013 (22) 21.05.2009

(71) “Էթնիկպրոդ” ՍՊԸ (AM)

(72) Վահե Հակոբջանյան (AM)

(73) “Էթնիկպրոդ” ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երեւան, Մամիկոնյանց
փող. 49/1 շենքի մոտ ավտոտնակ (AM)

(54) Շիշ “Գիրք”

(55)

Նկ.1

Նկ.2 

Նկ.3

Նկ. 4
_____________________

(51) 99-00 (11) 214 (13) S

(21) 20090023 (22) 26.06.2009

(71) Սամվել Թումանյան (AM)

(72) Սամվել Թումանյան (AM)

(73) Սամվել Թումանյան, Երեւան, Բաղրամյան 
22-2 (AM)

(54) Պլաստմասսե արկղ գազի կենցաղային 
հաշվիչների եւ էլեկտրական հաշվիչների համար 
(3 տարբերակ)

(55)

Տարբերակ 1
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տարբերակ 2 Տարբերակ 3



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

600 նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը

111 գրանցման հերթական համարը

151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)

152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է

181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը

210 հայտի համարը

220 հայտի ներկայացման թվականը

230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը

310 առաջին հայտի համարը

320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը

330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

510 ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը

511 դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների 

  միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)

526 չպահպանվող տարրեր

540 ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ նշան

554 ծավալային նշան

591 գույնը եւ գունային համակցությունը

646 իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը

730 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար
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(210) 20090218 (111) 14325
(220) 04.03.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 04.03.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, սեւ եւ 
բրոնզագույն գունային համակցությամբ։

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-

մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային 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 (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20090219 (111) 14326
(220) 04.03.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 04.03.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, արծաթագույն 
եւ սեւ գունային համակցությամբ։

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային 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 (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20090221 (111) 14327
(220) 04.03.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 04.03.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
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այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային 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։

____________________

(210) 20090222 (111) 14328
(220) 04.03.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 04.03.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային 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 (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20090223 (111) 14329
(220) 04.03.2009 (151) 22.06.2009
 (181) 04.03.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM

(540) 

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների 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 (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20080107 (111) 14330
(220) 08.02.2008 (151) 26.06.2009
 (181) 08.02.2018
(730) “Լյուքսերիա” ՍՊԸ, Երեւան, Ավան, Հ. 

Հովհաննիսյան թաղ. 29-10, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 30. հրուշակեղեն։

____________________

(210) 20080108 (111) 14331
(220) 08.02.2008 (151) 26.06.2009
 (181) 08.02.2018
(730) “Լյուքսերիա” ՍՊԸ, Երեւան, Ավան, Հ. 

Հովհաննիսյան թաղ. 29-10, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 30. հրուշակեղեն։

____________________
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(210) 20080675 (111) 14332
(220) 03.07.2008 (151) 26.06.2009
 (181) 03.07.2018
(730) Տովարիստվո զ օբմեժենոյու վիդպովի-

դալյինիստյու “Նիդան + “ , UA
(540) 

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

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 

կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճար-

պեր.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազա-

վորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080686 (111) 14333

(220) 07.07.2008 (151) 26.06.2009
 (181) 07.07.2018
(730) Քրաուն Ինվեսթմենթ Գրուփ Քո., Լթդ. , CN
(540) 

(511) (510)
դաս 7. գյուղատնտեսական մեքենաներ. 

փայտամշակման հաստոցներ. կտրիչ մեքենաներ. 
ֆրեզիչ էլեկտրական մեքենաներ. ձեռքի գործիք-
ներ (բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների). 
ֆրեզիչ հաստոցներ. էլեկտրամուրճեր. հղկասկա-
վառակներ պոլիմերային հիմքի վրա. խոհանոցային 
էլեկտրական մեքենաներ. մաքրման էլեկտրական 
մեքենաներ եւ սարքեր. ճնշակներ (կոմպրեսորներ) 
(մեքենաներ). քարափորագրիչներ, քար տաշող 
մեքենաներ կամ սարքեր.

դաս 8. զմռնիտե սկավառակներ. քարտաշի 
դուրեր. այգե-բանջարանոցային գույք (ձեռքով 
կառավարվող). գրչակներ (ձեռքի գործիքներ). 
սղոցներ (ձեռքի գործիքներ). ձեռքով կառավարվող 
ձեռքի գործիքներ. կտրող գործիքներ (ձեռքի). 
ձեռքի ամբարձիչներ. փորագրման կտրիչներ 
(ձեռքի գործիքներ). մկրատներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081112 (111) 14334
(220) 22.10.2008 (151) 26.06.2009
 (181) 22.10.2018
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Բաբայան 

Երեւան, Կոմիտասի 19, բն.56, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 35. առեւտուր։

____________________
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(210) 20081205 (111) 14335
(220) 14.11.2008 (151) 26.06.2009
 (181) 14.11.2018
(730) “Դուստր Հեղինե” ՍՊԸ, Երեւան, Նորք-

Մարաշ 7-րդ փ., տուն 38/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 35. առեւտուր։

____________________

(210) 20081327 (111) 14336
(220) 08.12.2008 (151) 26.06.2009
 (181) 08.12.2018
(730) “Արցախ բրենդի կոմպանի” ՓԲԸ, Ղարաբաղ, 

Ասկերանի շրջան, գյուղ Այգեստան, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-

նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, բեժ, բրոնզագույն, 

կաթնագույն եւ ոսկեգույն գունային համակ-

ցությամբ։

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

____________________

(210) 20081328 (111) 14337
(220) 09.12.2008 (151) 26.06.2009
 (181) 09.12.2018
(730) “Զումեր” ՍՊԸ, Երեւան, Սոսեի 30, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 39. հեռադիտակների եւ աստղադիտակ-

ների միջոցով դիտարկման ծառայություններ
տուրիստական նպատակներով.

դաս 41. հեռադիտակների եւ աստղադիտակ-
ների միջոցով դիտարկման ծառայություններ
ուսումնական եւ զվարճության նպատակներով։

____________________

(210) 20081366 (111) 14338
(220) 18.12.2008 (151) 26.06.2009
 (181) 18.12.2018
(730) “Դոստ Ինթերնեյշընըլ” ՍՊԸ, Երեւան, 

Արտաշիսյան 89, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դեղին, 
կանաչ, բաց եւ մուգ շագանակագույն, սպի-
տակ եւ կարմիր գունային համակցությամբ։

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

պատրաստուկներ. պահածոյացված, չորացրած 
եւ ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր եւ 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա եւ կոնֆիտյուր. 
ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ 
ճարպեր, այդ թվում պինդ, հալած եւ հեղուկ 
բուսական յուղեր. մարգարին։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________
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(210) 20090027 (111) 14339
(220) 19.01.2009 (151) 26.06.2009
 (181) 19.01.2019
(730) “Սմարթ սիսթեմս” ՍՊԸ, Երեւան, Հ. Ներ-

սիսյան 6, AM
(540) 

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

խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, 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 
աշ խատող ապարատների մեխանիզմ ներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքե-
նաներ, տեղեկատվության մշակման սարքա-
վորումներ եւ համակարգիչներ. կրակմարիչներ., 
մասնավորապես՝ համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք, համակարգչային սարքավորում-
ներ.

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

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

____________________

(210) 20090054 (111) 14340
(220) 27.01.2009 (151) 26.06.2009
 (181) 27.01.2019
(730) “Արմեն Մուրադյան” ՍՊԸ, Աշտարակ, 

Մաշտոցի 130, AM

(540) 

(526) “DESIGN PARK” արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
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. իրավաբանական ծառա-
յություններ. մասնավորապես՝ համակարգչային 
ծրագրային ապահովում, համակարգչային ապա-
րատային ապահովում։

____________________

(210) 20090137 (111) 14341
(220) 16.02.2009 (151) 26.06.2009
 (181) 16.02.2019
(730) “Սթար Դիվայդ” ՓԲԸ, Երեւան, Նալբանդյան 

25/14, բն. 14, AM
(540) 

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

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20090138 (111) 14342
(220) 16.02.2009 (151) 26.06.2009
 (181) 16.02.2019
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(730) “Գարուն հյուրանոց” ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
ք. Ծաղկաձոր, գ. Մագիստրոսի 8, AM

(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 43. հյուրանոց։

____________________

(210) 20090183 (111) 14343
(220) 23.02.2009 (151) 26.06.2009
 (181) 23.02.2019
(730) “Գ.Մ. Սարիբեկյան” ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 

գյուղ Առինջ, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 30. ալյուր եւ հացահատիկային մթերք-

ներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղ-
պաղակ, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ, համեմունք։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090241 (111) 14344
(220) 05.03.2009 (151) 26.06.2009
 (181) 05.03.2019

(730) “Վիկմեդ” էսթետիկ բժշկության կենտրոն 
Երեւան, Կոմիտաս 1, բն.30, AM

(540) 

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

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

____________________

(210) 20090421 (111) 14345
(220) 08.04.2009 (151) 26.06.2009
 (181) 08.04.2019
(730) “Արմավիա” Ավիաընկերություն ՍՊԸ, 

Երեւան, “Զվարթնոց” օդանավակայան, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, կար-
միր, կապույտ եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ, ցա-

մաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվելու ապա-
րատներ.

