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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) 2330 (13) A 
A61B 8/14
A61B 5/0205
G06F 19/00

(21) AM20090090 (22) 23.07.2009
(45) 25.11.2009
(71) Կարեն Դերենիկի Վարդանյան (AM), Հրանտ 
Հրաչի Խաչատրյան (AM)
(72) Կարեն Դերենիկի Վարդանյան (AM), Հրանտ 
Հրաչի Խաչատրյան (AM)
(73) Կարեն Դերենիկի Վարդանյան, 0019, 
Երևան, Այգեձորի 69ա, բն.7 (AM), Հրանտ Հրաչի 
Խաչատրյան, 0012, Երևան, Վաղարշյան 21/1, 
բն.41 (AM)
(54) Սոնագրման համակարգչային հեռագործ 
եղանակ, համակարգ և անդրաձայնային զոնդ 
(տարբերակներ)
(57) Գյուտը վերաբերում է հիվանդի զննման 
համակարգչային հեռագործ սոնագրմանը, 
կապուղու մեկ ծայրին գտնվող բժշկի և մյուս
ծայրին գտնվող գործարկուի՝ հիվանդին խնամող 
անձի կամ հենց հիվանդի մասնակցությամբ:

Եղանակի համաձայն, ձեռքի զոնդի առանցքի  
ուղղության մասին տվյալները տարածության 
մեջ փոխանցում են  թվայնացված տարածական
կոօրդինատների տեսքով,  իսկ հիվանդի մարմնի
ընտրված կետի վրա զոնդի սեղմման աստիճանի 
մասին  տվյալները փոխանցում են սեղմման ուժի  
մեծության թվայնացված  տեսքով:

Սոնագրման սարքը, որպես համակարգի բա-
ղադրիչ, կատարված է համակարգչային կցորդի 
տեսքով, որը կազմված է միկրոպրոցեսորից,
անդրաձայնային գեներատորների, անդրաձայ-
նային փոխարկիչների և կարգավորիչների, 
անդրաձայնային  ընդունիչների, համաձայնեց-
նող  սարքերի և   ազդանշանների    թվայնացման    
բլոկներից:

Ձեռքի զոնդի իրանի խոռոչում տեղակայված է 
3D տվիչ, իսկ իրանի աշխատանքային  ճակատին  
տեղակայված  է  ճնշման  տվիչ:

Բարձրացվում է ստացված սոնոգրամների 
ինֆորմատիվությունը և հավաստիությունը,  
պարզեցվում  և  էժանացվում  է  համակարգը, 3 
անկախ կետ, 4 նկ.:

_____________________

(51) (2009)  (11) 2331 (13) A
A61B 17/56

(21) AM20090078 (22) 26.06.2009
(45) 25.11.2009
(71) Առաքել Շահենի Մինասյան (AM), Աշոտ 
Վարդգեսի Զարգարյան (AM), Գոռ Կարենի 
Գյուրջյան (AM)
(72) Առաքել Շահենի Մինասյան (AM), Աշոտ 
Վարդգեսի Զարգարյան (AM), Գոռ Կարենի 
Գյուրջյան (AM)
(73) Առաքել Շահենի Մինասյան, 0033, Երևան, 
Կյուլպենկյան 37, բն. 6 (AM), Աշոտ Վարդգեսի 
Զարգարյան, 0012, Երևան, Սունդուկյան 28, բն. 
30 (AM), Գոռ Կարենի Գյուրջյան, 0059, Երևան, 
Նոր Նորքի 9-րդ միկրոշրջան 6, բն. 87 (AM)
(54) Ոտնաթաթի առաջին մատի վալգուսային 
ձևախախտի բուժման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության բնագա-
վառին, մասնավորապես՝ օրթոպեդիային և 
կարող է կիարառվել ոտնաթաթի առաջին մատի 
վալգուսային դեֆորմացիայի բուժման և լայնակի 
հարթաթաթության ուղղման ժամանակ։

Ոտնաթաթի առաջին մատը ուղղում են սե-
պաձև հատմամբ, ապա ոտնաթաթի թիկնային 
մակերեսին կատարում են երկու կտրվածք 1 սմ 
երկարությամբ՝ առաջինը՝ հինգերորդ մատի հիմքի 
մակարդակին, իսկ երկրորդը՝ ջլի պրոյեկցիայով 
տարածիչների օղի ստորին մասում։ Այնուհետև 
պրոքսիմալ կպման տեղից հատում են ջիլը, մեր-
կացնում նախագարշապարային հինգերորդ ոսկրի 
գլխիկը և 3.0-3.5 մմ տրամագծով շաղափի միջո-
ցով կատարում են բոլոր նախագարշապարային 
ոսկրերի թունելացում։ Թունելացման արդյունքում 
բացված անցքով ջիլը անցկացնում են ոսկրերի 
միջով և վիրաթելով կարում նախագարշապարային
հինգերորդ ոսկրի վերնոսկրին։ 

Նվազեցվում է եղանակի տրավմատիկությունը, 
3 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2332 (13) A
B28C 7/00

(21) AM20090068 (22) 11.06.2009
(45) 25.11.2009
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(71) Վահան Վահրամի Գրիգորյան (AM), Վարդգես 
Իգիթի Գրիգորյան (AM)
(72) Վահան Վահրամի Գրիգորյան (AM), Վարդգես 
Իգիթի Գրիգորյան (AM)
(73) Վահան Վահրամի Գրիգորյան, 0002, Երևան, 
Մաշտոցի 27ա, բն.6 (AM), Վարդգես Իգիթի Գրիգորյան, 
0002, Երևան, Մաշտոցի 27ա, բն.30 (AM)
(54) Ցեմենտավազային շաղախի մղման
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարական արդյու-
նաբերության բնագավառին և կարող է օգտա-
գործվել հավաքովի բետոնե և երկաթբետոնե 
կառուցվածքների պատրաստման ժամանակ։

Ցեմենտավազային շաղախի ներարկման
եղանակի համաձայն կաղապարը լցնում են 
խոշորահատիկ խճով։ Շաղախախառնիչ-շաղա-
խամղիչ սարքից ճնշման տակ շաղախը ռետինե 
խողովակներով մղում են հերմետիկ փակված
կաղապարի մեջ։ Շաղախի մղումը շարունակում են
մինչև կաղապարի վերին մասերում գտնվող խողո-
վակաոստերից ցեմենտակաթի երևալը, որից հետո
անցնում են հաջորդ մղման անցքին և այսպես 
հաջորդաբար բոլոր անցքերին։ Պատրաստի 
բետոնն ուղարկում են ջերմախոնավ խցեր 
ամրանալու համար։ Ճնշումն իրականացնում են 
անմիջապես շաղախի լցման կետում` 0,3 – 0,5 
ՄՊա մեծությամբ։

Ապահովվում է բետոնի խտությունը և ամրու-
թյունը, բարձրացվում է արտադրողականությունը 
և արտադրանքի որակը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2333 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20090089 (22) 23.07.2009

(45) 25.11.2009
(71) «ԹՄՍ Կրիստալս լիմիթեդ» ՓԲԸ, հայաստանյան 
մասնաճյուղ (AM)
(72) Նորայր Մարտիրոսյան (AM), Աշոտ Թաթարյան 
(AM), Վահե Բունիաթյան (AM), Սևան Դավթյան 
(RU), Տիգրան Ղազարյան (RU)
(73) «ԹՄՍ Կրիստալս լիմիթեդ» ՓԲԸ, հայաստանյան 
մասնաճյուղ, 0010, Երևան, Ամիրյան 1, «Մարիոթ» 
հյուրանոց, 3–րդ հարկ (AM)
(54) Մետաղական սիլիցիումի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գունավոր մետաղագործու-
թյանը, մասնավորապես՝ մետաղական սիլիցիումի

ստացման եղանակներին և կարող է կիրառվել 
արեգակնային էներգիայի կերպափոխիչների, 
օպտիկական և միկրոէլեկտրոնային սարքերի, 
կենսաբժշկական տվիչների պատրաստման 
համար և այլ բնագավառներում։ 

Եղանակը ներառում է սիլիցիումի երկօքսիդի
կամ առնվազն 80% սիլիցիումի երկօքսիդի
պարունակությամբ քվարցիտի վերականգնումը 
մետաղական կամ պոլիմերային վերականգնիչով։
Վերականգնման պրոցեսը կատարում են սիլիցիումի
երկօքսիդի և վերականգնիչի խառնուրդի տե-
ղային այրմամբ։ Որպես վերականգնիչ օգտա-
գործում են մագնեզիում, ալյումին, քրոմ, պոլիմե-
թիլմետակրիլատ կամ պոլիստիրոլ։ Մետաղական
վերականգնիչի օգտագործման դեպքում վերա-
կանգնման պրոցեսն իրականացնում են 1000–
1500°C ջերմաստիճանում, իսկ պոլիմերային
վերականգնիչի օգտագործման դեպքում՝ 450–
640°C ջերմաստիճանում։

Պարզեցվում է եղանակը և ապահովվում դրա 
պայթանվտանգությունը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2334 (13) A
C01B 33/12

(21) AM20080174 (22) 07.10.2008
(45) 01.12.2008
(71) Նշան Հովհաննեսի Զուլումյան (AM), Պետրոս 
Հակոբի Փիրումյան (AM), Աննա Ռաֆայելի Իսա-
հակյան (AM), Աննա Միհրանի Թերզյան (AM), Հայկ 
Ալեքսանի Բեգլարյան (AM)
(72) Նշան Հովհաննեսի Զուլումյան (AM), Պետրոս 
Հակոբի Փիրումյան (AM), Աննա Ռաֆայելի Իսա-
հակյան (AM), Աննա Միհրանի Թերզյան (AM), Հայկ 
Ալեքսանի Բեգլարյան (AM)
(73) Նշան Հովհաննեսի Զուլումյան, 0051, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 3, բն. 29 (AM), Պետրոս Հակոբի 
Փիրումյան, 0001, Երեւան, Սայաթ-Նովայի 23, 
բն. 23 (AM), Աննա Ռաֆայելի Իսահակյան, 0001, 
Երևան, Աբովյան 17, բն.9 (AM), Աննա Միհրանի 
Թերզյան, 0518, Գյումրի, 26 Կոմիսարների 90 
(AM), Հայկ Ալեքսանի Բեգլարյան, 2302, Կոտայքի 
մարզ, Հրազդան, Միկրոշրջան 65, բն. 56 (AM)
(54) Սիլիցիումի երկօքսիդի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է քիմիայի բնագավառին, 
մասնավորապես` սիլիցիումի երկօքսիդների ստաց-
ման եղանակներին և կարող է կիրառվել սիլիցիումի, 
քվարցային ապակու, կերամիկայի, հրակայուն 
իրերի եւ այլ նյութերի արտադրություններում։
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Սերպենտինիտը ենթարկում են մեխանիկական
ակտիվացման 2–3 ժամվա ընթացքում, ապա 3-
5 րոպե մշակում են 4–10%- անոց աղաթթվով 
85–95°C ջերմաստիճանում։ Սերպենտինիտը եւ 
աղաթթուն վերցնում են զանգվածային 1։ (15 – 
40) հարաբերակցությամբ։ Տաք ապարախյուսը 
դեկանտում եւ քամում են մագնեզիումի եւ
երկաթի (III) քլորիդներ պարունակող լուծույթը 
չլուծվող նստվածքից՝ ամորֆ սիլիկահողից, 
առանձնացնելու համար։ Քամուկը խտացնում 
են մինչեւ օրթոսիլիկաթթվի անցումը ժելանման
վիճակի, ժելն առանձնացնում են, լվանում ջրով եւ 
սառեցնում –(5–7)°C ջերմաստիճանում՝ ստանալով 
սիլիցիումի երկօքսիդ։

Պարզեցվում է եղանակը, ստացվում է մեծ
տեսակարար մակերեւույթով սիլիցիումի երկօքսիդ
(700մ2.գ-1)։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2335 (13) A
C01G 39/00

(21) AM20090088 (22) 17.07.2009
(45) 25.11.2009
(71) Արմեն Հովհաննեսի Հովսեփյան (AM)
(72) Արմեն Հովհաննեսի Հովսեփյան (AM), Հով-
հաննես Ռաֆիկի Հովսեփյան (AM), Սյուզաննա 
Միշայի Իսրայելյան (AM)
(73) Արմեն Հովհաննեսի Հովսեփյան, 0092, 
Երևան, Մոլդովական 6/1, բն.3 (AM)
(54) Մոլիբդենի երկսուլֆիդի ստացման եղա-
նակ
(57) Գյուտը վերաբերում է քիմիայի բնագավառին, 
մասնավորապես՝ մոլիբդենի երկսուլֆիդի ստաց-
ման եղանակներին և կարող է կիրառվել յուղման 
նյութերի արտադրության մեջ։