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 նպատակների 
համար. պիտույքներ նկարիչների համար. 
վրձիններ. տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում։

____________________
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(210) 20080983 (111) 14346
(220) 19.09.2008 (151) 30.06.2009
 (181) 19.09.2018
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20081173 (111) 14347
(220) 31.10.2008 (151) 30.06.2009
 (181) 31.10.2018
(730) Աթլանթիք Ինդասթրիզ , KY
(540) 

(526) “Since 1783” արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ։

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

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081174 (111) 14348
(220) 31.10.2008 (151) 30.06.2009
 (181) 31.10.2018
(730) Աթլանթիք Ինդասթրիզ , KY
(540) 

(526) “Since 1783” արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր, սեւ, 
սպիտակ եւ մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ։

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

վորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. 
օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081379 (111) 14349
(220) 22.12.2008 (151) 30.06.2009
 (181) 22.12.2018
(730) ՓՓԳ Ինդասթրիզ Օհայո, Ինք. , US
(540) 

(511) (510)
դաս 2. պատման բաղադրանյութեր ներկի 

ձեւով։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081380 (111) 14350
(220) 22.12.2008 (151) 30.06.2009
 (181) 22.12.2018
(730) ՓՓԳ Ինդասթրիզ Օհայո, Ինք. , US
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(540) 

(511) (510)
դաս 2. պատման բաղադրանյութեր ներկի 

ձեւով։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090022 (111) 14351
(220) 16.01.2009 (151) 30.06.2009
 (181) 16.01.2019
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 41. զվարճություններ եւ մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում, այդ թվում հասա-
րակական , երաժշտական եւ(կամ) գեղարվեստական 
միջոցառումների եւ երեկույթների կազմակերպում, 
պլանավորում եւ անցկացում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090023 (111) 14352
(220) 16.01.2009 (151) 30.06.2009
 (181) 16.01.2019
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

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

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

ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
դաս 41. զվարճություններ եւ մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում, այդ թվում 
հասարակական, երաժշտական եւ(կամ) գեղար-
վեստական միջոցառումների եւ երեկույթների
կազմակերպում, պլանավորում եւ անցկացում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090024 (111) 14353
(220) 16.01.2009 (151) 30.06.2009
 (181) 16.01.2019
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

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

(511) (510)

դաս 34. սիգարետներ. մշակված եւ չմշակված 

ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
դաս 41. զվարճություններ եւ մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում, այդ թվում 
հասարակական, երաժշտական եւ(կամ) գեղար-

վեստական միջոցառումների եւ երեկույթների

կազմակերպում, պլանավորում եւ անցկացում։

(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090025 (111) 14354

(220) 16.01.2009 (151) 30.06.2009

 (181) 16.01.2019

(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ 

կապույտ, կարմիր եւ սպիտակ գունային

համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 34. սիգարետներ. մշակված եւ չմշակված 

ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.

դաս 41. զվարճություններ եւ մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում, այդ թվում 

հասարակական, երաժշտական եւ(կամ) գեղար-

վեստական միջոցառումների եւ երեկույթների

կազմակերպում, պլանավորում եւ անցկացում։

(740) Ան. Նահապետյան
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

26

ՄԱՍ 1

26

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

2 5 . 0 9 . 2 0 0 9

(210) 20090116 (111) 14355
(220) 12.02.2009 (151) 30.06.2009
 (181) 12.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյու թեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. 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 (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20090120 (111) 14356
(220) 12.02.2009 (151) 30.06.2009
 (181) 12.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, ոսկեգույն, 
դարչնագույն եւ արծաթագույն գունային 
համակցությամբ։

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների 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)։

____________________

(210) 20090121 (111) 14357
(220) 12.02.2009 (151) 30.06.2009
 (181) 12.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 

այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 

նյութեր կազմարարական աշխատանքների 

համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-

տույքներ. 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)։
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

27

ՄԱՍ 1

27

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

2 5 . 0 9 . 2 0 0 9

(210) 20090164 (111) 14358
(220) 18.02.2009 (151) 30.06.2009
 (181) 18.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

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

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

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների 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։

____________________

(210) 20090205 (111) 14359
(220) 26.02.2009 (151) 30.06.2009
 (181) 26.02.2019
(730) “Սպարտակ Օհանյան եւ ընկերներ” ՍՊԸ, 

Երեւան, Տերյան 62/2, AM
(540) 

(526) “ՓԱՓՈՒԿ ԵՎ ԽՈՆԱՎ” եւ “SOFT & WET” 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։

(511) (510)
դաս 3. սպիրտ չպարունակող խոնավ անձե-

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

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. մանկական սնունդ. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանքների համար. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի եւ սպասք. սպունգներ. խոզանակներ 
եւ դրանց պատրաստման համար նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար։

____________________

(210) 20090215 (111) 14360
(220) 04.03.2009 (151) 30.06.2009
 (181) 04.03.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
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 նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրա-
սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կա-
հույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ։

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

28

ՄԱՍ 1

28

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

2 5 . 0 9 . 2 0 0 9

(210) 20090217 (111) 14361
(220) 04.03.2009 (151) 30.06.2009
 (181) 04.03.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(526) “TEXAS” անվանումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, արծա-
թագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային 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 (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20090224 (111) 14362
(220) 04.03.2009 (151) 30.06.2009
 (181) 04.03.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. 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)։

____________________

(210) 20090230 (111) 14363
(220) 04.03.2009 (151) 30.06.2009
 (181) 04.03.2019
(730) “Ալկո հաուս” ՍՊԸ, Երեւան, Արաբկիր 51, 

շենք 3, բն. 54, AM
(540) 

(526) Բացի “ԱՐԱՋԱՆ” (ռուս.) բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմիր, դե-
ղին, ոսկեգույն, նարնջագույն, կապույտ եւ 
վարդագույն գունային համակցությամբ։

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

____________________

(210) 20080495 (111) 14364
(220) 20.05.2008 (151) 07.07.2009
 (181) 20.05.2018
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(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(540) 

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

հատկապես ուրոլոգիական պատրաստուկներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080627 (111) 14365
(220) 24.06.2008 (151) 07.07.2009
 (181) 24.06.2018
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 

“Ֆաբրիկա “Ռուսսկիյ շոկոլադ”, RU
(540) 

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

(511) (510)
դաս 30. հրուշակեղեն. վաֆլիներ. հրուշա-

կեղեն քաղցր խմորից, գլխավորապես խորի-
զով. հացահատիկային արտադրանք. փաթիլներ 
հացահատիկային արտադրանքից. խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). հրուշակեղեն գետնընկույզի 
եւ (կամ) նշի հիմքի վրա. կարկանդակներ. կակաո. 
կակաոյից պատրաստված սննդամթերք. կարամել-
ներ. կոնֆետներ. անանուխի կոնֆետներ. կրեկեր-
ներ. ալրային ուտելիքներ. սառնաշաքար (նաբաթ). 
մարմելադ. նշակարկանդակներ. պաղպաղակ. 
կակաոյով եւ կաթով, շոկոլադակաթնային, շոկոլա-
դային ըմպելիքներ. կակաոյով ըմպելիքներ. 
թխվածքաբլիթ. պոմադկաներ. պրալինե. քաղցրա-
բլիթներ (անուշահաց). քաղցրավենիք, ներառյալ 
մրգապաստեղ. վաֆլե տորթեր, մրգային, շոկո-
լադային, շոկոլադաընկույզի մածուկներ. պաքսի-
մատ. մրգահատապտղային տորթեր. հալվա. շոկո-
լադ. հացաթխվածքներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080656 (111) 14366
(220) 26.06.2008 (151) 07.07.2009
 (181) 26.06.2018
(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

“Մոսկովսկայա կոնդիտերսկայա ֆաբրիկա 
“Կրասնիյ Օկտյաբր “, RU

(540) 

(511) (510)
դաս 30. հրուշակեղեն. վաֆլիներ. հրուշա-

կեղեն քաղցր խմորից, գլխավորապես խորիզով. 
հացահատիկային արտադրանք. փաթիլներ հացա-
հատիկային արտադրանքից. խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). հրուշակեղեն գետնընկույզի եւ 
(կամ) նշի հիմքի վրա. կարկանդակներ. կակաո. 
կակաոից պատրաստված սննդամթերք. կարա-
մելներ. կոնֆետներ. անանուխի կոնֆետներ. կրե-
կերներ. ալրային ուտելիքներ. սառնաշաքար (նա-
բաթ). մարմելադ. նշակարկանդակներ. պաղպա-
ղակ. կակաոյով եւ կաթով, շոկոլադակաթնային, 
շոկոլադային ըմպելիքներ. կակաոյով ըմպելիք-
ներ. թխվածքաբլիթ. պոմադկաներ. պրալինե. 
քաղցրաբլիթներ (անուշահաց). քաղցրավենիք, 
ներառյալ մրգապաստեղ. վաֆլե տորթեր, մրգային 
շոկոլադային, շոկոլադաընկույզի մածուկներ. 

պաքսիմատ. մրգահատապտղային տորթեր. 

հալվա. շոկոլադ. հացաթխվածքներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081169 (111) 14367

(220) 31.10.2008 (151) 07.07.2009

 (181) 31.10.2018
(730) “Մ.Մ.Մ” ՍՊԸ, Երեւան, Արշակունյաց պողո-

տա 254, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 6. ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ.

դաս 19. կախովի առաստաղներ եւ պլաստ-

մասսե խողովակներ։
____________________
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(210) 20081217 (111) 14368
(220) 17.11.2008 (151) 07.07.2009
 (181) 17.11.2018
(730) Փաքշու Քեմիքըլ ընդ Մենուֆեքթորինգ Քո, IR
(540) 

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

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 

մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման 

եւ հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 

եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 

լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ եւ

մածուկներ. լվացքի փոշիներ.
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081441 (111) 14369
(220) 30.12.2008 (151) 07.07.2009
 (181) 31.12.2018
(730) “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երեւան, Շահամիրյանների 22, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, դարչնագույն 
եւ սպիտակ գունային համակցությամբ։

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 

այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների 
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասեն-
յակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). 
ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկ-
ներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպա-
գրական կլիշեներ.

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

____________________

(210) 20090049 (111) 14370

(220) 26.01.2009 (151) 07.07.2009
 (181) 26.01.2019
(730) Կիմ Դո Կյուն, KR
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմիր, սպիտակ 

եւ մուգ կանաչ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 43. սրճարաններ. կաֆետերիաներ 

(ինքնասպասարկումով սրճարաններ). բարերի 
ծառայություններ. ճաշարաններ՝ արտադրական հիմ-
նարկում եւ ուսումնական հաստատություններում. 
ռեստորաններ. ինքնասպասարկումով ռեստո-
րաններ. խորտկարաններ. ոչ թանկարժեք ճա-
շարաններ, սրճարաններ կամ բուֆետներ (հա-

մալսարանում, հյուրանոցում, առեւտրային 

կենտրոնում, հանրախանութում, կայարանում, 

օդանավակայանում)։
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________
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(210) 20090462 (111) 14371
(220) 21.04.2009 (151) 07.07.2009
 (181) 21.04.2019
(730) “Դիլիջան” հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, 

Դիլիջան, Աբովյան 25, AM
(540) 

(526) DILIJAN” անվանումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր, 

աղբյուրի ջրեր, ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։

____________________

(210) 20090463 (111) 14372
(220) 21.04.2009 (151) 07.07.2009
 (181) 21.04.2019
(730) “Դիլիջան” հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, 

Դիլիջան, Աբովյան 25, AM
(540) 

(526) DILIJAN” անվանումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր, 

աղբյուրի ջրեր, ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։

____________________

(210) 20090464 (111) 14373
(220) 21.04.2009 (151) 07.07.2009
 (181) 21.04.2019
(730) “Դիլիջան” հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, 

Դիլիջան, Աբովյան 25, AM
(540) 

(526) “1934” եւ “2009” տարեթվերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(511) (510)
դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր, 

աղբյուրի ջրեր, ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։

____________________

(210) 20090465 (111) 14374
(220) 21.04.2009 (151) 07.07.2009
 (181) 21.04.2019
(730) “Դիլիջան” հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, 

Դիլիջան, Աբովյան 25, AM
(540) 
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(526) DILIJAN” անվանումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր, 

աղբյուրի ջրեր, ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։

____________________

(210) 20090466 (111) 14375
(220) 21.04.2009 (151) 07.07.2009
 (181) 21.04.2019
(730) “Դիլիջան” հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, 

Դիլիջան, Աբովյան 25, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս. 21. շիշ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-

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

____________________

(210) 20090468 (111) 14376
(220) 21.04.2009 (151) 07.07.2009
 (181) 21.04.2019
(730) “Դիլիջան” հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, 

Դիլիջան, Աբովյան 25, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր, 

աղբյուրի ջրեր, ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-
ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։

____________________

(210) 20090469 (111) 14377
(220) 21.04.2009 (151) 07.07.2009
 (181) 21.04.2019
(730) “Դիլիջան” հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, 

Դիլիջան, Աբովյան 25, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. 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։
____________________
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(210) 20090470 (111) 14378
(220) 21.04.2009 (151) 07.07.2009
 (181) 21.04.2019
(730) “Դիլիջան” հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, 

Դիլիջան, Աբովյան 25, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. 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) 20090471 (111) 14379
(220) 21.04.2009 (151) 07.07.2009
 (181) 21.04.2019
(730) “Դիլիջան” հանքային ջրի գործարան ՍՊԸ, 

Դիլիջան, Աբովյան 25, AM
(540) (554) 

(511) (510)

դաս 21. շիշ.
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) 20080885 (111) 14380
(220) 19.08.2008 (151) 07.07.2009
 (181) 19.08.2018

(730) Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) 

Լիմիթիդ , CH

(310) 2480475   (320) 22.02.2008   (330) GB

(540) 

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

դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, 

վառիչներ, լուցկի։

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20080898 (111) 14381
(220) 21.08.2008 (151) 07.07.2009
 (181) 21.08.2018
(730) “Վան 777” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Տափերական, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080899 (111) 14382
(220) 21.08.2008 (151) 07.07.2009
 (181) 21.08.2018
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(730) “Վան 777” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Տափերական, AM

(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080900 (111) 14383
(220) 21.08.2008 (151) 07.07.2009
 (181) 21.08.2018
(730) “Վան 777” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Տափերական, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080901 (111) 14384
(220) 21.08.2008 (151) 07.07.2009
 (181) 21.08.2018
(730) “Վան 777” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Տափերական, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080902 (111) 14385
(220) 21.08.2008 (151) 07.07.2009
 (181) 21.08.2018

(730) “Վան 777” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Տափերական, AM

(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080904 (111) 14386
(220) 21.08.2008 (151) 07.07.2009
 (181) 21.08.2018
(730) “Վան 777” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Տափերական, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20080907 (111) 14387

(220) 21.08.2008 (151) 07.07.2009

 (181) 21.08.2018

(730) Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) Լի-

միթիդ, CH

(310) 2008705207   (320) 26.02.2008  (330) RU
(540) 

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վա-

ռիչներ, լուցկի։

(740) Ան. Նահապետյան
____________________
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(210) 20080959 (111) 14388
(220) 12.09.2008 (151) 07.07.2009
 (181) 12.09.2018
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(540) 

(526) “SUPER SLIMS” գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է արծաթագույն, մոխ-
րագույն, սպիտակ, սեւ, ոսկեգույն, բեժ եւ բաց 
դարչնագույն գունային համակցությամբ։

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

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

____________________

(210) 20081020 (111) 14389

(220) 01.10.2008 (151) 07.07.2009

 (181) 01.10.2018

(730) Իյգիտ Ակու Մալզեմելերի Նակլիյաթ Թուրիզմ

Ինշաաթ Սանայի Վե Թիդժարեթ Անոնիմ 
Շիրքեթի, TR

(540) 

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

(511) (510)

դաս 9. սնուցման աղբյուրներ, մասնավո-
րապես՝ կուտակիչներ, արեւային մարտկոցներ, 
էլեկտրասնուցման տարրեր, հոսանքի առաջնային 
աղբյուրներ, մարտկոցներ, անխափան սնուցման 
սարքեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081121 (111) 14390
(220) 24.10.2008 (151) 07.07.2009
 (181) 24.10.2018
(730) Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US
(310) 302008049379.8 (320) 30.07.2008 (330) DE
(310) 302008049380.1 (320) 30.07.2008 (330) DE
(540)

(511) (510)
դաս 9. համակարգչային ծրագրային արտա-

դրանք. եռաչափ անիմացիոն համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. ձայնի, պատկերի, 
կինոնկարների, ֆիլմերի, անիմացիոն բովան-
դակության, ծրագրերի, գրաֆիկների եւ նկար-
ների ստեղծման, արտադրման, գրանցման, փոխ-
անցման կամ վերարտադրման համար եռա-
չափ անիմացիայի մշակման տեխնոլոգիայով 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք թվային 
անիմացիայի եւ պատկերների հատուկ էֆեկտների 
նկատմամբ օտագործման համար. նկարների, 
գրաֆիկների եւ տեքստերի մշակման համար 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային եւ 
աուդիո սարքավորման ձայնի որակի հսկման եւ 
լավորակման համար ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային խաղերի ծրագրային արտա-
դրանք. համակարգչային գրաֆիկայի ծրագրային 
արտադրանք. էլեկտրոնային խաղերի ծրագրային 
արտադրանք. խաղերի ծրագրային արտադրանք. 
տեսախաղերի ծրագրային արտադրանք. վիր-
տուալ իրականության խաղերի ծրագրային 
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արտադրանք. համակարգչային ապարատային 
եւ ծրագրային արտադրանքից բաղկացած ինտեր-
ակտիվ տեսախաղեր. համակարգիչներ, սեր-
վերներ. աշխատակայաններ. համակարգչային 
ապարատային արտադրանք, համակարգչային 
մայր մեկուսատախտակներ. ինտեգրալային սխե-
մաներ, կիսահաղորդիչներ եւ պրոցեսորներ. 
տեսախաղերի քարթրիջներ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք համաշխարհային 
համակարգչային կամ հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով այլ անձանց հետ տեսախաղեր եւ համա-
կարգչային խաղեր խաղալու համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք` տվյալների 
եւ տեսապատկերների սեղմման եւ ապասեղմման 
համար. նոութբուք եւ լափթոփ համակարգիչներ. 
դյուրատար համակարգիչներ. գրպանի համա-
կարգիչներ. պլանշետային համակարգիչներ. գեր-
շարժական համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք օգտագործողներին 
համաշխարհային համակարգչային տեղեկա-
տվական ցանց բազմաթիվ մուտքեր տրամադրելու 
համար. ներկառուցված համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք, այն է՝ համակարգչային 
օպերացիոն համակարգերի ծրագրային արտա-
դրանք, համակարգչային սպասարկող ծրագրեր 
եւ այլ համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
դյուրատար տեսանվագարկիչներ. խաղերի 
անձնական սարքեր. բարձր հստակության սկա-
վառակների նվագարկիչներ. DVD նվագար-
կիչներ.

դաս 41. զվարճությունների ծառայություն-
ներ, այն է՝ կինոնկարների, տեսաֆիլմերի եւ
ֆիլմերի արտադրություն. հեռուստա-, տեսա- 
եւ կինոպատկերների համար հատուկ էֆեկտ-
ների ապահովում. կինոֆիլմերի, տեսաֆիլ-
մերի եւ ֆիլմերի արտադրության համար համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանքի մշա-
կում. անիմացիաների արտադրութություն. 
մուլտիմեդիային զվարճությունների համար
նախատեսված համակարգչային ծրագրերի 
արտադրություն։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090139 (111) 14391
(220) 16.02.2009 (151) 07.07.2009
 (181) 16.02.2019

(730) “Լուսավոր Ջերմուկ” ՓԲԸ, Վայոց ձորի մարզ, 
ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 12, բն. 8, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

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

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

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

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

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

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ.