Մոլիբդենիտային խտանյութը նախապես 
մաքրում են ֆլոտացիայի յուղերից 60-65°C 
ջերմաստիճանում նատրիումի մետասիլիկատի
և ՕՊ–7 կամ ՕՊ–10 մակնիշի էմուլսարարի 
խառնուրդով, մանրացնում են խտանյութը, որից 
հետո հաջորդաբար լուծահանում են 2,5 – 3,5%-
անոց ազոտական թթվով, ապա 18–22%-անոց 
ֆտորաջրածնական թթվով։ Մոլիբդենիտային 
խտանյութը, նատրիումի մետասիլիկատը և 
էմուլսարարը վերցնում են 1 ։ (0,05- 0,09) ։ (0,003- 
0,010) զանգվածային հարաբերակցությամբ։ 
Ապարախյուսը քամում են, մոլիբդենիտային 
խտանյութի նստվածքը լվանում են ջրով, որից 
հետո 40–60°C ջերմաստիճանում լուծահանում են 

6–7%–անոց ազոտական թթվով, ապա ամոնիակի 
12 %-անոց ջրային լուծույթով, ստացված մոլիբդենի 
երկսուլֆիդը չորացնում են մինչև 0,3–0,5% մ-
նացորդային խոնավություն։

Բարձրացվում է մոլիբդենիտային խտանյու-
թերի մաքրման աստիճանը և մոլիբդենի երկ-
սուլֆիդի ելքը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2336 (13) A
E02B 7/26

(21) AM20090007 (22) 05.02.2009
(45) 25.11.2009
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա-
րության պետական համալսարան» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վաչե Հովհաննեսի Թոքմաջյան (AM), Ալբերտ 
Յախշիբեկի Մարգարյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0009, 
Երևան,Տերյան 105 (AM)
(54) Հիդրավլիկական դիմհարային փական
(57) Գյուտը վերաբերում է հիդրոտեխնիկական 
կառուցվածքներին։

Փականն ունի հիդրավլիկական մեղմիչով
կահավորված, ջրի հոսքին լայնակի տեղակայված 
հարթ զսպանակած վահան, որը ստորին մասով 
հենված է բետոնային պատվարի շուրթին և 
հոդակապորեն տեղակայված է առավելագույն 
դիմհարային մակարդակից բարձր տեղադրված 
հորիզոնական լիսեռի վրա։ Լիսեռը հենված է 
մետաղական շրջանակի կանգնակներին, որոնք 
տեղադրված են պատվարի ջրթափային ճակատի 
երկարությամբ։ 

Ապահովվում է վահանի տակից ջրի արտա-
հոսումը՝ ջրամբարում կուտակելու համար, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2337 (13) A
E04B 5/32

(21) AM20080057 (22) 06.05.2008
(45) 25.11.2009
(31) 2007121910   (32) 14.06.2007   (33) RU
(71) Պավել Դալլաքյան (RU), Յուրի Դալլաքյան (AM)
(72) Պավել Դալլաքյան (RU), Յուրի Դալլաքյան (AM)
(73) Պավել Դալլաքյան, 121500, Մոսկվա, Նովոլու-
չանսկայա 7, կորպ.1, բն.159 (RU), Յուրի Դալլաքյան, 
0002, Երևան, Մաշտոցի 15, բն.117 (AM)
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(54) Կարկասային շենքերի՝ պարզունակներ և 
խոռոչներ պարունակող միաձույլ երկաթբետոնյա
հարթ ծածկ
(57) Գյուտը վերաբերում է ցանկացած հարկայ-
նության՝ հատկապես բարձրահարկ, տարբեր, այդ 
թվում սեյսմիկ շրջաններում կառուցվող բնակելի, 
հասարակական, վարչական, արդյունաբերական 
կարկասային շենքերի շինարարության բնագա-
վառին:

Ծածկը կազմված է պարզունակներից, հե-
ծաններից, վերին ու ստորին սալերից և իր հաս-

տաշերտում ունի դրանց միջև առաջացած խո-

ռոչներ, ընդ որում վերին սալերը ամրակցված են 

պարզունակների և հեծանների մեջ, իսկ ստորին 

սալերը կախված են վերին սալերից և հենված են 

ստորին սալերը եզրակալող պարզունակների ու 

հեծանների կողային նիստերին։

Կրճատվում է բետոնի և ամրանների ծախսը, 

շինարարության ժամկետները, ավելանում է շենքի 

կարկասի թռիչքը, 20 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

12

ՄԱՍ 1

12

№11 
2 5 . 11 . 2 0 0 9

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 174 (13) U
А46В 9/04

(21) AM20090067U (22) 05.06.2009
(45) 25.11.2009
(71) Մեհրդադ Ռոսթամպուր (AM)
(72) Մեհրդադ Ռոսթամպուր (AM)
(73) Մեհրդադ Ռոսթամպուր, 0037, Երևան, 
Ազատության 11, բն. 46 (AM)
(54) Ատամի խոզանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է բժշկական 
տեխնիկային, մասնավորապես՝ ատամի խոզա-
նակներին։

Ատամի խոզանակն ունի բռնակ, դրան ամ-
րացված առաձգական միջադիր ունեցող գլխիկ։ 
Գլխիկի վրա զուգահեռ ընդլայնական շարքերով 

ամրացված են զոլակների տեսքով մազերի փնջեր։ 
Զոլակների մազերն ունեն կոշտության տարբեր 
աստիճաններ։ Զոլակները տեղակայված են 
մազերի կոշտության ցածր և բարձր աստիճան 
ունեցող փնջերի հերթականությամբ։

Կոշտության ցածր աստիճան ունեցող մա-
զերից կազմված զոլակների վերին մասերը 
կողային մասերից շեղատված են 45° անկյան տակ, 
իսկ դրանց հատակագծային տեսքն ունի երկու 
կիսաշրջանագծի ձև, որոնց գոգավոր հիմքերն 
ուղղված են գլխիկի կողային կողմերին։

Պարզեցվում է խոզանակի կառուցվածքը, 
ապահովվում է բոլոր ատամներին հասանելիու-
թյունը, ինչպես նաև բերանի խոռոչի և լեզվի 
մաքրումը, 5նկ.։

_____________________



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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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված 
արդյունաբերական նմուշների մասին

(51) 14-02 (11) 218 (13) S

(21) 20090024  (22) 27.07.2009

(31) 2009-002843   (32) 12.02.2009   (33) JP

(71) Սոնի Քմփյութր Էնթրթեյնմնթ Ինք. (JP)

(72) Յանո Կեն (JP)

(73) ԱՎԼ ԼԻՍԹ ԳՄԲՀ (AT)

(74) Հ. Դավթյան

(54) Կառավարման թվաբանական բլոկ

(55)

Պատկեր 1

պատկեր 2



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) 20081324 (111) 14523
(220) 08.12.2008 (151) 25.08.2009
 (181) 08.12.2018
(730) Բունգե Սայփրըս Լիմիթիդ , CY
(540) 

(511) (510)
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր, մար-

գարին։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081325 (111) 14524
(220) 08.12.2008 (151) 25.08.2009
 (181) 08.12.2018
(730) Բունգե Սայփրըս Լիմիթիդ , CY
(540) 

(511) (510)
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր, մար-

գարին։ 
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081326 (111) 14525
(220) 08.12.2008 (151) 25.08.2009
 (181) 08.12.2018
(730) Բունգե Սայփրըս Լիմիթիդ , CY
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, դեղին, 
կանաչ և սև գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր, մար-

գարին։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

(210) 20081442 (111) 14526
(220) 30.12.2008 (151) 25.08.2009
 (181) 30.12.2018
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, Երևան, Հովհաննիսյան 

24, AM
(540) 

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

լուցկի։ 
____________________

(210) 20081443 (111) 14527
(220) 30.12.2008 (151) 25.08.2009
 (181) 30.12.2018
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, Երևան, Հովհաննիսյան 

24, AM
(540) 

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

____________________

(210) 20090106 (111) 14528
(220) 11.02.2009 (151) 25.08.2009
 (181) 11.02.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ժան Շահվերդյան, 

Երևան, Ալ. Մանուկյան 7, բն.76, AM
(540) 
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(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և կարմիր
գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 44. ստոմատոլոգիական կլինիկա։ 

____________________

(210) 20090150 (111) 14529
(220) 18.02.2009 (151) 25.08.2009
 (181) 18.02.2019
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, Երևան, Հովհաննիսյան 

24, AM
(540) 

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

____________________

(210) 20090300 (111) 14530
(220) 18.03.2009 (151) 25.08.2009
 (181) 18.03.2019
(730) Թոփչյան Ռուբեն, Երևան, Ավան, Բրյուսովի 

թաղ., 68 շենք, բն.8, AM
(540) 

(526) “SOLUTION CENTER” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

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

(511) (510)
դաս 9. համակարգչային ծրագրեր, օպերատիվ 

սպասարկման ծրագրեր հաշվիչ մեքենաների
համար, ծրագրեր՝ գրված հաշվիչ մեքենաների
համար.

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր. 
գործերի կառավարում գործարարության աս-
պարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գովազդ. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 37. համակարգիչների և գրասենյակային 
սարքավորումների տեղադրում, սպասարկում և 
նորոգում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա-
վորապես՝ ինտերնետ մուտքի ապահովում (պրո-

վայդերական ծառայություններ). ինտերնետին 
հեռահաղորդակցային միացման ապահովում. 
հաղորդագրությունների փոխանցում. հաղոր-
դագրությունների և պատկերների փոխանցում 
համակարգչի օգնությամբ. էլեկտրոնային փոստ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. գրքերի հրատարակում. թարգ-
մանչական ծառայություններ. սցենարներ գրելու 
ծառայություններ. ձայնագրման ստուդիաների 
ծառայություններ. թվային պատկերների ձևա-
վորում. տեսաֆիլմերի արտադրություն. կինո-
ֆիլմերի արտադրություն. ձայնագրություն-
ների վարձույթ. ձայնային սարքավորումների 
վարձույթ. տեսախցիկների վարձույթ. տեսա-
մագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի
վարձույթ. հրատարակություններ սեղանի էլեկ-
տրոնային հրատարակչական համակարգերի օգ-
նությամբ. ինտերակտիվ գրքերի և պարբերական 
մամուլի հրատարակում. տեքստային նյութերի 
հրատարակում (բացառությամբ գովազդայինի). 

դաս 42. գեղարվեստակոնստրուկտորակ
ան նախագծում. դիզայներական ծառայություն-
ներ. ծառայություններ արդյունաբերական գեղա-
գիտության ասպարեզում. համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն. համակարգչի 
տվյալների բազաների վերականգնում. խորհրդա-
տվություն համակարգչային տեխնիկայի ոլորտում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. ծրա-
գրային ապահովման տեխնիկական սպասարկում. 
ինտերիերի ձևավորում. տվյալների կամ փաս-
տաթղթերի տեղափոխում ֆիզիկական կրիչից 

էլեկտրոնայինի. տվյալների և տեղեկատվական 

ծրագրերի փոխակերպում (ոչ ֆիզիկական). 

համակարգչային համակարգերի նախագծում. 

համակարգիչների վարձույթ. ծրագրային ապա-

հովման միջոցների վարձույթ. ինտերնետ կայ-

քերի տեղադրում, համակարգչային ծրագրերի 

բազմացում. ծրագրային ապահովման մշակում. 
երրորդ անձանց համար ինտերնետային կայ-
քերի պատրաստում և տեխնիկական սպա-
սարկում. ծրագրերի կազմում համակարգիչների 
համար, ծառայություններ արդյունաբերական 
գեղագիտության ոլորտում. ինժեներատեխ-
նիկական փորձաքննություն:
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________
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(210) 20090301 (111) 14531
(220) 18.03.2009 (151) 25.08.2009
 (181) 18.03.2019
(730) Թոփչյան Ռուբեն, Երևան, Ավան, Բրյուսովի 

թաղ., 68 շենք, բն.8, AM
(540) 

(526) “SOLUTION CENTER” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

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

(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. պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր. 
գործերի կառավարում գործարարության աս-
պարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գովազդ. գրա-
սենյակային ծառայություններ.

դաս 37. համակարգիչների և գրասենյակային 
սարքավորումների տեղադրում, սպասարկում և 
նորոգում.

դաս 40. տպագրություն, մասնավորապես՝ 
նկարների տպագրություն, լուսանկարների 
տպագրություն, օֆսետային տպագրություն. 
պոլիգրաֆիա. գունաբաժանում (պոլիգրա-
ֆիայում).

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում. գրքերի հրատարակում. թարգմանչական 
ծառայություններ. սցենարներ գրելու ծառա-
յություններ. ձայնագրման ստուդիաների ծա-
ռա յություններ. թվային պատկերների ձևա-
վորում. տեսաֆիլմերի արտադրություն. կինո-
ֆիլմերի արտադրություն. ձայնագրությունների 
վարձույթ. ձայնային սարքավորումների վար-
ձույթ. տեսախցիկների վարձույթ. տեսամագնի-

տոֆոնների վարձույթ. տեսաֆիլմերի վարձույթ. 
հրատարակություններ սեղանի էլեկտրոնային 
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ. 
ինտերակտիվ գրքերի և պարբերական մա-
մուլի հրատարակում. տեքստային նյութերի հրա-
տարակում (բացառությամբ գովազդայինի).

դաս 42. գեղարվեստակոնստրուկտորական
 նախագծում. դիզայներական ծառայություններ. 
ծառայություններ արդյունաբերական գեղա-
գիտության ասպարեզում. համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն. համակարգչի 
տվյալների բազաների վերականգնում. խորհրդա-
տվություն համակարգչային տեխնիկայի ոլոր-
տում. ծրագրային ապահովման արդիակա-
նացում. ծրագրային ապահովման տեխնիկա-
կան սպասարկում. ինտերիերի ձևավորում. 
տվյալների կամ փաստաթղթերի տեղափոխում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնայինի. տվյալ-
ների և տեղեկատվական ծրագրերի փոխա-
կերպում (ոչ ֆիզիկական). համակարգչային հա-
մակարգերի նախագծում. համակարգիչների 
վարձույթ. ծրագրային ապահովման միջոցների
վարձույթ. ինտերնետ կայքերի տեղադրում. համա-
կարգչային ծրագրերի բազմացում. ծրագրային 
ապահովման մշակում. երրորդ անձանց համար 
ինտերնետային կայքերի պատրաստում և տեխ-
նիկական սպասարկում. ծրագրերի կազմում 
համակարգիչների համար, ծառայություններ 
արդյունաբերական գեղագիտության ոլորտում. 
ինժեներատեխնիկական փորձաքննություն:
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090359 (111) 14532
(220) 27.03.2009 (151) 25.08.2009
 (181) 27.03.2019
(730) “Դիոնեա” ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 43. սննդի և ըմպելիքների մատուցման 

ծառայություններ։ 
____________________
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(210) 20090443 (111) 14533
(220) 15.04.2009 (151) 25.08.2009
 (181) 15.04.2019
(730) “Բոտտլեր” կոնյակի-գինու-օղու գործարան 

ՍՊԸ, Երևան, Չկալովի 43, AM
(540) 

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

գարեջրի): 
____________________

(210) 20090444 (111) 14534
(220) 15.04.2009 (151) 25.08.2009
 (181) 15.04.2019
(730) “Բոտտլեր” կոնյակի-գինու-օղու գործարան 

ՍՊԸ, Երևան, Չկալովի 43, AM
(540) 

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

գարեջրի): 
____________________

(210) 20080086 (111) 14535
(220) 06.02.2008 (151) 03.09.2009
 (181) 06.02.2018
(730) Թոմսըն Ֆայնենս Ս.Ա. , CH
(310) 006474341  (320) 29.11.2007  (330) EM
(540) 

(511) (510)
դաս 9. աշխատանքային ծրագրեր համա-

կարգիչների համար. համակարգչային ծրա-
գրեր. համակարգչային ծրագրեր՝ տվյալների 
հավաքման և տարածման, ֆինանսային արտար-
ժույթների փոխանակումների, բաժնետոմսերի, 
բաժնետոմսերի բորսայական գործառնություն-
ների, ֆինանսական գործարքների, լրատվական 
գործակալությունների, իրավունքի, առողջա-
պահության, ապահովագրության, գիտության, 
հասարակագիտության և դեղագործության 
հետ կապված. մագնիսական տեղեկակիրներ. 
օպտիկական տեղեկակիրներ. մագնիսական 
կոդով քարտեր. ինտերֆեյսներ համակարգիչների 
համար. հեռատիպեր. հեռահաղորդակցական 
ապարատուրա և գործիքներ. համակարգիչ-
ներ. համակարգիչների ստեղնաշարեր. համա-
կարգիչների կից սարքեր. տպիչներ համա-
կարգչի հետ օգտագործման համար. մոդեմներ. 
համակարգչային մկնիկներ. համակարգչային 
տերմինալներ. 

դաս 16. գրքեր. պարբերական մամուլ. տպա-
գրական հրատարակություններ. լուսանկարներ.

գաս 35. գովազդ. գովազդային նյութերի 
տարածում. գործարարական գործունեության 
գնահատում. գործարարական տեղեկատվություն. 
հետազոտություններ գործարարության ասպա-
րեզում. վարչարարական գործունեություն գոր-
ծարարության ասպարեզում. առևտրային տեղե-
կատվություն. տնտեսական կանխատեսում. 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների վար-
ձույթ. կոնյուկտուրային հետազոտություններ. 
վիճակագրական տեղեկատվություն. առողջա-
պահական գների վերանայման ծառայություններ՝ 
առողջապահության և առողջական գանգատ-
ների, ապահովագրության տեղեկատվության 
և բժշկության բնագավառում գների վերա-
հսկման տեղեկատվության, առողջապահության 
բնագավառի շուկաների ուսումնասիրման և 
հետազոտման նպատակների համար. 

դաս 36. ֆինանսական վերլուծություններ. 
ֆինանսական խորհրդատվություն. հարկային 
փորձաքննություն. բորսայական արժեքորոշում. 
դրամական միջոցների էլեկտրոնային փոխանցում. 
ապահովագրություն.



ԳՅՈՒՏԵՐ

22

ՄԱՍ 1

22

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№11 

2 5 . 11 . 2 0 0 9

դաս 37. համակարգչային համակարգերի 
տեղակայում, սպասարկում և վերանորոգում. 

դաս 38. հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ. հեռարձակում. համա կարգչային 
տերմինալների միջոցով իրագործվող կապ. 
համակարգչի միջոցով հաղորդագրություն-
ների, տեղեկատվության և պատկերների փոխ-
անցման ապահովում. էլեկտրոնային փոստ. 
հաղորդագրությունների ուղարկում. լրատվա-
կան գործակալություններ. հաղորդագրություն-
ներ ուղարկող սարքերի վարձույթ. հեռագրական 
ծառայություններ. հեռագրական գործակա-
լություն. 

դաս 42. համակարգչային տվյալների բազա-
ներ մուտքի վարձակալություն. համակարգչային 
ծրագրավորում. համակարգիչների վարձույթ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
նախագծում. ծրագրային ապահովման արդիա-
կանացում. նորությունների հաղորդման ծառա-
յություն. ծրագրային ապահովման միջոցների
վարձույթ. ծառայություններ համակարգչային 
հետազոտությունների բնագավառում. 

դաս 44. տեղեկատվական ծառայություններ 
բժշկության և առողջապահության բնագավա-
ռում. խորհրդատվական ծառայություններ առող-
ջապահության հարցերով. առողջապահական 
վիճակագրական հաշվետվությունների տրամա-
դրում. 

դաս 45. համակարգչայնացված իրավաբա-
նական հետոզոտությունների ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081024 (111) 14536
(220) 01.10.2008 (151) 03.09.2009
 (181) 01.10.2018
(730) Ուայզ Թեքնոլըջի Ինք., Դելավեր նահանգի 

կորպորացիա , US
(310) 77/497,827  (320) 12.06.2008  (330) US
(540) 

(511) (510)
դաս 9. hամակարգիչներ և կից սարքեր, 

այն է՝ համակարգիչներ, «բարակ և զրոյական 
սպասառուներ» (փոքր հզորությամբ և սահմա-
նափակ ֆունկցիաներով փոքրածավալ համա-
կարգիչներ, որոնք զերծ են պրոցեսորից, կոշտ 

սկավառակից, օպերացիոն հիշողությունից և 
այլն, որոնց աշխատածրագրերն իրականացվում 
են սերվերներին միացման միջոցով), նոութբուքեր, 
«բարակ և զրոյական սպասառու» նոութբուքեր, 
տեսադիսփլեյների տերմինալներ, մոնիտորներ, 
ստեղնաշարեր, կաթոդաճառագայթային խողո-
վակով դիսփլեյներ, հարմարիչներ (ադապ-
տերներ), մալուխներ և հիշողության սարքեր, 
համակարգիչների օպերացիոն համակարգերի 
ծրագրային արտադրանք, «բարակ և զրոյական 
սպասառուների» օպերացիոն համակարգերի 
ծրագրային արտադրանք, կիրառական համա-
կարգչային ծրագրեր վերոհիշյալ ապրանքների 
համար. սարքերի կառավարման ծրագրային արտա-
դրանք. մուլտիմեդիային ծրագրային արտադրանք, 
ծրագրային արտադրանք մուլտիդիսփլեյների 
միացման և կառավարման համար. մատուցվող 
ծրագրային արտադրանք.

դաս 42. համակարգչային սարքավորանքի 
և ծրագրային արտադրանքի վերաբերյալ 
աջակցություն և խորհրդակցություն, ներառյալ 
գործարարության ասպարեզում համակարգչային 
սարքավորանքի և ծրագրային արտադրանքի 
վերաբերյալ աջակցություն և խորհրդակցություն։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081333 (111) 14537
(220) 09.12.2008 (151) 03.09.2009
 (181) 09.12.2018
(730) “Պաքսան-Երևան” ՓԲԸ, Երևան, Արին-երդի 

3-րդ նրբանցք 7/3, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 3. լվացող, մաքրող միջոցներ։

____________________

(210) 20081334 (111) 14538
(220) 09.12.2008 (151) 03.09.2009
 (181) 09.12.2018
(730) “Պաքսան-Երևան” ՓԲԸ, Երևան, Արին-երդի 

3-րդ նրբանցք 7/3, AM
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(540) 

(511) (510)
դաս 3. լվացող, մաքրող միջոցներ։

____________________

(210) 20081356 (111) 14539
(220) 12.12.2008 (151) 03.09.2009
 (181) 12.12.2018
(730) Միլեր Բրյուինգ Ինթերնեշնլ, Ինք., Դելավերի 

նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
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) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090095 (111) 14540
(220) 06.02.2009 (151) 03.09.2009
 (181) 06.02.2019
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 

նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. բերանի խոռոչի խնամքի միջոցներ, 

մասնավորապես ատամի մածուկ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090313 (111) 14541
(220) 19.03.2009 (151) 03.09.2009
 (181) 19.03.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սեդա Ստեփանի 

Վաթինյան, Երևան, Մարգարյան 6/1, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սև, կանաչ և նարնջա-
գույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 43. սրճարան.
դաս 44. կոսմետոլոգիա։

____________________

(210) 20090403 (111) 14542

(220) 06.04.2009 (151) 03.09.2009

 (181) 06.04.2019

(730) “Ադամիում” ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց փ. 
21/3 շ., բն. 19, AM

(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված 
և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բանջա-
րեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր. 
մսամթերք։ 

____________________

(210) 20090404 (111) 14543
(220) 06.04.2009 (151) 03.09.2009
 (181) 06.04.2019
(730) “Ադամիում” ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց փ. 

21/3 շ., բն. 19, AM
(540) 
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(511) (510)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված 
և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բանջա-
րեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր. 
մսամթերք։ 

____________________

(210) 20090430 (111) 14544
(220) 10.04.2009 (151) 03.09.2009
 (181) 10.04.2019
(730) Բալոյան Տիգրան, Երևան, Հրաչյա Ներսիսյանի 

1, բն. 63, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-

րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց.

դաս 32. բնական աղբյուրի ջրեր, գարեջուր. 

հանքային և գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալ-

կոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 

և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 

պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090501 (111) 14545

(220) 04.05.2009 (151) 03.09.2009

 (181) 04.05.2019

(730) “Գինդ տպարան” ՍՊԸ, Երևան, Սեբաստիա 

141/1, բն. 41, AM

(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.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր լու-
սավորման նպատակների համար. մոմեր, պատ-
րույգներ լուսավորման համար.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկ-
տրականության հաղորդման, միացման, փոխա-
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ 
վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղե-
կակիրներ,  ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշ-
խատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

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

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

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 
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ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնամար-

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

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։

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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.