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

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

ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-
նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների 
եւ մարդկանց հիգիենիկ եւ կոսմետիկական
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական եւ անտառաբուծական ծառայություններ։

____________________

(210) 20090140 (111) 14392
(220) 16.02.2009 (151) 07.07.2009
 (181) 16.02.2019
(730) “Լուսավոր Ջերմուկ” ՓԲԸ, Վայոց ձորի մարզ, 

ք. Ջերմուկ, Մյասնիկյան 12, բն. 8, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասան-

ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առագաստներ, պարկեր եւ տոպրակներ (որոնք 

ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից եւ պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական թել-
քահումք.

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

իրեր, երիզներ եւ ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ եւ ամրօղակներ, 
գնդասեղներ եւ ասեղներ. արհեստական ծաղիկ-
ներ.

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

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

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

____________________

(210) 20090355 (111) 14393
(220) 26.03.2009 (151) 07.07.2009
 (181) 26.03.2019
(730) “Միտք” հաշվառման միջազգային ակադեմիա

ՍՊԸ, Երեւան, Սայաթ-Նովա 26, բն.13, AM
(540) 

(526) “CREDIT.AM” արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ եւ սեւ 
գունային համակցությամբ։



ԳՅՈՒՏԵՐ

38

ՄԱՍ 1

38

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

2 5 . 0 9 . 2 0 0 9

(511) (510)
դաս 36. ֆինանսավարկային խորհրդա-

տվություններ գրասենյակում եւ ինտերնետում, 
տարբեր ֆինանսական ծառայություններ բանկերի 
եւ ֆինանսական կազմակերպությունների 
համար։

____________________

(210) 20080868 (111) 14394
(220) 14.08.2008 (151) 13.07.2009
 (181) 14.08.2018
(730) Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ , CY
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ, երկնա-
գույն, բաց եւ մուգ մոխրագույն, սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

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

վորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշա-
րակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի)։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20081372 (111) 14395
(220) 22.12.2008 (151) 13.07.2009
 (181) 22.12.2018
(730) Արեգ Աղասարյան ք. Երեւան, Դավթաշեն 1-ին 

թաղ., 22, բն. 43, AM
(540) 

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

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

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

լուցկի։
____________________

(210) 20081383 (111) 14396
(220) 24.12.2008 (151) 13.07.2009
 (181) 24.12.2018
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(540) 

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

դրանք, սիգարետներ. ծխելու պիտույքներ, վա-

ռիչներ, լուցկի։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081431 (111) 14397

(220) 30.12.2008 (151) 13.07.2009
 (181) 30.12.2018

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, ք. 

Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-

րանային 10, AM
(540) 
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(526) “SUPER” բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

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

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային 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 (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20090123 (111) 14398
(220) 12.02.2009 (151) 13.07.2009
 (181) 12.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, ոսկեգույն, 
դեղին, դարչնագույն, կանաչ եւ կարմիր գու-
նային համակցությամբ։

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-

ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային 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 (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________

(210) 20090126 (111) 14399
(220) 12.02.2009 (151) 13.07.2009
 (181) 12.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կապույտ, 
բաց մոխրագույն եւ արծաթագույն գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային 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 (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։

____________________
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(210) 20090127 (111) 14400
(220) 12.02.2009 (151) 13.07.2009
 (181) 12.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(526) “COCKTAIL” բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ 33-րդ դասի ապրանքների 
համար։

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, ոսկե-
գույն, դեղին եւ կարմիր գունային համակ-
ցությամբ։

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

պատրաստված իրեր,  որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար.թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ եւ գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. մասնավորապես 
թղթե ժապավեններ, սեղանի թղթե սպիտակե-
ղեն, թղթյա անձեռոցիկներ (սեղանի), սեղանի 
թղթյա  դրոցներ (տակդիրներ), սեղանի թղթյա  
ծածկոց (սփռոց), սեղանի թղթյա անձեռոցիկներ, 
թերթերով թղթեր, մոմած թղթեր, թուղթ գրան-
ցող սարքերի համար, թուղթ պահարանների 
համար (բուրումնավետացված կամ ոչ), թուղթ 
փայտազանգվածից, պատճենահանման թուղթ, 
մագաղաթաթուղթ, փոստային թուղթ, փայլուն 
թուղթ, զուգարանի թուղթ, փաթեթավորման 
թուղթ, խուան-թուղթ (չինական նկարչության 
եւ գեղագրության համար), ծծանաթուղթ, թղթե 
տարողություններ սերուցքի համար, թղթյա կամ 
ստվարաթղթյա իրեր փաթեթավորելու համար, 
ստվարաթղթե կամ թղթե տուփեր, ստվարաթղթե 

իրեր, թղթի մանրատիչներ, թղթե կալկա (մոմա-
թուղթ), կալկա (մոմաթուղթ), փայտանյութից 
ստվարաթուղթ, ստվարաթուղթ, սիգարների 
օղակներ (երիզներ), ծրարներ, թղթե ժապավեններ, 
վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման համար, 
պղպջակավոր (բշտիկավոր) պլաստմասսայե 
թերթեր (փաթեթավորման կամ կշռածրարման 
համար), թաղանթանյութից փափուկ թերթեր 
փաթեթավորման համար, փաթեթավորման 
օսլայած նյութեր, զտիչ (քամիչ) թղթե նյութեր, 
տոպրակներ աղբի համար (թղթե կամ պլաստ-
մասսայե) ,  մանկական թղթե կրծկալներ, 
ինքնասոսնձվող պիտակներ. թղթե կամ ստվարա-
թղթե փաթաթվածքներ շշերի համար, ճկուն 
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար, 
թղթե տոպրակներ, տոպրակներ միկրոալիքային
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար, 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար , պապյե-
մաշե, միանգամյա օգտագործման բարուրներ
(խանձարուրներ) թաղանթանյութից կամ թղթից, 
թղթե թաշկինակներ, միանգամյա օգտագործման
տակաշորեր թղթից կամ թաղանթանյութից, 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար, գրաֆինների թղթե դրոցներ (տակդիրներ), 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար, ճնշածծաններ 
(թղթաճնշիչներ), թղթե անձեռոցիկներ գրիմի
հեռացման համար, թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ, 
շշեր փաթեթվածք ստվարաթղթից կամ թղթից, 
նրբաթիթեղ, թուղթ եւ (կամ) կտավներ նկարների 
համար. 

դաս 33. կոկտեյլներ։
____________________

(210) 20090128 (111) 14401
(220) 12.02.2009 (151) 13.07.2009
 (181) 12.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
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ցաղային 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 (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։

___________________

(210) 20090129 (111) 14402

(220) 12.02.2009 (151) 13.07.2009

 (181) 12.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

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

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20090151 (111) 14403
(220) 18.02.2009 (151) 13.07.2009
 (181) 18.02.2019
(730) “Մարիսկո” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Արշակունյաց 

2, AM
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 

եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 

ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ 

ճարպեր։
____________________

(210) 20090152 (111) 14404
(220) 18.02.2009 (151) 13.07.2009
 (181) 18.02.2019
(730) “Մարիսկո” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Արշակունյաց 

2, AM
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 

եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 

ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ 

ճարպեր։

____________________

(210) 20090153 (111) 14405

(220) 18.02.2009 (151) 13.07.2009

 (181) 18.02.2019
(730) “Գինարփ” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Սունդուկյան 

29, բն. 35, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-

ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-

ներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-

դրանյութեր։

____________________

(210) 20090257 (111) 14406

(220) 10.03.2009 (151) 13.07.2009
 (181) 10.03.2019
(730) “Ինկոմկենտրոն” ՍՊԸ, ք. Երեւան, Մամի-

կոնյանց 47/1, բն.25, AM
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(540) 

(511) (510)
դաս 35. առեւտուր.
դաս 44. գեղեցկության սրահ։

____________________

(210) 20090312 (111) 14407
(220) 19.03.2009 (151) 13.07.2009
 (181) 19.03.2019
(730) “Բաբիկ-90” Արտադրական կոոպերատիվ 

ք. Երեւան, գյուղ Հաղթանակ 4-րդ փողոց, 
56/1 տուն, AM

(540) 

(526) “MEAT FOOD” արտահայտությունն ինքն-

ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սեւ եւ 

սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. մսամթերք եւ երշիկեղեն։

____________________

(210) 20090371 (111) 14408

(220) 27.03.2009 (151) 13.07.2009

 (181) 27.03.2019

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, ք. 

Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM

(540) 

(526) Բացի “IMT” հապավումից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կապույտ, 

կարմիր, արծաթագույն, դեղին եւ սպիտակ 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։

____________________

(210) 20090388 (111) 14409
(220) 02.04.2009 (151) 13.07.2009
 (181) 02.04.2019
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(730) Նազարեթյան Կարինե, ք. Մոսկվա, 
Լենինգրադսկի պրոսպեկտ 76, կորպուս 1, 
բն.103, RU

(540) 

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

(511) (510)
դաս 35. մեծածախ եւ մանրածախ առեւտուր, 

գործերի կառավարում գործարարության ասպա-
րեզում, վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում, գովազդ, գրասեն-
յակային ծառայություններ.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա-
վորապես՝ ինտերնետ մուտքի ապահովում (պրո-
վայդերական ծառայություններ), ինտերնետին 
հեռահաղորդակցային միացման ապահովում, 
հաղորդագրությունների փոխանցում, էլեկտրո-
նային փոստ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում, 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում, այդ 
թվում տուրիստական գործակալությունների 
ծառայություններ, ծովային շրջագայությունների 
կազմակերպում, ճանապարհորդների փոխադրում, 
ճանապարհորդների ուղեկցում, տուրիստական 
էքսկուրսիաներ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում, այդ 
թվում փառատոների պատմամշակութային, 

աշխարհագրական եւ այլ թանգարանների կազմա-

կերպում, թանգարանների ծառայություններ.