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

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

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.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-
նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-

յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառաբուծական ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփակա-
նության և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցված անհատական
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։ 

____________________

(210) 20090614 (111) 14546
(220) 04.06.2009 (151) 03.09.2009
 (181) 04.06.2019
(730) “Մաքուր երկաթի գործարան” ԲԲԸ, Երևան, 

Արցախի 75, AM
(540) 

(526) “ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ” և “HOTEL” բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և շագա-
նակագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 43. հյուրանոց, ռեստորան: 

____________________

(210) 20090729 (111) 14547
(220) 29.06.2009 (151) 03.09.2009
 (181) 29.06.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հարություն 

Հարությունյան, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, 
Դեմիրճյան 22, AM

(540) 
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(526) Բացի “ԱՐՇՄԱՐ” բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 44. ստոմատոլոգիական կլինիկա. ստո-

մատոլոգիական հիվանդությունների ախտորոշում 
և բուժում: 

____________________

(210) 20080960 (111) 14548
(220) 12.09.2008 (151) 17.09.2009
 (181) 12.09.2018
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(526) ”SUPER SLIMS” գրառումն ինքնուրույն 

պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է արծաթագույն, 

սպիտակ, սև, բաց և մուգ վարդագույն 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 34. սիգարետներ. մշակված և չմշակված 

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

____________________

(210) 20081269 (111) 14549

(220) 27.11.2008 (151) 17.09.2009

 (181) 27.11.2018

(730) Ջիլիդ Սայենսիզ, Ինք. , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

ինֆեկցիոն պայմաններում բուժման համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ ՄԻԱՎ-ի 
ինֆեկցիայի և հեպատիտի բուժման համար. 
հակավիրուսներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081270 (111) 14550
(220) 27.11.2008 (151) 17.09.2009
 (181) 27.11.2018
(730) Արես Թրեյդինգ ՍԱ , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար, հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բժշկական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 

բժշկական նպատակների համար։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081271 (111) 14551

(220) 27.11.2008 (151) 17.09.2009

 (181) 27.11.2018

(730) ԷմՋիԱյ Լաքշըրի Գրուփ Ս.Ա. , CH
(540) 

(511) (510)

դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ, ժամացույց-

ապարանջաններ, ժամացույցների իրաններ, ժա-

մացույցի թվացույցներ, ժամացույցի ճարմանդ-

ներ, ժամացույցի մեխանիզմներ, պտուտակաձև 

կոճակներ, ձեռքի ժամացույցի գոտիներ, պատի 

ժամացույցներ։

(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20081278 (111) 14552
(220) 01.12.2008 (151) 17.09.2009
 (181) 01.12.2018
(730) Ջիլիդ Սայենսիզ, Ինք. , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ ինֆեկցիոն պայմաններում բուժման համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ ՄԻԱՎ-ի 
ինֆեկցիայի բուժման համար. հակավիրուսներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081340 (111) 14553
(220) 10.12.2008 (151) 17.09.2009
 (181) 10.12.2018
(730) Ֆորդ Մոթոր Քամփնի , US
(540) 

(511) (510)
դաս 12. բեռնատար ավտոմոբիլներ (ավտո-

մեքենաներ)։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081351 (111) 14554
(220) 12.12.2008 (151) 17.09.2009
 (181) 12.12.2018
(730) Օման Փերֆյումերի ԷլԷլՍի, OM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ դեղին և սպի-
տակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 3. բուրավետ նյութեր, կոսմետիկական

միջոցներ, պատրաստուկներ մազերի խնամքի 
համար, ներառյալ շամպուններ, լաք մազերի 
համար, լոսյոններ մազերի համար, պատրաս-
տուկներ մազերի գանգրացման համար, միջոցներ
մազերի ներկման համար, չեզոքացնող միջոցներ
մշտագանգրացման համար, օճառներ, տալկ, կոս-
մետիկական պատրաստուկներ լոգանքի համար, 
պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակների 
համար, որոնք վերաբերում են օծանելիքին, կոս-
մետիկային և հարդարանքին (արդուզարդին), կոս-
մետիկական պատրաստուկներ մաշկի խնամքի
համար, հոտազերծիչներ.

դաս 4. բուրումնավետ մոմեր.
դաս 5. բուրավետ նյութեր տան համար.
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ. ոսկերչական իրեր. թանկար-

ժեք քարեր. ժամացույցներ (ձեռքի). ժամացույց-

ներ (բացառությամբ ձեռքի). ապարանջաններ. 

մետաղազարդեր. մոմակալներ. պատյաններ և 

տուփեր ազնիվ մետաղներից. ականջօղեր. էժանա-

գին զարդեր. մատանիներ (օղակներ). կախազար-

դեր բանալիների համար. իրեր պատրաստ-

ված ազնիվ մետաղներից. դիմափոշամաններ 

ազնիվ մետաղներից. գնդասեղներ (քորոցներ) 

փողկապների համար. դեկորատիվ գնդասեղներ 

(քորոցներ). ժամացույցների իրաններ և շղթաներ. 

ժամացույց-ապարանջաներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր. սնդուկներ և 

ուղեպայուսակներ. պայուսակներ. կանացի պայու-

սակներ. քսակներ. պարկեր. գոտիներ. կաշվե իրեր 

փաստաթղթերի համար. կաշվե տուփեր. անձրևի 
հովանոցներ. պիտույքատուփեր հարդարանքի 
իրերի համար. տափակ ճամպրուկներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081355 (111) 14555
(220) 12.12.2008 (151) 17.09.2009
 (181) 12.12.2018
(730) Ուայզ Թեքնոլըջի Ինք., Դելավեր նահանգի 

կորպորացիա , US
(310) 77/497,847  (320) 12.06.2008  (330) US



ԳՅՈՒՏԵՐ

28

ՄԱՍ 1

28

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№11 

2 5 . 11 . 2 0 0 9

(540) 

(511) (510)
դաս 9. hամակարգիչներ և կից սարքեր, 

այն է՝ համակարգիչներ, «բարակ և զրոյական 
սպասառուներ» (փոքր հզորությամբ և սահմա-
նափակ ֆունկցիաներով փոքրածավալ համա-
կարգիչներ, որոնք զերծ են պրոցեսորից, կոշտ 
սկավառակից, օպերացիոն հիշողությունից և 
այլն, որոնց աշխատածրագրերն իրականացվում 
են սերվերներին միացման միջոցով), նոութբուքեր, 
«բարակ և զրոյական սպասառու» նոութբու-
քեր, տեսադիսփլեյների տերմինալներ, մոնիտոր-
ներ, ստեղնաշարեր, կաթոդաճառագայթային 
խողովակով դիսփլեյներ, հարմարիչներ (ադապ-
տերներ), մալուխներ և հիշողության սարքեր, 
համակարգիչների օպերացիոն համա կար -
գերի ծրագրային արտադրանք, «բարակ և 
զրոյական սպասառուների» օպերացիոն հա-
մակարգերի ծրագրային արտադրանք, կիրա-
ռական համակարգչային ծրագրեր վերոհիշյալ 
ապրանքների համար. սարքերի կառավարման 
ծրագրային արտադրանք. մուլտիմեդիային ծրա-
գրային արտադրանք, ծրագրային արտադրանք 
մուլտիդիսփլեյների միացման և կառավարման
համար. մատուցվող ծրագրային արտադրանք.

դաս 42. համակարգչային սարքավո-
րանքի և ծրագրային արտադրանքի վերաբեր-
յալ աջակցություն և խորհրդակցություն, ներառ-
յալ գործարարության ասպարե զում համա-
կարգչային սարքավորանքի և ծրագրային 
արտադրանքի վերաբերյալ աջակցություն և 
խորհրդակցություն։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081386 (111) 14556
(220) 25.12.2008 (151) 17.09.2009
 (181) 25.12.2018
(730) Նորիթաք Քո., Լիմիթեդ , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 21. սեղանի պարագաներ և ճաշի 

սպասք, մասնավորապես՝ բաժակներ, սնունդը 
եփելու սպասք (ամանեղեն) և եփի թեյամաններ, 
ափսեներ, ճաշամաններ, սկուտեղներ (մեծ ափ-
սեներ). սերուցքամաններ. սոուսամաններ. աղա-
մաններ ու պղպեղամաններ և սկահակներ բոլորը 
պատրաստված ճենապակուց, հախճապակուց 
(կավից), ապակուց և մետաղից։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081388 (111) 14557
(220) 25.12.2008 (151) 17.09.2009
 (181) 25.12.2018
(730) Էներջի Բրենդզ Ինք. , US
(540) 

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. այդ թվում 
ջրեր, բուրավետացված ջրեր, հարստացված 
ջրեր, թրմված ջրեր, Էներգետիկ ըմպելիքներ, 
հարստացված Էներգետիկ ըմպելիքներ, իզո-
տոնիկ ըմպելիքներ, մրգային ըմպելիքներ և մրգա-
հյութեր. օշարակներ, խտանյութեր, փոշիներ, 
հիմքեր ըմպելիքների և մրգային ըմպելիքների 
պատրաստման համար և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20081389 (111) 14558
(220) 25.12.2008 (151) 17.09.2009
 (181) 25.12.2018
(730) Էներջի Բրենդզ Ինք. , US
(540) 

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. այդ թվում 
ջրեր, բուրավետացված ջրեր, հարստացված 
ջրեր, թրմված ջրեր, Էներգետիկ ըմպելիքներ, 
հարստացված Էներգետիկ ըմպելիքներ, իզոտո-
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նիկ ըմպելիքներ, մրգային ըմպելիքներ և մրգա-
հյութեր. օշարակներ, խտանյութեր, փոշիներ, 
հիմքեր ըմպելիքների և մրգային ըմպելիքների 
պատրաստման համար և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090002 (111) 14559
(220) 09.01.2009 (151) 17.09.2009
 (181) 09.01.2019
(730) Էքս Հասիենդա Լոս Քամիչինես, Ս.Ա. դե 

Ց.Վ. , MX
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. թեքիլա։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090003 (111) 14560
(220) 09.01.2009 (151) 17.09.2009
 (181) 09.01.2019
(730) ԷմՋիԱյ Լաքշըրի Գրուփ Ս.Ա. , CH
(540) 

(511) (510)
աս 14. ձեռքի ժամացույցներ, ժամացույց-

ապարանջաններ, ժամացույցների իրաններ, ժամա-
ցույցի թվացույցներ, ժամացույցի ճարմանդներ, 
ժամացույցի մեխանիզմներ, պտուտակաձև կո-
ճակներ, ձեռքի ժամացույցի գոտիներ, պատի 
ժամացույցներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090004 (111) 14561
(220) 09.01.2009 (151) 17.09.2009
 (181) 09.01.2019
(730) Բուրլինգ Լիմիթեդ , VG

(540) 

(511) (510)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիների կաշիներ, մորթի-
ներ. սնդուկներ և ուղեպայուսակներ. անձրևի ու 
արևի հովանոցներ և ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և կաշեգործական-թամբագործական 
իրեր. պատյաններ (թղթապանակներ, ճամպրուկ-
ներ, ծրարներ), պայուսակներ և դրամապանակ-
ներ, որոնք ընդգրկված են 18-րդ դասում.

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

դաս 35. գովազդ. գործարարության կա-
ռավարում. գործարարական վարչարարություն. 
գրասենյակային պաշտոնական պարտակա-
նություններ. պաշտպանիչ ակնոցների, արևա-
պաշտպան ակնոցների, ազնիվ մետաղների և
դրանց համահալվածքների և դրանցից պատ-
րաստված կամ դրանցով պատված իրերի, ոսկեր-
չական իրերի, (զարդերի), թանկարժեք քարերի, 
ժամանակաչափ և քրոնոմետրիկ սարքերի, 
ժամացույցների (ձեռքի), ժաամանակաչափերի, 
կաշվի և կաշվի նմանակումների և դրանցից 
պատրաստված իրերի, կենդանիների կաշիների, 
մորթիների, սնդուկների և ուղեպայուսակների, 
անձրևի և արևի հովանոցների և ձեռնափայտերի, 
մտրակների, լծասարքերի և կաշեգործական- 
թամբագործական իրերի, պատյանների (թղթա-
պանակների, ճամպրուկների, ծրարների), պայու-
սակների և դրամապանակների, գոտիների, հա-
գուստի, կոշկեղենի, գլխարկների հավաքում եր-
րորդ անձանց համար. մանրածախ և մեծածախ
առևտրի խանութներում, ինչպես նաև ինտերնետ 
ցանցի միջոցով այդ ապրանքները հարմարավետ
դիտելու և գնելու հնարավորության ընձեռում 
գնորդներին։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20090145 (111) 14562
(220) 17.02.2009 (151) 17.09.2009
 (181) 17.02.2019
(730) ՍմիթՔլայն Բիչեմ Քորփորեյշն, Պենսիլվանիայի 

նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ-

նաբուժական և անասնաբուժական սարքեր ու 
գործիքներ, վերջավորությունների պրոթեզներ, 
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական 
իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090204 (111) 14563
(220) 25.02.2009 (151) 17.09.2009
 (181) 25.02.2019
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան 

Մոթոր Քո., ԼԹԴ) , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 36. ավտոմեքենաների ապահովագրում, 

միջնորդություն վարձակալման ծառայությունների
ընձեռման դեպքում, սպասարկում կրեդիտ և 
դրամական քարտերով, ֆինանսական տեղեկա-
տվություն, ֆինանսավորում ավտոմեքենաների
ոլորտում, վարկ (փոխառություն) տարաժամկետ 
մարման պայմանով, կրեդիտային քարտերի 
թողարկում, բանեցրած ավտոմեքենաների գնա-
հատում, ավտոմեքենաների ապահովագրում, 
ավտոմեքենաների և դրանց դետալների ու մա-
սերի լիակատար երաշխիքային պայմանագրի 
ապահովում.

դաս 37. վերանորոգում, տեխնիկական սպա-
սարկում, հեռավոր կապի ապարատուրաների 
տեղադրում, ավտոմեքենաների և դրանց մասերի
վերանորոգում, տեխնիկական սպասարկում, 

տեխնիկական ստուգում, վերանորոգում, տեխնի-
կական սպասարկում տրանսպորտային միջոց-
ների լվացման սարքերի համար, տրանսպորտային 
միջոցների լվացման համար սարքերի վարձա-
կալում, տրանսպորտային միջոցների լվացում, 
տրանսպորտային միջոցների ողորկում.

դաս 39. տեղեկատվություն փոխադրումների 
հարցերով, ավտոմեքենաների փոխադրումներ, 
փոխադրումներ ջրային տրանսպորտով, միջնոր-
դություն փոխադրումների ժամանակ, տրանսպոր-
տային միջոցների վարձույթ, օգնություն տրանս-
պորտային միջոցների վնասվածքի դեպքում, այդ 
թվում՝ քարշակում և փոխադրում, ուղևորային 
փոխադրումներ ցամաքային, ջրային և օդային 
տրանսպորտով։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20080459 (111) 14564
(220) 15.05.2008 (151) 25.09.2009
 (181) 15.02.2018
(730) “Հասմիկ և եղբայրներ” ՍՊԸ, Գեղարքունիքի 

մարզ, գյուղ Վարդաձոր, AM
(540) 

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

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

ապահովման ծարայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղիով ապահովում։ 

____________________

(210) 20081362 (111) 14565
(220) 16.12.2008 (151) 25.09.2009
 (181) 16.12.2018
(730) “Սոնագրո” ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան փող., 

18/9, AM
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(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սև, մոխ-
րագույն, բաց շագանակագույն, բորդո և 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 30. ալրային հրուշակեղեն՝ թխվածքա-

բլիթ, կեքսեր, բարանկաներ, անուշահաց, չորահաց, 
չորաբլիթ։ 

____________________

(210) 20090047 (111) 14566
(220) 23.01.2009 (151) 25.09.2009
 (181) 23.01.2019
(730) “Էյ ընդ Վի դիզայն” ՍՊԸ, Երևան, Զաքիյան 

5, AM
(540) 

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

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, տպագրական արտադրանք, 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների համար, 
լուսանկարներ, թղթագրենական պիտույքներ, 

կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 

նպատակների համար, պլաստմասսայե նյութեր փա-

թեթավորման համար, տառաշարեր, տպագրական 

կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ։ 
____________________

(210) 20090052 (111) 14567
(220) 27.01.2009 (151) 25.09.2009
 (181) 27.01.2019
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP

(540) 

(526) Բացի “MONTE CARLO” բառակապակցու-
թյունից մնացած գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

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

____________________

(210) 20090115 (111) 14568
(220) 12.02.2009 (151) 25.09.2009
 (181) 12.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(526) Բացի “ALEXANDER” անվանումից մնացած
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

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

____________________

(210) 20090130 (111) 14569
(220) 12.02.2009 (151) 25.09.2009
 (181) 12.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին, 
ոսկեգույն և կարմրաշագանակագույն գունա-
յին 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) 20090242 (111) 14570
(220) 09.03.2009 (151) 25.09.2009
 (181) 09.03.2019
(730) “ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ, Երևան, Հովհաննիսյան 

24, AM
(540) 

(526) “20 SLIMS CIGARETTES” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է արծաթագույն, կա-
պույտ, փիրուզագույն, կարմիր, դեղնականաչ, 
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ։

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

լուցկի։ 
____________________
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(210) 20090298 (111) 14571
(220) 17.03.2009 (151) 25.09.2009
 (181) 17.03.2019
(730) “Ալդարէդ հոլդինգ” ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Օշական, Դպրոցականների 75, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա-

կան, անտառային և հացահատիկային մթերքներ, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնական 

բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. 

ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-

ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-

դրանյութեր։ 

____________________

(210) 20090854 (111) 14572
(220) 22.07.2009 (151) 25.09.2009

 (181) 22.07.2019

(730) “Երևանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, Երևան, 

Իսակովի պող. 2, AM

(540) (554) 

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20090855 (111) 14573
(220) 22.07.2009 (151) 25.09.2009
 (181) 22.07.2019
(730) “Երևանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, Երևան, 

Իսակովի պող. 2, AM
(540) (554) 

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

թյամբ գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20090856 (111) 14574
(220) 22.07.2009 (151) 25.09.2009
 (181) 22.07.2019
(730) “Երևանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, Երևան, 

Իսակովի պող. 2, AM
(540) (554) 

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

գարեջրի)։ 
____________________
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(210) 20090857 (111) 14575
(220) 22.07.2009 (151) 25.09.2009
 (181) 22.07.2019
(730) “Ինվեստալկո” ՍՊԸ, Երևան, Ռոստովյան 

15, բն.17, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն 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.

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. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-
ռույց.

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

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

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

____________________

(210) 20090959 (111) 14576
(220) 07.08.2009 (151) 25.09.2009

 (181) 07.08.2019

(730) “Բիո ֆուդ” ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 43, 

բն. 51, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կապույտ և 

սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 29. սննդային յուղեր, ձեթ, մարգարին։ 
____________________

(210) 20091023 (111) 14577
(220) 26.08.2009 (151) 25.09.2009
 (181) 26.08.2019
(730) “Ինվեստալկո” ՍՊԸ, Երևան, Ռոստովյան 

15, բն.17, AM
(540) 

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

գարեջրի): 
____________________

(210) 20081033 (111) 14578

(220) 03.10.2008 (151) 30.09.2009

 (181) 03.10.2018

(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
 “Դ Դիսթրիբյուշեն” , RU
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(540) 

(526) Բացի “ՍՄԻՐՆՈՎ” (ռուս.) բառից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, դեղին, մոխրա-
գույն, վարդագույն, կանաչ, մուգ և բաց կանաչ 
գունային համակցությամբ։

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

ռությամբ գարեջրի)։ 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081034 (111) 14579
(220) 03.10.2008 (151) 30.09.2009
 (181) 03.10.2018
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
“Դ Դիսթրիբյուշեն” , RU
(540) 

(526) Բացի “ՍՄԻՐՆՈՎ” (ռուս.) բառից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, կարմիր, դեղին, 
բաց մոխրագույն, մանուշակագույն, բաց 
մանուշակագույն և վարդագույն գունային 
համակցությամբ։

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

գարեջրի)։ 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081035 (111) 14580
(220) 03.10.2008 (151) 30.09.2009
 (181) 03.10.2018
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
 “Դ Դիսթրիբյուշեն” , RU
(540) 

(526) Բացի “ՍՄԻՐՆՈՎ” (ռուս.) բառից մնացած 

բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-

նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, դեղին, մուգ դեղին, 

վարդագույն, մոխրագույն և դարչնագույն 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081292 (111) 14581

(220) 02.12.2008 (151) 30.09.2009

 (181) 02.12.2018

(730) Օրինջ Փըրսընըլ Քոմյունիքեյշնս Սերվիսիզ 

Լիմիթիդ , GB
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(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն և սպի-

տակ գունային համակցությամբ
(511) (510)

դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցա-
կան և հեռահաղորդակցական սարքեր և սար-
քավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատես-
ված տվյալների մշակման, գրանցման, պահ-
ման, փոխանցման, որոնման, առբերման կամ 
ստացման համար. սարքեր և սարքավորում-
ներ ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության 
և ծածկագրված տվյալների գրանցման, փո-
խանցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման 
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, 
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի մշակ-
ման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. հե-
ռուստատեսային և ռադիոսարքեր և սարքա-
վորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո և 
հեռուստատեսային հեռարձակման հաղորդող և 
ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ հաղորդ-
ված ծրագրեր մուտքի ապահովման սարքեր. 
հոլոգրամներ. համակարգիչներ. համակարգիչ-
ներին կից սարքավորումներ. ծրագրավոր-
ված տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային 
սխեմաներ. համակարգչային ծրագրեր. հա-
մակարգչային ծրա գրային արտադրանք. 
տվյալների մագնիսական կրիչներ հանդիսա-
ցող սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. 
դատարկ և նախապես գրանցված մագնիսական 
քարտեր. տվյալների քարտեր. հիշողության քար-
տեր. բանական քարտեր. միկրոպրոցեսորներ
պարունակող քարտեր. ինտեգրալային սխեմա-
ների քարտեր. նույնականացման էլեկտրոնային 
քարտեր. հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային 
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքար-

տեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար, 
որոնք նախատեսված են հեռախոսների հետ 
օգտագործման համար. CD ROM-ներ. տվյալների 
մագնիսական, թվային և օպտիկական կրիչներ. 
մագնիսական, թվային և օպտիկական տվյալների 
գրանցման և պահման կրիչներ (դատարկ և 
նախապես գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օն–լայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, տեսա-
կոնֆերանսների և տեսահեռախոսների ծառա-
յության մատուցման համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք տվյալների որոնման և 
առբերման համար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք դեպի տվյալների բազաներ մուտքի 
ապահովման, հեռահաղորդակցական ծառա-
յությունների մատուցման, համակարգչային ցան-
ցերի և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակների համար. համակարգչային խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային տվյալ-
ների բազաներից կամ ինտերնետից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3 ինտեր-
նետային վեբ-կայքերից տրամադրվող թվային 
երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր ինտերնե-
տից ստացված երաժշտության նվագարկման 
համար. MP3 նվագարկիչներ. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից կամ 
ինտերնետային կայքերից օն-լայն ռեժիմում տրա-
մադրվող լուսանկարներ, նկարներ, գրաֆիկա, 
ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ և ձայ-
նատեսային ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման 
սարքեր և սարքավորումներ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման ար-
բանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ 
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր 
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. դիմա-
դրողականության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա-
հաղորդակցական համակարգեր և կայանքներ. 
հեռախոսային ցանցերի տերմինալներ. հեռախո-
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սային կոմուտատորներ. հեռահաղորդակացական 
ազդանշանի մուտքի, պահման, փոխակերպման և 
մշակման սարքեր. հեռախոսային սարքավորանք. 
սարքավորանք ֆիքսված, շարժական, բջջա-
յին, բարձրախոսով հեռախոսների կամ ձայնով 
կառավարվող հեռախոսների համար. մուլտի-
մեդիա տերմինալներ. ինտերակտիվ տերմի-
նալներ ապրանքների և ծառայությունների ցուցա-
դրման և պատվիրման համար. փեյջինգային, 
ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային 
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժա կան հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսա փողեր. ֆաքսիմիլային ապարատ ներ. 
հեռախոսների և հեռախոսային լսափողերի 
լրացուցիչ պարագաներ. հեռախոսների հետ 
օգտագործվող ադապտերներ. հեռախոսների 
լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին կամ 
ավտոմեքենաներում տեղակայված բարձրա-
խոսով սարքեր հեռախոսի ավտոմատ օգտա-
գործման համար. ավտոմեքենաներում տեղա-
դրվող հեռախոսային լսափողերի հենարաններ. 
պայուսակներ և պատյաններ՝ հատուկ նախա-
տեսված շարժական հեռախոսների և հեռա-
խոսային սարքերի ու լրացուցիչ պարագաների 
պահման և կրման համար. համակարգչայնաց-
ված անձնական քարտուղարներ. ալեհավաքներ. 
մարտկոցներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. 
մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ 
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր. 
նավարկման, հետևման և դիրքավորման էլեկտրո-

նային սարքեր և սարքավորումներ. հսկման սար-

քեր և սարքավորումներ (բացառությամբ in-vivo 

հսկման). ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. 

կառավարման, տեստավորման (բացառությամբ 

in-vivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 

(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական սար-

քեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկտրա-

օպտիկական սարքեր և գործիքներ. տեսաֆիլմեր. 

ձայնատեսային սարքեր և սարքավորումներ. 