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 

բնակատեղով ապահովում։

____________________

(210) 20080204 (111) 14410

(220) 11.03.2008 (151) 17.07.2009

 (181) 11.03.2018

(730) “Ադամս” ՍՊԸ, Երեւան, Կուզնեցովի 6, բն. 

64, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 18. կաշի եւ կաշվի նմանակումներ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ.
դաս 26. ժանյակներ եւ ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ եւ ժապավեններ. կոճակներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. 

մսի էքստրակտներ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո.

դաս 31. գյուղատնտեսական մթերքներ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված 

ջրեր.

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.

դաս 39. տրանսպորտ. ապրանքների փաթե-
թավորում եւ պահպանում. ճանապարհորդու-
թյունների կազմակերպում։

____________________

(210) 20080946 (111) 14411

(220) 09.09.2008 (151) 17.07.2009

 (181) 09.09.2018

(730) Պուբլիսի Գրուպ Ս.Ա , FR
(540) 
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(511) (510)
դաս 9. էլեկտրոնային հրատարակումներ. 

մուլտիմեդիային սկավառակներ եւ էլեկտրոնային
հրատարակություններ. մուլտիմեդիային գրան-
ցումներ եւ հրատարակություններ. համակարգ-
չային ծրագրեր. համակարգչային խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք աշխատածրագրերի 
հավաքածուների տեսքով. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք գլոբալ համակարգչային 
տեղեկատվական ցանցերի կամ ինտերնետային 
վեբ կայքի միջոցով օն-լայն ռեժիմում մուտք 
գործելու եւ(կամ) բեռնելու հնարավորությամբ. 
ձայնի, պատկերի եւ տվյալների գրանցումներ եւ 
կրիչներ՝ ներառող գրառումներ, սկավառակներ, 
ժապավեններ, կասետներ, քարթրիջներ, կոմպակտ 
սկավառակներ, CD ROM-ներ, MPEG-ներ, JPEG-
ներ, DVD-ներ, DVD-RW-ներ եւ այլ միջոցներ
տեղեկատվության, տվյալների, ազդանշանների, 
պատկերների եւ(կամ) ձայնի պահման եւ(կամ) 
վերարտադրման համար. բոլոր վերը նշված ապ-
րանքների մասեր եւ կցամասեր. 

դաս 16. տպագրական արտադրանք. հրա-
տարակություններ. պարբերականներ. գրքեր. 
բրոշյուրներ. պարսավագրեր. ամսագրեր. պոս-
տերներ. զեկուցագրեր եւ տեղեկագրեր. տեղեկա-
տվական քարտեր. թղթապանակներ. թղթա-
պանակներ խորհրդաժողովներում օգտագործման 
համար. ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
փոստային բացիկներ. թղթագրենական ապրանք-
ներ. գրենական պիտույքներ.

դաս 35. գովազդ եւ շուկայավարում. խթան-
ման ծառայություններ. ծառայություններ հան-
րային հարաբերությունների ոլորտում. բրեն-
դի վերաբերյալ խորհրդակցություն եւ բրենդի 
ստեղծում. բրենդի գնահատում. բրենդի դիրքա-
վորում. բրենդի տեստավորում. բրենդի ռազմա-
վարություն. ֆրանչայզինգ. շուկայավարում եւ 
գովազդային միջոցների կառավարում. միջոց-
ների գնման ծառայություններ, այն է՝ գովազ-
դային հաղորդագրությունների տեղ հասցման 
համար ժամանակի եւ տարածքի ձեռք բերում 
հեռարձակվող ժամանակի, տպագրական տա-
րածքի, ներքին տարածքի, արտաքին տարածքի 
կամ այլ միջոցների, օրինակ CD-ների եւ DVD-ների 
կամ վեբ կայքային տարածքի և ժամանակի մի-
ջոցով. իրադարձային շուկայավարում եւ գործա-
րարական իրադարձությունների կառավարում. 
իրադարձային շուկայավարման եւ կառավարման 
վերաբերյալ մասնագիտական խորհրդակցու-
թյուն եւ խորհրդատվություն. խորհրդակցական 

ծառայություններ հովանավորության վերա-
բերյալ. գործարարական ծառայություններ 
գեղարվեստական, սպորտային, երաժշտական 
եւ թատերական իրադարձությունների հովա-
նավորության վերաբերյալ. ատլետների, մարզիկ-
ների, դերասանների եւ հռչակավոր մարդկանց 
ներկայացում եւ գործունեության ղեկավարում. 
գործերի կառավարում գործարարության աս-
պա րեզում եւ հետազոտություններ. շուկայի 
հետազոտում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում եւ խորհրդակ-
ցություն գործարարության ասպարեզում. իրա-
դարձությունների ընթացքում հյուրընկալման ծա-
ռայությունների գործարարական կառավարում. 
աշխատակազմի համալրում. հասարակական 
կարծիքի հետազոտում. վիճակագրական տվյալ-
ների հավաքում, մշակում եւ վերլուծություն. 
գործարարական ներկայացում. առեւտրային 
ցուցահանդեսների եւ ներկայացումների կազմա-
կերպում եւ անցկացում. գովազդների թողար-
կում ռադիոյի, տեսասարքերի, ֆիլմերի, համա-
կարգիչների, ինտերնետային վեբ կայքերի, 
հեռուստատեսության եւ շարժական սարքերի 
համար. բոլոր վերը նշված ծառայությունները 
տրամադրվում են նաև օն-լայն համակարգ-
չային վեբ կայքերի կամ անլար հաղորդման 
միջոցով. գովազդ փոստով. անմիջական փոս-
տային առաքում ների հասցեացուցակների 
հավա քում. հասցեաուցակների հավաքում. 
գովազդային նյութերի տարածում ուղիղ փոս-
տի միջոցով. շուկայավարում փոստի միջոցով. 
հասցեացուցակների պատրաստում. հասցեա-
ցուցակների պատրաստում գովազդային նյութերի 
տարածման համար. ուղղակի շուկայավարում, տվյալ-
ների բազայի օգտագործմամբ շուկայավարում, 
հեռախոսային շուկայավարում. վիճակագրական 
վերլուծություններ եւ զեկուցում. տվյալների բազայի 
կառավարում. տեղեկատվական ծառայություններ 
(գործարարական). գործարարական խորհրդակ-
ցություն էլեկտրոնային առեւտրի ոլորտում. 
գովազդային եւ շուկայավարման կառավարման 
գործակալություններ, այն է՝ գովազդային եւ 
խթանիչ նյութերի ստեղծում, զարգացում եւ 
տարածում ուղիղ փոստի, թերթերի, ռադիոյի, 
հեռուստատեսության, շարժական սարքերի, 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի եւ 
այլ ինտերակտիվ միջոցներով. վերոհիշյալի 
վերաբերյալ հետազոտում եւ տեղեկատվու-
թյուն. ինտերնետային օն-լայն պահում. թվային 
միջոցների, լուսանկարների, ֆիլմերի, տեսա-
ժապավենների, ձայնագրությունների, էլեկտրո-
նային փոստերի էլեկտրոնային պահում. փաստա-
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գրական գրառումների էլեկտրոնային պահում. 
փաստաթղթերի պահում. էլեկտրոնային փաստա-
թղթերի եւ տվյալների պահում. պահման 
տարածք ինտերնետում. ֆայլերի հեռապահում. 
էլեկտրոնային պահոցներ. ինտերնետային ապա-
հով պահում. ապահով թվային միջոցների, 
լուսանկարների, ֆիլմերի, տեսաժապավենների, 
ձայնագրությունների, էլեկտրոնային փոստերի 
պահում. ֆայլերի եւ փաստաթղթերի վերա-
կանգնում (առբերում). փաստագրական գրառում-
ների ապահով պահում. փաստաթղթերի ապա-
հով պահում. էլեկտրոնային տվյալների կամ 
փաստաթղթերի ապահով պահում. ապահով 
պահման տարածք ինտերնետում. ֆայլերի 
ապահով հեռապահում. էլեկտրոնային ապահով 
պահոցներ. պաշտպանված ֆայլերի եւ փաստա-
թղթերի վերականգնում. տպագրական եւ 
գովազդային նյութերի նախագծում. բրենդների, 
կարգախոսների, տառային դրոշմների եւ լոգո-
ների ստեղծում, հետազոտում, զարգացում եւ 
իրագործում. գովազդ շարժական սարքերի եւ 
ուղիղ փոստի միջոցով. համակարգչային ծառա-
յություններ, այն է՝ բաներային գովազդների նախա-
գծում եւ իրագործում. 