էլեկտրոնային խաղերի սարքեր և սարքավորում-
ներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային լրացուցիչ 
պարագաներ և կից սարքավորանք, որոնք նա-
խատեսված և հարմարեցված են համակարգիչ-
ների, ձայնատեսային սարքերի և էլեկտրոնային 
խաղերի սարքերի ու սարքավորումների հետ օգ-
տագործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների 
մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական հեռա-
խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հաղոր-
դագրությունների հավաքման և փոխանցման, 
ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի երթուղու 
փոփոխման, ինքնապատասխանիչի, տեղեկատուի 
և էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության և 
տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և 
ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
տեղ հասցնում. օն-լայն տեղեկատվություն 
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. հեռ-
արձակման ծառայություններ. ռադիո կամ 
հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուս-
տախանութ ու վեբ-խանութ ծրագրերի հեռարձա-
կում կամ հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի 
և տվյալների դիտման ծառայություններ. մուլտի-
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության ցան-
ցերի միջոցով. տեսահաղորդագրությունների 
ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա-
յություններ. տեսահեռախոսների ծառայություն-
ներ. տեղեկատվության (ներառյալ վեբ-էջերի), 
համակարգչային ծրագրերի և այլ տվյալների 
հեռահաղորդակցություն. օգտագործողներին դեպի 
ինտերնետ մուտքի տրամադրում. ինտերնետին կամ 
տվյալների բազաներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում (պրովայդերների ծառայություններ). 
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող 
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում և գոր-
ծարկում. ինտերնետում թվային երաժշտության 
վեբ կայքերին մուտքի տրամադրում. ինտեր-
նե տում MP3-վեբ կայքեր մուտքի տրամա-
դրում. հեռահաղորդակցության միջոցով թվա-
յին երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերա-
տորների համար դեպի հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրամա-
դրում. հեռահաղորդակցական մուտքի ծա-
ռա յություններ. հաղորդագրությունների ու 
պատկերների համակարգչայնացված փոխան-
ցում. հաղորդակցություն համակարգչի մի-
ջոցով. նորությունների գործակալությունների 
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ծառայություններ. նորությունների և ընթացիկ 
իրադարձությունների վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյան փոխանցում. վերոհիշյալ ծառայությունների 
տրամադրման համար օգտագործվող սարքերի, 
սարքավորումների, տեղակայման սարքերի 
կամ մասերի վարձում, վարձույթ և վարձակալու-
թյուն. վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբեր-
յալ խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն. 

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ հետա-
զոտություններ ու նախագծում. հետազոտական 
լաբորատորիաների ծառայություններ. հետա-
զոտական, նախագծային և զարգացման պրո-
յեկտների ղեկավարում. ապրանքների հետա-
զոտում, նախագծում և զարգացում. տեխ-
նիկական հետազոտություններ. համակար-
գիչների, համակարգչային ծրագրերի, համա-
կարգչային համակարգերի, համակարգչային 
աշխատածրագրային լուծումների, տվյալների 
մշակման համակարգերի, տվյալների կառա-
վարման, համակարգչայնացված տեղեկատվու-
թյան մշակման համակարգերի, հաղորդակցական 
ծառայությունների, հաղորդակացական լուծում-
ների, հաղորդակցկան համակարգերի և ցան-
ցային ինտերֆեյսի վերաբերյալ հետազոտման, 
նախագծման և զարգացման ծառայություն-
ներ. համակարգչային ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատային արտադրանքի ար-
դիականացում և նախագծում. համակարգչային 
ներսարված ծրագրային արտադրանքի, համա-
կարգչային ծրագրային ապահովման, համա-
կարգչային ծրագրերի պահպանում, արդիա-
կանացում և նախագծում. համակարգչային 
ծրագրավորում. համակարգիչների և համա-
կարգչային ցանցային միջոցների վերաբերյալ
տեղեկատվության պատրաստում և տրամա-
դրում. տեխնիկական խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն տեղեկատվական տեխնո-
լոգիայի և հեռահաղորդակցության ոլորտում. համա-
կարգչային համակարգերի և հեռահաղորդակցա-
կան համակարգերի ու սարքավորումների նախագ-
ծում և զարգացում. համակարգչային կառավարման 
ծառայություններ. համակարգչային ցանցերի, 
հեռահաղորդակցական ցանցերի և տվյալների 
փոխանցման ցանցերի գործարկման ապահովում. 
համակարգչային օն-լայն ծառայություններ. օն-
լայն ռեժիմում տրամադրվող ծրագրավորման 

ծառայություններ. մուտքի տրամադրում դեպի 
էլեկտրոնային օն-լայն ցանց տեղեկատվության 
որոնման և առբերման համար. համակարգիչների 
վարձույթ. ինտերնետային վեբ-էջերի հավաքման 
համար նախագծում, գծագրում և լիազորված 
գրառում. վիրտուալ և ինտերակտիվ պատկերների 
ստեղծման ծառայություններ. տվյալների բազա-
ների, ինտրանետի և վեբ-կայքերի ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. երրորդ անձանց վեբ- 
կայքերի տեղակայում. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանքի տեղակայում և պահպանում. դեպի 
համակարգչային տվյալների բազաներ մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. դեպի համակարգչային 
հայտարարությունների և հաղորդագրությունների 
տախտակներ և համակարգչային ցանցեր մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. ինտերնետ պրովայդեր-
ների (ISP) ծառայություններ. գրանցված դո-
մեն անվանումների հավաքում, ստեղծում և 
պահպանում. համակարգիչների կամ շարժական 
հեռախոսների միջոցով տրամադրվող տեքստերի, 
պատկերների և երաժշտության գրանցման համար 
վեբ-կայքերի, վեբ-էջերի և պորտալների ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետի միջոցով
օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվա-

կան և խորհրդատվական ծառայություններ. եղա-

նակի կանխատեսում. եղանակի մասին տեղե-

կատվության տրամադրում. ինտերիերի նախա-

գծման ծառայություններ. վերոհիշյալ ծառա-

յությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն և 
խորհրդատվություն: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081293 (111) 14582
(220) 02.12.2008 (151) 30.09.2009
 (181) 02.12.2018
(730) Օրինջ Փըրսընըլ Քոմյունիքեյշնս Սերվիսիզ 

Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային հա-

ղորդակցական և հեռահաղորդակցական սար-
քեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական և 
հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքավո-
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րումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային սար-
քեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատես-
ված տվյալների մշակման, գրանցման, պահ-
ման, փոխանցման, որոնման, առբերման կամ 
ստացման համար. սարքեր և սարքավորում-
ներ ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության 
և ծածկագրված տվյալների գրանցման, փոխ-
անցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման 
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սար-
քեր, գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի 
մշակման սարքեր, գործիքներ և սարքավո-
րանք. հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր 
և սարքավորումներ. հեռահաղորդակցական, 
ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման 
հաղորդող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված 
կամ հաղորդված ծրագրեր մուտքի ապահով-
ման սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչներին կից սարքավորում ներ. 
ծրագրավորված տվյալներ պարունակող 
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային ար-
տադրանք. տվյալների մագնիսական կրիչներ 
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ 
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված 
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր. 
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր. 
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր. 
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. նույնա-
կանացման էլեկտրոնային քարտեր. հեռախո-
սային քարտեր. հեռախոսային վարկաքարտեր. 
վարկաքարտեր. հաշվե քար տեր. քարտեր 
էլեկտրոնային խաղերի համար, որոնք նա-
խատեսված են հեռախոսների հետ օգտա-
գործման համար. CD ROM-ներ. տվյալների 
մագնիսական, թվային և օպտիկական կրիչներ. 
մագնիսական, թվային և օպտիկական տվյալների 
գրանցման և պահման կրիչներ (դատարկ և նա-
խապես գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանս ների, 

տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառայության մատուցման համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք տվյալների որոնման և 
առբերման համար. համակարգչային ծրագրա-
յին արտադրանք դեպի տվյալների բազաներ 
մուտքի ապահովման, հեռահաղորդակցական 
ծառայությունների մատուցման, համակարգչային 
ցանցերի և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակների համար. համակարգչային խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից տրա-
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3 
ինտերնետային վեբ-կայքերից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր 
ինտերնետից ստացված երաժշտութ յան 
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից օն-լայն 
ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, նկարներ, 
գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ 
և ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման 
սարքեր և սարքավորումներ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս-
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական 
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխ-
ներ. դիմադրողականության լարեր. էլեկտրոդ-
ներ. հեռահաղորդակցական համակար գեր 
և կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի տեր-
մինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. 
հեռահաղորդակացական ազդանշանի մուտքի, 
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող հեռա-
խոսների համար. մուլտիմեդիա տերմինալներ. 
ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանքների և
ծառայությունների ցուցադրման և պատվիրման 
համար. փեյջինգային, ռադիոփեյջինգային և 
ռադիոհեռախոսային սարքեր և սարքավորում-
ներ. հեռախոսներ, շարժական հեռախոսներ 
և հեռախոսային լսափողեր. ֆաքսիմիլային
ապարատներ. հեռախոսների և հեռախոսային լսա-
փողերի լրացուցիչ պարագաներ. հեռախոսների 
հետ օգտագործվող ադապտերներ. հեռախոս-
ների լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին 
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կամ ավտոմեքենաներում տեղակայված բարձրա-
խոսով սարքեր հեռախոսի ավտոմատ օգտագործ-
ման համար. ավտոմեքենաներում տեղադրվող
հեռախոսային լսափողերի հենարաններ. պայու-
սակներ և պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված 
շարժական հեռախոսների և հեռախոսային 
սարքերի ու լրացուցիչ պարագաների պահման 
և կրման համար. համակարգչայնացված անձ-
նական քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտ-
կոցներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. 
մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլո-
բալ դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր. 
նավարկման, հետևման և դիրքավորման էլեկտրո-
նային սարքեր և սարքավորումներ. հսկման սար-
քեր և սարքավորումներ (բացառությամբ in-
vivo հսկման). ռադիոսարքեր և սարքավորում-
ներ. կառավարման, տեստավորման (բացառու-
թյամբ in-vivo տեստավորման), ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրա-
կան սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և 
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և սարքա-
վորումներ. էլեկտրոնային խաղերի սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
լրացուցիչ պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են հա-
մակարգիչների, ձայնատեսային սարքերի և էլեկ-
տրոնային խաղերի սարքերի ու սարքավորում-
ների հետ օգտագործման համար. վերոհիշյալ 
ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղորդակ-
ցություն. հեռախոսների, շարժական հեռախոսների, 
ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հաղորդագրություն-
ների հավաքման և փոխանցման, ռադիոփեյ-
ջինգի, հեռախոսականչի երթուղու փոփոխ-
ման, ինքնապատասխանիչի, տեղեկատուի և 
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության և 
տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և 
ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
տեղ հասցնում. օն-լայն տեղեկատվություն հեռա-
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների միջ-
փոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. հեռ-
արձակման ծառայություններ. ռադիո կամ հեռուս-
տատեսային ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստա-
խանութ ու վեբ-խանութ ծրագրերի հեռարձակում 

կամ հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի 
և տվյալների դիտման ծառայություններ. մուլտի-
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն-
ների ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծառայու-
թյուններ. տեղեկատվության (ներառյալ վեբ- էջերի), 
համակարգչային ծրագրերի և այլ տվյալների հեռա-
հաղորդակցություն. օգտագործողներին դեպի 
ինտերնետ մուտքի տրամադրում. ինտերնետին կամ 
տվյալների բազաներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում (պրովայդերների ծառայություններ). 
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող 
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում և գոր-
ծարկում. ինտերնետում թվային երաժշտության 
վեբ-կայքեր մուտքի տրամադրում. ինտերնե-
տում MP3 վեբ-կայքեր մուտքի տրամադրում. 
հեռա հաղորդակցության միջոցով թվային
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերատոր-
ների համար դեպի հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրամա-
դրում. հեռահաղորդակցական մուտքի ծառա-
յություններ. հաղորդագրությունների ու պատ-
կերների համակարգչայնացված փոխան-
ցում. հաղորդակցություն համակարգչի մի-
ջոցով. նորությունների գործակալություն-
ների ծառայություններ. նորությունների և ըն-
թացիկ իրադարձությունների վերա բերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի,  սարքավորում-
ների, տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վար ձում, վարձույթ և վարձակալություն. 
վերո հիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդա տվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն. 

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ հետա-
զոտություններ ու նախագծում. հետազոտա-
կան լաբորատորիաների ծառայություններ. հե-
տազոտական, նախագծային և զարգացման 
պրոյեկտների ղեկավարում. ապրանքների 
հետազոտում, նախագծում և զարգացում. տեխ-
նիկական հետազոտություններ. համակար-
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գիչների, համակարգչային ծրագրերի, համա-
կարգչային համակարգերի, համակարգչային 
աշխատածրագրային լուծումների, տվյալների 
մշակման համակարգերի, տվյալների կառավար-
ման, համակարգչայնացված տեղեկատվության 
մշակման համակարգերի, հաղորդակցական ծա-
ռայությունների, հաղորդակացական լուծումների, 
հաղորդակցական համակարգերի և ցանցային 
ինտերֆեյսի վերաբերյալ հետազոտման, նախա-
գծման և զարգացման ծառայություններ. համա-
կարգչային ծառայություններ. համակարգչային 
ապարատային արտադրանքի արդիականացում 
և նախագծում. համակարգչային ներսարված 
ծրագրային արտադրանքի, համակարգչային 
ծրագրային ապահովման, համակարգչային 
ծրագրերի պահպանում, արդիականացում և 
նախագծում. համակարգչային ծրագրավորում. 
համակարգիչների և համակարգչային ցան-
ցային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյան պատրաստում և տրամադրում. տեխ-
նիկական խորհրդատվություն և խորհրդակ-
ցություն տեղեկատվական տեխնոլոգիայի և 
հեռահաղորդակցության ոլորտներում. համակար-
գչային համակարգերի և հեռահաղորդակցական 
համակարգերի ու սարքավորումների նախագծում 
և զարգացում. համակարգչային կառավարման 
ծառայություններ. համակարգչային ցանցերի, 
հեռահաղորդակցական ցանցերի և տվյալների 
փոխանցման ցանցերի գործարկման ապահովում. 
համակարգչային օն-լայն ծառայություններ. օն-
լայն ռեժիմում տրամադրվող ծրագրավորման 
ծառայություններ. մուտքի տրամադրում դեպի 
էլեկտրոնային օն-լայն ցանց տեղեկատվության 
որոնման և առբերման համար. համակարգիչների 
վարձույթ. ինտերնետային վեբ-էջերի հավաքման 
համար նախագծում, գծագրում և լիազորված 
գրառում. վիրտուալ և ինտերակտիվ պատկերների 
ստեղծման ծառայություններ. տվյալների բազա-
ների, ինտրանետի և վեբ-կայքերի ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. երրորդ անձանց 
վեբ-կայքերի տեղակայում. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի տեղակայում և 
պահպանում. դեպի համակարգչային տվյալների 
բազաներ մուտքի ժամանակի վարձույթ. դեպի 
համակարգչային հայտարարությունների և հա-
ղորդագրությունների տախտակներ և համա-
կարգչային ցանցեր մուտքի ժամանակի վար-
ձույթ. ինտերնետ պրովայդերների (ISP) ծա-
ռայություններ. գրանցված դոմեն անվանումների
հավաքում, ստեղծում և պահպանում. համա-

կարգիչների կամ շարժական հեռախոսների մի-
ջոցով տրամադրվող տեքստերի, պատկերների 
և երաժշտության գրանցման համար վեբ-կայ-
քերի, վեբ-էջերի և պորտալների ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետի միջոցով
օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվա-
կան և խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի կանխատեսում. եղանակի մասին տեղե-
կատվության տրամադրում. ինտերիերի նախա-
գծման ծառայություններ. վերոհիշյալ ծառա-
յությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն և 
խորհրդատվություն: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081322 (111) 14583
(220) 08.12.2008 (151) 30.09.2009
 (181) 08.12.2018
(730) Օրինջ Փըրսընըլ Քոմյունիքեյշնս Սերվիսիզ 

Լիմիթիդ , GB
(310) 007019862   (320) 26.06.2008   (330) EM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքավո-
րումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային սար-
քեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատես-
ված տվյալների մշակման, գրանցման, պահ-
ման, փոխանցման, որոնման, առբերման կամ 
ստացման համար. սարքեր և սարքավորում-
ներ ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության 
և ծածկագրված տվյալների գրանցման, փո-
խանցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման 
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, 
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գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի մշակ-
ման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. հե-
ռուստատեսային և ռադիոսարքեր և սարքա-
վորումներ. հեռահաղորդակցական, ռադիո և 
հեռուստատեսային հեռարձակման հաղորդող և 
ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ հաղորդ-
ված ծրագրեր մուտքի ապահովման սարքեր. 
հոլոգրամներ. համակարգիչներ. համակարգի-
ներին կից սարքավորումներ. ծրագրավոր-
ված տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային 
սխեմաներ. համակարգչային ծրագրեր. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք. տվյալ-
ների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող սկա-
վառակներ, ժապավեններ և լարեր. դատարկ և 
նախապես գրանցված մագնիսական քարտեր. 
տվյալների քարտեր. հիշողության քարտեր. բա-
նական քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարու-
նակող քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների 
քարտեր. նույնականացման էլեկտրոնային քար-
տեր. հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային 
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքար-
տեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար, 
որոնք նախատեսված են հեռախոսների հետ 
օգտագործման համար. CD ROM-ներ. տվյալների 
մագնիսական, թվային և օպտիկական կրիչներ. 
մագնիսական, թվային և օպտիկական տվյալների 
գրանցման և պահման կրիչներ (դատարկ և 
նախապես գրանցված). ինտերնետից տրամա-
դրվող համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ 
ինտերնետից օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող). 
համա կարգչային ծրագրային արտադրանք 
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ 
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս 
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին 
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, տեսա-
կոնֆերանսների և տեսահեռախոսների ծառա-
յության մատուցման համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք տվյալների որոնման 
և առբերման համար. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք դեպի տվյալների բազաներ 
մուտքի ապահովման, հեռահաղորդակցական 
ծառայությունների մատուցման, համակարգչային 
ցանցերի և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակների համար. համակարգչային խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային տվյալ-

ների բազաներից կամ ինտերնետից տրամադրվող 
թվային երաժշտություն (բեռնվող). MP3 ինտեր-
նետային վեբ-կայքերից տրամադրվող թվային 
երաժշտություն (բեռնվող). սարքեր ինտերնետից 
ստացված երաժշտության նվագարկման հա-
մար. MP3 նվագարկիչներ. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից կամ 
ինտերնետային կայքերից օն-լայն ռեժիմում տրա-
մադրվող լուսանկարներ, նկարներ, գրաֆիկա, 
ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ և 
ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման 
սարքեր և սարքավորումներ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սար-
քեր. հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս-
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական 
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխ-
ներ. դիմադրողականության լարեր. էլեկտրոդ-
ներ. հեռահաղորդակցական համակարգեր և 
կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի տերմինալ-
ներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռահա-
ղորդակացական ազդանշանի մուտքի, պահման, 
փոխակերպման և մշակման սարքեր. հեռախո-
սային սարքավորանք. սարքավորանք ֆիքսված, 
շարժական, բջջային, բարձրախոսով հեռախոս-
ների կամ ձայնով կառավարվող հեռախոսների 
համար. մուլտիմեդիա տերմինալներ. ինտերակտիվ 
տերմինալներ ապրանքների և ծառայությունների
ցուցադրման և պատվիրման համար. փեյջին-
գային, ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախո-
սային սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոս-
ներ, շարժական հեռախոսներ և հեռախոսա-
յին լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
հեռախոսների և հեռախոսային լսափողերի 
լրացուցիչ պարագաներ. հեռախոսների հետ 
օգտագործվող ադապտերներ. հեռախոսների 
լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին կամ 
ավտոմեքենաներում տեղակայված բարձրախո-
սով սարքեր հեռախոսի ավտոմատ օգտագործ-
ման համար. ավտոմեքենաներում տեղադրվող
հեռախոսային լսափողերի հենարաններ. պայու-
սակներ և պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված 
շարժական հեռախոսների և հեռախոսային 
սարքերի ու լրացուցիչ պարագաների պահման 
և կրման համար. համակարգչայնացված անձ-
նական քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտ-
կոցներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. 
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մոդեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ 
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր. 
նավարկման, հետևման և դիրքավորման էլեկտրո-
նային սարքեր և սարքավորումներ. հսկման սար-
քեր և սարքավորումներ (բացառությամբ in-
vivo հսկման). ռադիոսարքեր և սարքավորում-
ներ. կառավարման, տեստավորման (բացառու-
թյամբ in-vivo տեստավորման), ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրա-
կան սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և 
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և սարքա-
վորումներ. էլեկտրոնային խաղերի սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
լրացուցիչ պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված են հա-
մա կարգիչների, ձայնատեսային սարքերի և 
էլեկտրոնային խաղերի սարքերի ու սարքավորում-
ների հետ օգտագործման համար. վերոհիշյալ 
ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական հեռա-
խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հաղոր-
դագրությունների հավաքման և փոխանցման, 
ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի երթուղու փո-
փոխման, ինքնապատասխանիչի, տեղեկատուի 
և էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության և 
տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և 
ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների 
տեղ հասցնում. օն-լայն տեղեկատվություն 
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների 
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների 
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. հեռար-
ձակման ծառայություններ. ռադիո կամ հեռուս-
տատեսային ծրագրերի ու ֆիլմերի, հեռուստախա-
նութ ու վեբ-խանութ ծրագրերի հեռարձակում 
կամ հաղորդում. տեսատեքստի, տելետեքստի 
և տվյալների դիտման ծառայություններ. մուլտի-
մեդիա բովանդակության հեռարձակում և տեղ
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրությունների 
ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա-
յություններ. տեսահեռախոսների ծառայություն-
ներ. տեղեկատվության (ներառյալ վեբ-էջերի), 
համակարգչային ծրագրերի և այլ տվյալների հեռա-
հաղորդակցություն. օգտագործողներին դեպի ին-

տերնետ մուտքի տրամադրում. ինտերնետին կամ 
տվյալների բազաներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում (պրովայդերների ծառայություններ). 
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող 
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում և գոր-
ծարկում. ինտերնետում թվային երաժշտության 
վեբ-կայքեր մուտքի տրամադրում. ինտերնե-
տում MP3-վեբ կայքեր մուտքի տրամադրում. 
հեռա հաղորդակցության միջոցով թվա յին
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերատոր-
ների համար դեպի հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և տրամա-
դրում. հեռահաղորդակցական մուտքի ծառա-
յություններ. հաղորդագրությունների ու պատ-
կեր ների համակարգչայնացված փոխ ան-
ցում. հաղորդակցություն համակարգչի միջո-
ցով. նորությունների գործակալությունների 
ծառայություններ. նորությունների և ընթա-
ցիկ իրադարձությունների վերաբերյալ տեղե-
կատվության փոխանցում. վերոհիշյալ ծառա-
յությունների տրամադրման համար օգտագործ-
վող սարքերի, սարքավորումների, տեղակայման 
սարքերի կամ մասերի վարձում, վարձույթ և վար-
ձակալություն. վերոհիշյալ ծառայությունների 
վերաբերյալ խորհրդատվություն, տեղեկա-
տվություն և խորհրդակցություն. 