դաս 38. հեռահաղորդակցություններ. հեռ-
արձակում եւ հաղորդակցություն հեռուստատե-
սության, ռադիոյի եւ շարժական հեռախոսների 
միջոցով. օնլայն բլոգների, զրուցատարածք-
ների եւ հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակների տրամադրում օգտագործող-
ների միջեւ հաղորդագրությունների փոխանց-
ման եւ տարածման համար. զվարճությունների, 
արարողությունների, ֆիլմերի, հեռուստատե-
սության, երաժշտության, սպորտի, լուսանկար-
չության, կրթության, քաղաքականության եւ 
խթանիչ միջոցառումների, ապրանքների եւ 
ծառայությունների վերաբերյալ նորությունների 
եւ տեղակատվության փոխանցում(ուղարկում). 
ձայնի եւ/կամ պատկերի փոխանցում. տեղեկա-
տվության, ներառյալ վեբ էջերի հեռահա-
ղորդում. մուտքի տրամադրում դեպի ինտեր-
նետային քննարկումների վեբ կայքեր. հա-
ղորդագրությունների եւ(կամ) պատկերների 
փոխանցում համակարգչի միջոցով. էլեկտրո-
նային փոստ. փոստի եւ հաղորդագրությունների 
էլեկտրոնային փոխանցում. տեղեկատվության 
եւ տվյալների փոխանցում եւ տարածում համա-
կարգչային եւ հեռուստատեսային ցանցերի եւ 
ինտերնետի միջոցով. շարժական հեռախոս-
ների ծառայություններ, ներառյալ տեքստային 
եւ ձայնային հաղորդագրություններ եւ մուտքի 
տրամադրում դեպի բեռնվող տեսատվյալներ, 
խաղեր, զանգերի ազդանշաններ, տվյալների 

ֆայլեր, ծրագրեր (լոգոներ, էկրանի պահպանիչ-
ներ) եւ երաժշտություն. մուտքի տրամադրում 
դեպի ինտերնետում տվյալների բազաներ անհա-
տական հատվածում կոնտակտային ցանցերի 
ստեղծման, զարգացման եւ պահպանման համար. 
ինտերնետային բլոգին, զրուցատարածքին, հայ-
տարարությունների տախտակին կամ քննարկման 
ծառայությանը մուտքի տրամադրում. տեղեկա-
տվական, խորհրդակցական եւ խորհրդատվական 
ծառայություններ վերոհիշյալի վերաբերյալ.

դաս 41. ձայնային, տեսային եւ օժանդակ 
արտադրություն եւ հետարտադրության ծառայու-
թյուններ գովազդների, գեղարվեստական ֆիլ-
մերի, տեսաֆիլմերի, հեռարձակման, արբանյա-
կային հեռարձակման, մալուխային հեռարձակման 
եւ հեռուստատեսության արդյունաբերություն-
ների համար. երաժշտության ձայնագրում. ձայնի 
խմբագրում եւ բարելավում. երկխոսության, 
երաժշտության, ձայնային էֆեկտների եւ ուղեկ-
ցող տեքստերի խառնում. երկխոսության ավ-
տոմատացված փոխարինում. կենդանի ձայ-
նային էֆեկտների ձայնագրում. աուդիո հետար-
տադրություն, աուդիո վերարտադրություն եւ 
լրացում. ձայնի ու պատկերի կրկնում, օտար 
լեզվի կրկնօրինակում եւ գրանցում. տեսահետար-
տադրություն, ձայնահետարտադրություն. 
տեսաէֆեկտների եւ գրաֆիկայի ավելացում 
տեսաժապավեններին, ձայնային ժապավեննե-
րին, թվային միջոցներին եւ ֆիլմերին. ֆիլմերի, 
թվային միջոցների եւ տեսաժապավենների
բնօրինակ ձայնագրում, խմբագրում, լրացում, 
վերականգնում, փոխակերպում եւ վերաձեւա-
չափում. ֆիլմերի, թվային միջոցների եւ տեսա-
ժապավենների խմբագրում. CD-ների, DVD- 
ների եւ էլեկտրոնային միջոցների վրա բնօրի-
նակ ձայնագրում. գովազդների, ֆիլմերի եւ
հեռուստածրագրերի արտադրություն եւ հա-
տուկ էֆեկտների ստեղծում. ֆիլմերի, թվային 
միջոցների եւ տեսաժապավենների ստեղծման
ժամանակ, ինչպես նաեւ հետարտադրական 
աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող 
սարքավորանքի վարձույթ. վերոհիշյալի վերա-
բերյալ խորհրդակցություն. զվարճություն. 
դաստիարակություն, կրթություն, ուսուցում, 
վարժեցում. ռադիոյի եւ հեռուստատեսության 
միջոցով տրամադրվող կամ դրանց վերաբերյալ
զվարճություն, դաստիարակություն, կրթու-
թյուն, ուսուցում. գովազդներ, ինտերակտիվ 
զվարճություններ, ֆիլմեր եւ ձայնա- ու տեսա-
գրություններ, ինտերակտիվ կոմպակտ սկավա-
ռակներ եւ CD-ROM-ներ ներառող հեռուստա- եւ 
ռադիոծրագրերի արտադրություն, ներկայացում, 
տարածում, սինդիկատացում, ցանցին միացում
եւ վարձույթ. դաստիարակչական, կրթական 
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եւ ուսուցողական նյութերի արտադրություն եւ 
վարձույթ. հրատարակչական ծառայությունների. 
օնլայն էլեկտրոնային հրատարակումների, թվային 
երաժշտության եւ թվային զվարճությունների 
(ոչ բեռնվող) տրամադրում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում եւ անցկացում. ռադիո եւ հեռուս-
տատեսային հեռարձակման համար սարքա-
վորանքի վարձույթ. ֆիլմերի եւ անիմացիոն ֆիլ-
մերի շահագործման ծառայություններ. բոլոր վերո-
հիշյալ ծառայությունների տրամադրում օնլայն 
ռեժիմում համակարգչային ցանցի կամ ինտեր-
նետի կամ էքստրանետի միջոցով.

դաս 42. հետազոտություններ նախագծման 
ոլորտում. նկարազարդում (նախագծում). 
արդյունաբերական եւ առեւտրային նախագծում. 
նախագծման ծառայություններ, փաթեթավորում-
ների նախագծում, ստեղծում, հետազոտում, 
զարգացում եւ իրագործում. նոր ապրանքների 
հետազոտում եւ նախագծում. գովազդի հետա-
զոտում. դիզայն, նկարներ, պատկերներ եւ լիա-
զորված գրառումներ՝ բոլորը Ինտերնետային 
վեբ էջերի հավաքման համար. համակարգչային 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ ցանցային 
վեբ կայքերի նախագծում եւ իրագործում, էլեկ-
տրոնային առեւտրային ծրագրային արտա-
դրանքի աշխատածրագրեր եւ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիայի համակարգչային ցանցային 
համակարգեր երրորդ անձանց համար.  վեբ 
կայքերի նախագծում. տեսագրաֆիկայի համա-
կարգչայնացված նախագծում. վեբ կայքերի 
բովանդակության ստեղծում, խմբագրում եւ 
նորացում. վերոհիշյալի վերաբերյալ տեղեկա-
տվական, խորհրդակցական եւ խորհրդատվա-
կան ծառայություններ, բոլորը վերաբերում են 
վերոհիշյալ ծառայություններին: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081202 (111) 14412
(220) 13.11.2008 (151) 17.07.2009
 (181) 13.11.2018
(730) Աստղիկ Գրիգորյան Երեւան, Մոլդովական 

28փ., բն.18, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 38. միջազգային հեռախոսակապի 

ծառայություն։
____________________

(210) 20081361 (111) 14413

(220) 15.12.2008 (151) 17.07.2009

 (181) 15.12.2018

(730) “Դանաֆարմ” ՍՊԸ, Երեւան, Խորենացու 

45, բն. 52, AM
(540) 

(526) “R” նշումն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կա-

պույտ, կանաչ եւ սպիտակ գունային համակ-

ցությամբ։

(511) (510)

դաս 35. դեղատուն եւ առեւտուր։

____________________

(210) 20090112 (111) 14414

(220) 12.02.2009 (151) 17.07.2009
 (181) 12.02.2019

(730) “Մ.Գեւորգյան” ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, գյուղ 

Փանիկ, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ եւ 

սեւ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 29. տավարի շոգեխաշած միս՝ կտոր-

ներով։

____________________

(210) 20090133 (111) 14415

(220) 13.02.2009 (151) 17.07.2009

 (181) 13.02.2019
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(730) “Պարադոքս” ՍՊԸ, Երեւան, Աբովյան 34ա, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխման, 

լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության եւ ուսուցման սարքեր 
եւ գործիքներ, էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, կարգա-
վորման կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ, 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր, մագնիսական 
տեղակակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ, 
առեւտրի ավտոմասեր եւ կանխավճարով աշ-
խատող ապարատների մեխանիզմներ, դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ 
համակարգիչներ, կրակմարիչներ.

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

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

____________________

(210) 20090174 (111) 14416
(220) 19.02.2009 (151) 17.07.2009
 (181) 19.02.2019
(730) “Ամբրելլա” ՍՊԸ, Երեւան, Հրաչյա Քոչար 

17, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 

անտառային եւ հացահատիկային մթերքներ, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. 

թարմ մրգեր եւ բանջարեղեն. սերմեր, բնական 

բույսեր եւ ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. 

ածիկ. սունկ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ։

____________________

(210) 20090211 (111) 14417
(220) 03.03.2009 (151) 17.07.2009
 (181) 03.03.2019
(730) “Արմենիա թի-վի” ՓԲԸ, Երեւան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(540) 

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

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

ռուստածրագրի, հեռուստահաղորդման պատ-

րաստում։
____________________

(210) 20090262 (111) 14418
(220) 12.03.2009 (151) 17.07.2009
 (181) 12.03.2019
(730) “Կապանի ՀՀԳ” ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, 

Կապան, Ազատամարտիկների 3, AM
(540) 
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(526) “ԿԱՊԱՆԻ” անվանումն ու “ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ 
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ” արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(511) (510)
դաս 35. հաշվապահական հաշվառման ծառա-

յությունների մատուցում, խորհրդատվություն այդ 
ոլորտում.

դաս 41. դասընթացների կազմակերպում։
____________________

(210) 20090272 (111) 14419
(220) 13.03.2009 (151) 17.07.2009
 (181) 13.03.2019
(730) “Արմենիա թի-վի” ՓԲԸ, Երեւան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(540) 

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային միջո-
ցառումների կազմակերպում, հեռուստածրագրի, 
հեռուստահաղորդման պատրաստում։

____________________

(210) 20090273 (111) 14420
(220) 13.03.2009 (151) 17.07.2009
 (181) 13.03.2019
(730) “Արմենիա թի-վի” ՓԲԸ, Երեւան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 38. հեռարձակում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 

զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային միջո-

ցառումների կազմակերպում, հեռուստածրագրի, 

հեռուստահաղորդման պատրաստում։

____________________

(210) 20090274 (111) 14421
(220) 13.03.2009 (151) 17.07.2009
 (181) 13.03.2019
(730) “Արմենիա թի-վի” ՓԲԸ, Երեւան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(540) 

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային միջո-
ցառումների կազմակերպում, հեռուստածրագրի, 
հեռուստահաղորդման պատրաստում։

____________________

(210) 20090400 (111) 14422
(220) 03.04.2009 (151) 17.07.2009
 (181) 03.04.2019
(730) “Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի 

գրասենյակ” հիմնադրամ Երեւան, Վազգեն 

Սարգսյան 6, AM
(540) 

(526) “ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐ” 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 36. ֆինանսական ոլորտում սպառող-

ների իրավունքների եւ շահերի պաշտպանություն, 
նրանց պահանջների արագ, արդյունավետ եւ 
անվճար քննություն, ֆինանսական համակարգի 
նկատմամբ հանրության վստահության բարձ-
րացում եւ ֆինանսական միջնորդության ավե-
լացում։

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

2 5 . 0 9 . 2 0 0 9

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  4554  01.03.2019  “Գրեյթ Վելլի” ՀՁ ՍՊԸ, Երեւան, Սայաթ Նովա 33/13, AM

   4980  09.03.2019  Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

   5068  24.02.2019  Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

   5117  09.08.2019  Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

   5357  11.10.2019  Դը Ամերիքն Սըսայեթի օֆ Միքենիքլ Էնջինիըրս, US

   5358  11.10.2019  Դը Ամերիքն Սըսայեթի օֆ Միքենիքլ Էնջինիըրս, US

   5359  11.10.2019  Դը Ամերիքն Սըսայեթի օֆ Միքենիքլ Էնջինիըրս, US

   5461  22.11.2019  Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

   5554  20.09.2019  “Երեւանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, Երեւան, Իսակովի պող. 2, AM

  5604  18.08.2019  Նեշնլ Բրոդքասթինգ Քամփնի, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

  5605  18.08.2019  Նեշնլ Բրոդքասթինգ Քամփնի, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

  5685  09.12.2019  Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

   5693  27.04.2020  “Երեւանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, Երեւան, Իսակովի պող. 2, AM

   5818  01.12.2019  Կոմպանի Ժերվե Դանոն, FR

   5917              01.06.2020        “Երեւանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, Երեւան, Իսակովի պող. 2, AM

   5919   01.06.2020        “Երեւանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, Երեւան, Իսակովի պող. 2, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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№ 9 
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B23B 1/00 2315 A

B23B 1/00 2316 A

C07K 7/00 2317 A

G01N 33/48 2318 A

G02B 6/00 2319 A

09-01    213  S

99-00    214  S

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

A24D 1/00 164 U
A41B 9/00 165 U
A47C 1/00 166 U
A47C 7/02 166 U
C02F 1/62 167 U
C12G 3/00 168 U
F16B 21/00 169 U

ՄԱԴ

МПК

Արտոնագրի 
համարը

Номер 
 патента



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  879

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 12970

73 (1) Զիջող   “Այգեպատ” գինու-կոնյակի գործարան 

ՍՊԸ,  Արարատի մարզ, գ. Այգեպատ, AM

73 (2) Ստացող   “Ինվեստալկո” ՍՊԸ, Երեւան, 

Ռոստովյան 15, բն.17, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           27.07.2009

________________________

Գրանցում No   880

Արտոնագրի զիջում

(11) Արտոնագիր No  87S

73 (1) Զիջող    Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետ-

ստվեննոստյու “Մոդուս”

O B S C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N O I 

OTVETSTVENNOSTJU “MODUS”, 143900, 

Rossia, Moskovskaya oblast, g. Balashikha, ul.  

Nekrasova 8, RU

73 (2) Ստացող   Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտ-

վետստվեննոստյու ,  “Պառլամենտ Դիսթրիբյուշն”

OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVET-

STVENNOSTYU “PARLIAMENT DISTRIBUTION”, 

143956, Rossia, Moskovskaya  oblast, g. Balashikha, 

mikrorayon Saltikova, ul. Popovka, vladeniye 

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           31.07.2009
________________________

Գրանցում No   881

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 11734

73 (1) Զիջող   “Յասո Արմենի” ՍՊԸ, Երեւան, 
Ա.Ահարոնյան 14, բն. 32, AM

73 (2) Ստացող   “Տավինկո” գինու-կոնյակի գործա-
րան ՍՊԸ,   Արարատի մարզ, գ. Տափերական, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           10.08.2009
________________________

Գրանցում No  882

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  11735

73 (1) Զիջող    “Յասո Արմենի” ՍՊԸ, Երեւան, Ա.  
Ահարոնյան 14, բն. 32, AM

73 (2) Ստացող   “Տավինկո” գինու-կոնյակի գործա-
րան ՍՊԸ,  Արարատի մարզ, գ. Տափերական, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           10.08.2009

________________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

1670        01.02.2009

1837        08.01.2009

1845        26.01.2009

1853        22.02.2009

1998        31.01.2009

2022        25.12.2008

2031        16.01.2009

2033        23.01.2009

2098        06.02.2009

2133        22.02.2009

2134        11.01.2009

2140        12.02.2009

2142            11.02.2009

2143            07.02.2009

2144        07.02.2009

2148        27.02.2009

2155        15.02.2009

2156        29.02.2009

2160        31.01.2009

2161        13.02.2009

2174        29.02.2009

2177        27.02.2009

2185            25.02.2009

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)

68U   24.01.2009

141U  29.01.2009

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի 
համարը

Номер 
патента
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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)

194S  27.02.2009

195S  08.02.2009

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի 
համարը

Номер 
патента



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента

13 код вида документа

 A патент на изобретение

 В заключение о патентоспособности

21 номер заявки

22 дата подачи заявки

23 дата выставочного приоритета 

31 номер приоритетной заявки

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки

45 дата публикации сведений о патенте

51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)

54 название изобретения

56 источники информации 

57 реферат или формула изобретения

62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 

 данная заявка

71 заявитель, код страны

72 автор (ы), код страны

73 патентообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный

85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 2315 (13) A
B23B 1/00

(21) AM20090065 (22) 04.06.2009
(45) 25.09.2009
(71) Миша Симонян (AM), Корюн Кочарян (AM)
(72) Миша Симонян (AM), Корюн Кочарян (AM)
(73) Миша Симонян, 2016, Ванадзор, Абегян 60 
(AM), Корюн Кочарян, 2005, Ванадзор, Аветисян 
22 (AM)
(54) Способ прерывистой обработки
(57) Изобретение относится к обработке металлов 
резанием.

Составным резцом из двух различных 
инструментальных материалов, представляющим 
собой искусственную термопару, при заданных 
режимах резания по схеме свободного резания 
осуществляют прерывистую обточку прерывистой 
цилиндрической поверхности дисковых загото-
вок с поперечной подачей резца. Обеспечивают 
идентичные условия для частей резца. Измеряют 
среднюю температуру рабочей поверхности резца 
при рабочем и холостом ходе.

Обеспечивается высокая точность измерения 
средней температуры, 2 ил..

_____________________

(51) (2009)  (11) 2316 (13) A
B23B 1/00

(21) AM20090064 (22) 04.06.2009
(45) 25.09.2009
(71) Миша Симонян (AM), Корюн Кочарян (AM), 
Мамикон Симонян (AM), Давид Восканян (AM)
(72) Миша Симонян (AM), Корюн Кочарян (AM), 
Мамикон Симонян (AM), Давид Восканян (AM)
(73) Миша Симонян, 2016, Ванадзор, Абегян 60 
(AM), Корюн Кочарян, 2005, Ванадзор, Аветисян 
22 (AM), Мамикон Симонян, 2016, Ванадзор, 
Абегян 60 (AM), Давид Восканян, 2016, Ванадзор, 
Амирян 50 (AM)
(54) Способ определения силы резания при 
прерывистом резании
(57) Изобретение относится к обработке металлов 
резанием и может быть использовано при 
определении динамической составляющей силы 
резания при прерывистой обработке.

В процессе прерывистой обработки при низких 
скоростях резания определяют динамическую 
составляющую силы резания и ускорение 
движения резца. При высоких скоростях резания 
определяют ускорение движения резца, а 
динамическую составляющую силы резания 
определяют из предложенного соотношения.

Обеспечивается возможность получения 
достоверных данных при определении усилия 
резания, 3 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2317 (13) A
C07K 7/00

(21) AM20090039 (22) 18.04.2009
(45) 25.09.2009
(71) Эрмине Мкртчян (AM)
(72) Эрмине Мкртчян (AM)
(73) Эрмине Мкртчян, 0034, Ереван, Свачян 52, 
кв.37 (AM)
(54) Пептид Acidocin LCHV, имеющий антибак-
териальную активность
(57) Изобретение относится к биологически актив-
ным пептидам, в частности, к пептиду Acidocin 
LCHV, обладающему антимикробным свойством, 
который может найти применение в биотехнологии 
и медицине.

Пептид имеет следующую аминокислотную 
последовательность: Asn1-Val2-Gly3-Val4-Leu5-X6-
Pro7-Pro8-X9-Leu10- Val11,где - X6 - Leu6 или Asn6, 
а X9 - Met9 или Pro9 и обладает антимикробными 
свойствами по отношению к грамм- положительным 
и грамм-отрицательным бактериям, имеет 
молекулярный вес 1151Da.

Расширяется ассортимент натуральных 
пептидов, обладающих высокой антимикробной 
активностью.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2318 (13) A
G01N 33/48

(21) AM20090060 (22) 29.05.2009
(45) 25.09.2009
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(71) Институт молекулярной биологии НАН РА, 
государственная некоммерческая организация (AM)
(72) Марине Амбарцумян (AM), Арег Ованисян (AM)
(73) Институт молекулярной биологии НАН РА, 
государственная некоммерческая организация, 
0014, Ереван, Асратян 7 (AM)
(54) Неинвазивный способ диагностики пере-
утомления
(57) Изобретение относится к области медицины, 
в частности, к спортивной медицине и может быть 
использовано для диагностики переутомления.

Диагностику проводят исследованием био-
химических показателей слюны до физической 
нагрузки и через час после неё. В качестве био-
химических показателей слюны выбраны белки.

Повышается достоверность диагностики.
_____________________

(51) (2009)  (11) 2319 (13) A
G02B 6/00

(21) AM20080228 (22) 19.12.2008

(45) 25.09.2009
(71) Ваня Багдасарян (AM)
(72) Ваня Багдасарян (AM)
(73) Ваня Багдасарян, 0007, Ереван, Г. Нжде 16, 
кв.29 (AM)
(54) Световое устройство
(57) Изобретение относится к осветительной 
технике.

Световое устройство содержит выполненный 
в виде стержня удлиненный световод, который 
имеет, по крайней мере, на одном его торце 
светодиодный источник света. На поверхности 
стержневидного световода выполнены углуб-
ления, грани которых являются средствами, 
обеспечивающими диффузию света. Поверхность 
световода может иметь разные покрытия.

Упрощается процесс изготовления светового 
устройства, повышаются светоотдача и несущая 
способность устройства, обеспечивается воз-
можность использования для его изготовления 
широкого ассортимента материалов, 4 ил.

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ 
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ 
МОДЕЛИ



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

11 номер патента

13 код вида документа

 U патент на полезную модель

21 номер заявки

22 дата подачи заявки

23 дата выставочного приоритета 

31 номер приоритетной заявки

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки 

45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель

51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)

54 название полезной модели

56 источники информации 

57 реферат

62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка

71 заявитель, код страны

72 автор (ы), код страны

73 патентообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный

85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 164 (13) U
A24D 1/00

(21) AM20090045U (22) 27.04.2009
(45) 25.09.2009
(71) Мартин Ширинян (AM)
(72) Мартин Ширинян (AM), Арутюн Ширинян (AM), 
Айк Ширинян (AM)
(73) Мартин Ширинян, 0025, Ереван, Чаренц 64, 
кв.4 (AM)
(54) Сигарета
(57) Полезная модель относится к производству 
табачных изделий, в частности к сигаретам и 
может быть использована в медицине для прекра-
щения курения методом самогипноза.

Сигарета содержит цилиндрообразную 
обертку из горючей бумаги, на одном конце кото-
рой расположен фильтр, а другой конец запол-
нен измельченным табаком. На поверхности 
табачной части обертки на равных расстояниях 
имеются узкие кольцевые метки, соответствующие 
цветам светофора. К каждой метке примыкает 
продольная полоска того же цвета, вдоль кото-
рой имеется соответствующая данному цвету 
предупреждающая надпись.

Увеличивается степень психологического 
воздействия на курильщика, 1 ил.

_____________________ 

(51) (2009)  (11) 165 (13) U
A41B 9/00

(21) AM20090034U (22) 17.04.2009
(45) 25.09.2009
(71) Мартин Ширинян (AM)
(72) Мартин Ширинян (AM)
(73) Мартин Ширинян, 0025, Ереван, Чаренц 64, 
кв. 4 (AM)
(54) Трусы для профилактики нарушений репро-
дуктивной функции
(57) Полезная модель относится к медицине, 
в частности, к лечебным трусам и может быть 
использовано для профилактики нарушений 
репродуктивной функции.

Трусы содержат переднюю и заднюю части, 
соединенные между собой с образованием 
отверстий для ног и талии. Нижняя область перед-

ней части имеет выпуклость и изготовлена из 
материала, имеющего сетчатую структуру, обла-
дающую более высокую теплопроводимость по 
сравнению с материалом изделия.

Обеспечивается охлаждение мужских яичек, 
1 ил..

_____________________

(51) (2009)  (11) 166 (13) U 
A47C 1/00
A47C 7/02

(21) AM20090057U (22) 20.05.2009
(45) 25.09.2009
(71) Мартин Ширинян (AM)
(72) Мартин Ширинян (AM), Арутюн Ширинян (AM), 
Айк Ширинян (AM)
(73) Мартин Ширинян, 0025, Ереван, Чаренц 64, 
кв.4 (AM)
(54) Сиденье для сохранения репродуктивной 
функции мужчин
(57) Полезная модель относится к мебельному 
производству и может быть использована в 
медицине, в частности для сохранения репрод-
уктивной функции мужчин.

Сиденье имеет основание, на которое натя-
нута ткань, под которой на основании имеется 
окно с рамкой. Используется ткань с большой 
теплопроводностью.На рамке окна закреплена 
сетка, под которой размещен микровентилятор с 
вертикально направленной струей. 

Повышается удобство пользования мебели с 

подобным сидением и обеспечивается охлаждение 

мужских яичек, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 167 (13) U

C02F 1/62

(21) AM20090056U (22) 19.05.2009

(45) 25.09.2009

(71) Арам Костанян (AM), Алла Бабанова (AM), 

Гоар Караханян (AM)
(72) Арам Костанян (AM), Алла Бабанова (AM), 
Гоар Караханян (AM)
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(73) Арам Костанян, 0051, Ереван, Грибоедов 5, 
кв.6 (AM), Алла Бабанова, 0014, Ереван, Мами-

конянц 23/1, кв.54 (AM), Гоар Караханян, 0051, 

Ереван, Грибоедов 5а, кв.21 (AM)

(54) Способ обеззараживания отработанных 

концентрированных растворов гальванического 

производства и производства синтетических 

алмазов, содержащих соединения Cr(VI)

(57) Полезная модель относится к экологии и 
защите окружающей среды, в частности к обез-
зараживанию отработанных концентрирован-
ных растворов гальванического производства и 
производства синтетических алмазов, содержащих 
соединения Cr(VI).

Отработанные концентрированные растворы 

гальванического производства и производства 

синтетических алмазов, содержащих соединения 

Cr(VI), отрабатывают доломитом или известняком 

в количестве 0,45-0,6 кг на литр раствора, обра-

зовавшийся хромсодержащий осадок сушат при 

температуре 60-180°С.

Упрощается способ и повышается степень 

обеззараживания.

_____________________

(51) (2009)  (11) 168 (13) U
C12G 3/00

(21) AM20090052U (22) 08.05.2009
(45) 25.09.2009
(71) Арсен Меликсетян (AM), Феликс Меликсе-
тян (AM)
(72) Арсен Меликсетян (AM), Феликс Меликсе-
тян (AM)
(73) Арсен Меликсетян, 0037, Ереван, Арабкир 
51, кв.54 (AM), Феликс Меликсетян,  0056, Ереван, 
Нансена 7, кв. 15
(54) Способ получения коньячного спирта
(57) Полезная модель относится к пищевой промыш-
ленности, в частности к способам получения ко-
ньячного спирта.

55-65% коньячный спирт перемешивают с 
дубовой древесиной, затем осуществляют мно-
гократную циркуляцию концентрата. Спирт, 
обогащенный компонентами дубовой древесины 
направляют на старение. В качестве дубовой 
древесины используют опилки, при соотношении 
спирта и опилок, равном 1:0,5. Продолжая пе-
ремешивание, в смесь подают газообразный 
кислород в количестве 12-15мг/л. Циркуляцию 
осуществляют 5-8 раз.

Обеспечивается повышение качества коньяч-
ного спирта за счет полноценной экстракции 
компонентов дубовой древесины.

_____________________

(51) (2009)  (11) 169 (13) U
F16B 21/00

(21) AM20090058U (22) 25.05.2009
(45) 25.09.2009
(71) Арман Оганесян (AM)
(72) Арман Оганесян (AM)
(73) Арман Оганесян, 0015, Ереван, Григор 
Лусаворич 12, кв. 2а (AM)
(54) Заклёпка односторонней клёпки
(57) Заклёпка содержит закладную головку, 
перпендикулярные к основанию головки, жестко 
прикрепленные ножки с выступами, замыкающую 
чашеобразную головку, которая на боковой 
поверхности имеет прорези. Перпендикулярно 
к основанию замыкающей головки жестко 
прикреплена центральная ножка. Выступы ножек 
закладной головки установлены на внутренних 
противоположных друг к другу сторонах – образуя 
зубчатые рейки, нижние грани зубьев которых 
наклонные. Две противоположные стороны ножки 
замыкающей головки содержат выступы – образуя 
двухсторонную зубчатую рейку, верхние грани 
зубьев которой наклонные. Закладная головка 
имеет центральное сквозное прямоугольное 
отверстие, размеры которого соответствуют 
сечению ножки замыкающей головки.

Обеспечивается универсальность заклёпки, 
увеличивается сила клёпки, 14 ил.

_____________________



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) 213 (13) S

(21) 20090013 (22) 21.05.2009

(71) ООО «Этникпрод» (AM)

(72) Ваге Акопджанян (AM)

(73) ООО «Этникпрод», РА. г. Ереван. ул. Мами-
конянц 49/1, гараж около дома (AM)

(54) Бутылка «Книга»

(55)*
____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 99-00 (11) 214 (13) S

(21) 20090023 (22) 26.06.2009

(71) Самвел Туманян (AM)

(72) Самвел Туманян (AM)

(73) Самвел Туманян, Ереван, Баграмяна 22-2 (AM)

(54) Пластмассовый ящик бытовых счетчиков 
газа и электрических счетчиков (3 варианта)

(55)*
____________________
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 9 
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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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