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ հետա-
զոտություններ ու նախագծում. հետազոտական 
լաբորատորիաների ծառայություններ. հետա-
զոտական, նախագծային և զարգաց ման 
պրոյեկտների ղեկավարում. ապրանքների հե-
տազոտում, նախագծում և զարգացում. տեխ-
նիկական հետազոտություններ. համակար-
գիչների, համակարգչային ծրագրերի, համա-
կարգչային համակարգերի, համակարգչային 
աշխատածրագրային լուծումների, տվյալների 
մշակման համակարգերի, տվյալների կառա-
վարման, համակարգչայնացված տեղեկատվու-
թյան մշակման համակարգերի, հաղորդակցական 
ծառայությունների, հաղորդակացական լուծում-
ների, հաղորդակցական համակարգերի և ցան-
ցային ինտերֆեյսի վերաբերյալ հետազոտման, 
նախագծման և զարգացման ծառայություն-
ներ. համակարգչային ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատային արտադրանքի ար-
դիականացում և նախագծում. համակարգչա-
յին ներսարված ծրագրային արտադրանքի, 
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համակարգչային ծրագրային ապահովման, հա-
մակարգչային ծրագրերի պահպանում, արդիա-
կանացում և նախագծում. համակարգչային 
ծրագրավորում. համակարգիչների և համա-
կարգչային ցանցային միջոցների վերաբերյալ
տեղեկատվության պատրաստում և տրամա-
դրում. տեխնիկական խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիայի և հեռահաղորդակցության ոլորտ-
ներում. համակարգչային համակարգերի և հե-
ռահաղորդակցական համակարգերի ու սարքա-
վորումների նախագծում և զարգացում. համա-
կարգչային կառավարման ծառայություններ. հա-
մակարգչային ցանցերի, հեռահաղորդակցական 
ցանցերի և տվյալների փոխանցման ցանցերի 
գործարկման ապահովում. համակարգչային օն-
լայն ծառայություններ. օն-լայն ռեժիմում տրա-
մադրվող ծրագրավորման ծառայություններ. 
մուտքի տրամադրում դեպի էլեկտրոնային օն-
լայն ցանց տեղեկատվության որոնման և առ-
բերման համար. համակարգիչների վարձույթ. 
ինտերնետային վեբ-էջերի հավաքման համար 
նախագծում, գծագրում և լիազորված գրառում. 
վիրտուալ և ինտերակտիվ պատկերների ստեղծ-
ման ծառայություններ. տվյալների բազաների, 
ինտրանետի և վեբ-կայքերի ստեղծում, գործար-
կում և պահպանում. երրորդ անձանց վեբ-կայքերի 
տեղակայում. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանքի տեղակայում և պահպանում. դեպի 
համակարգչային տվյալների բազաներ մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. դեպի համակարգչային 
հայտարարությունների և հաղորդագրություն-
ների տախտակներ և համակարգչային ցանցեր 
մուտքի ժամանակի վարձույթ. ինտերնետ պրո-
վայդերների (ISP) ծառայություններ. գրանցված 
դոմեն անվանումների հավաքում, ստեղծում և 
պահպանում. համակարգիչների կամ շարժական 
հեռախոսների միջոցով տրամադրվող տեքստերի, 
պատկերների և երաժշտության գրանցման համար 
վեբ կայքերի, վեբ էջերի և պորտալների ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ Ինտերնետի միջո-
ցով օն-լայն ռեժիմում տրամադրվող տեղեկա-
տվական և խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի կանխատեսում. եղանակի մասին տե-
ղեկատվության տրամադրում. ինտերյերի նա-

խագծման ծառայություններ. վերոհիշյալ ծառա-

յությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն և 
խորհրդատվություն: 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090395 (111) 14584

(220) 02.04.2009 (151) 30.09.2009

 (181) 02.04.2019

(730) “Ռոյալ-Արմենիա” ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Դավի-

թաշեն 2-րդ թաղ. 26, բն. 38, AM
(540) 

(526) Բացի “RA” ոճավորված տառակապակցու-

թյունից և “ROYAL ARMENIA” անվանումից

մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 

պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 

ոսկեգույն, դարչնագույն, դեղին, կարմիր, 

կապույտ, սև և սպիտակ գունային համակ-

ցությամբ։

(511) (510)

դաս 30. սուրճ։ 

___________________

(210) 20090411 (111) 14585

(220) 06.04.2009 (151) 30.09.2009

 (181) 06.04.2019



ԳՅՈՒՏԵՐ

45

ՄԱՍ 1

45

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№11 

2 5 . 11 . 2 0 0 9

(730) ԲԱՍՖ ՍԻ , DE

(540) 

(511) (510)
դաս 1. քիմիկատներ, որոնք օգտագործվում 

են գյուղատնտեսության, այգեգործության և 
անտառաբուծության մեջ, մասնավորապես՝ 
պատրաստուկներ բույսերի կազդուրման, բույ-
սերի աճի կարգավորման համար, քիմիական
պատրաստուկներ սերմերի մշակման համար, 
մակերևութաակտիվ նյութեր, բնական կամ սին-
թետիկ քիմիկատներ, որոնք օգտագործվում են 
որպես միջատներին հրապուրելու կամ ապակողմ-
նորոշելու միջոց.

դաս 5. վնասատու կենդանիների դեմ պայ-
քարի և ոչնչացման պատրաստուկներ, ֆունգի-
ցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերքներ, ինչպես նաև հացա-
հատիկային բույսեր և հատիկաբույսեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում, սերմեր, մթերքներ 
և կեր կենդանիների համար։ 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090474 (111) 14586
(220) 22.04.2009 (151) 30.09.2009
 (181) 22.04.2019
(730) “Ռոյալ-Արմենիա” ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Դավի-

թաշեն 2-րդ թաղ. 26, բն. 38, AM
(540) 

(526) Բացի “RA” ոճավորված տառակապակ-
ցությունից և “ROYAL ARMENIA” անվանումից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 30. սուրճ։ 

____________________

(210) 20090499 (111) 14587
(220) 30.04.2009 (151) 30.09.2009
 (181) 30.04.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տիգրան Հարու-

թյունյան, Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղ. 
2/1, բն. 51, AM

(540) 

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

(511) (510)
դաս 11. սառնարաններ։ 

____________________

(210) 20090598 (111) 14588
(220) 27.05.2009 (151) 30.09.2009
 (181) 27.05.2019
(730) Հասնի Կոսեջյան , DE
(540) 

(526) “BERLIN” անվանումը և “OPTIC” բառն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ և մոխ-
րագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 9. ակնոց, արևային ակնոց, ակնոցի շրջա-

նակներ, ակնոցի ոսպնյակներ,  հպաոսպնյակներ։ 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20090621 (111) 14589
(220) 05.06.2009 (151) 30.09.2009
 (181) 05.06.2019
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-

նոստյու “Սիգմա” , RU
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված 
և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բանջա-
րեղեն. 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. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090622 (111) 14590
(220) 05.06.2009 (151) 30.09.2009
 (181) 05.06.2019
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-

նոստյու “Սիգմա” , RU
(540) 

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

(511) (510)

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված 

և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բանջա-

րեղեն. 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. խմո-

րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 

բնակատեղով ապահովում: 

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20081294 (111) 14591

(220) 03.12.2008 (151) 01.10.2009
 (181) 03.12.2018
(730) “Ինտեր լոտո” ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպման 

գործակալություն։ 

____________________

(210) 20081310 (111) 14592

(220) 05.12.2008 (151) 01.10.2009
 (181) 05.12.2018
(730) “Ինտեր լոտո” ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 41. վիճակախաղերի գործունեության կազ-

մակերպում։ 
____________________
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(210) 20090008 (111) 14593
(220) 12.01.2009 (151) 01.10.2009
 (181) 12.01.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Արսենյան, 

Ջերմուկ, Ձախափնյակ 26ա, բն.19, AM
(540) 

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

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

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

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում, 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում։ 

____________________

(210) 20090131 (111) 14594
(220) 13.02.2009 (151) 01.10.2009
 (181) 13.02.2019
(730) Օթիս Էլեվեյթր Քամփնի , US
(310) 2008726044   (320) 13.08.2008   (330) RU
(540) 

(511) (510)
դաս 7. վերելակներ, շարժասանդուղքներ, 

ամբարձիչներ, շարժվող ուղիներ, դրանց հետ 
կապված շարժամեխանիզմներ, բեռնափոխա-
դրիչներ և մասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 
համար.

դաս 37. վերելակների, շարժասանդուղք-
ների, ամբարձիչների, շարժվող ուղիների, դրանց 
հետ կապված շարժամեխանիզմների, բեռնա-
փոխադրիչների և բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 
համար մասերի տեղադրում, սպասարկում և 
նորոգում.

դաս 42. վերելակների, շարժասանդուղք-
ների, ամբարձիչների, շարժվող ուղիների, դրանց 
հետ կապված շարժամեխանիզմների, բեռնա-
փոխադրիչների և բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 
համար մասերի նախագծում և մշակում։ 
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090132 (111) 14595
(220) 13.02.2009 (151) 01.10.2009
 (181) 13.02.2019
(730) Օթիս Էլեվեյթր Քամփնի , US
(310) 2008726043   (320) 13.08.2008   (330) RU
(540) 

(511) (510)
դաս 7. վերելակներ, շարժասանդուղքներ, 

ամբարձիչներ, շարժվող ուղիներ, դրանց հետ 

կապված շարժամեխանիզմ ներ, բեռնափո-

խադրիչներ և մասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանք-

ների համար.

դաս 37. վերելակների, շարժասանդուղք-

ների, ամբարձիչների, շարժվող ուղիների, դրանց 

հետ կապված շարժամեխանիզմների, բեռնա-

փոխադրիչների և բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 

համար մասերի տեղադրում, սպասարկում և 

նորոգում.
դաս 42. վերելակների, շարժասանդուղք-

ների, ամբարձիչների, շարժվող ուղիների, դրանց 
հետ կապված շարժամեխանիզմների, բեռնա-
փոխադրիչների և բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 

համար մասերի նախագծում և մշակում։ 

(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090173 (111) 14596
(220) 19.02.2009 (151) 01.10.2009
 (181) 19.02.2019
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(730) “Մեղրիի գինու գործարան” ԲԲԸ, Մեղրի, 
Գործարանային 32, AM

(540) 

(526) Բացի “ՄԵՂՐԻԻ ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ” և 

“ՄԵԳՐԻՆՍԿԻ ՎԻՆՆԻ ԶԱՎՈԴ” (ռուս.) ան-

վանումներից մնացած բոլոր գրառումներն 

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կարմիր, 

մուգ և բաց վարդագույն, դեղին, երկնագույն, 

կարմրաշագանակագույն, սև և սպիտակ 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 33. գինի։ 

____________________

(210) 20090177 (111) 14597

(220) 20.02.2009 (151) 01.10.2009

 (181) 20.02.2019

(730) “Օբուխով” ՍՊԸ, Երևան, Հ. Էմինի 131/1, AM

(540) 

(526) Բացի “ԶՈԼՈՏԱՅԱ ԿՈՐՈՆԱ” (ռուս.) արտա-
հայտությունից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

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

(511) (510)
դաս 29. արևածաղկի սերմ։ 

____________________

(210) 20090296 (111) 14598
(220) 17.03.2009 (151) 01.10.2009
 (181) 17.03.2019
(730) “Քասախ ռեմդետալ” ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-

րակի խճուղի 47/5, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. շիշ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։ 
____________________
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(210) 20090302 (111) 14599
(220) 19.03.2009 (151) 01.10.2009
 (181) 19.03.2019
(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-
ռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդումների 
պատրաստում։ 

____________________

(210) 20090303 (111) 14600
(220) 19.03.2009 (151) 01.10.2009
 (181) 19.03.2019
(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 մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում, հեռուս-
տածրագրերի, հեռուստահաղորդումների պատ-
րաստում։ 

____________________

(210) 20090304 (111) 14601
(220) 19.03.2009 (151) 01.10.2009
 (181) 19.03.2019
(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, 
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդումների 
պատրաստում։ 

____________________

(210) 20090305 (111) 14602
(220) 19.03.2009 (151) 01.10.2009
 (181) 19.03.2019
(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 մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում, հեռուս-
տածրագրերի, հեռուստահաղորդումների պատ-
րաստում։ 

____________________

(210) 20090830 (111) 14603
(220) 21.07.2009 (151) 01.10.2009
 (181) 21.07.2019
(730) “Դոստ Ինթերնեյշընըլ” ՍՊԸ, Երևան, Արտա-

շիսյան 89, AM
(540) 

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

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

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

____________________

(210) 20090908 (111) 14604
(220) 27.07.2009 (151) 01.10.2009
 (181) 27.07.2019
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(730) Անհատ ձեռներեց Լուիզա Հակոբյան, Վանա-
ձոր, Չարենցի 18, AM

(540) 

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

(591) “CREMA” բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք.
դաս 30. սուրճ և թեյ.
դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիքներ։ 

____________________

(210) 20090082 (111) 14605
(220) 04.02.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 04.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք.,Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծանելիք,

օդեկոլոն, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման համար. 
մաշկի խնամքի համար դեղերով չտոգորված 
միջոցներ. դեղերով չտոգորված արդուզարդի
պարագաներ անձնական օգտագործման համար. 
մարմնի օճառներ և մաքրող միջոցներ. այրևայրուքի
համար նախատեսված միջոցներ. եթերային յուղեր
անձնական օգտագործման համար. մազերի 
խնամքի միջոցներ։ 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090083 (111) 14606
(220) 04.02.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 04.02.2019

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

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծանելիք, 

օդեկոլոն, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման համար. 
դեղերով չտոգորված միջոցներ մաշկի խնամքի
համար. դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարա-
գաներ անձնական օգտագործման համար. մարմնի
օճառներ և մաքրող միջոցներ. այրևայրուքի 
համար նախատեսված միջոցներ. եթերային յու-
ղեր անձնական օգտագործման համար. մազերի 
խնամքի միջոցներ։ 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090148 (111) 14607
(220) 17.02.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 17.02.2019
(730) “Մաֆ կլուբ” ՍՊԸ, Երևան, Ա. Խաչատրյան 

26-44, AM
(540) 

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

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

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծ-
ման և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և
մածուկներ.
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դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդա-
նշանման, հսկման (ստուգման), փրկության և 
ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա-
կանության հաղորդման, միացման, փոխա-
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ 
վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղե-
կակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. առև-
տրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշխա-
տող ապարատների մեխանիզմ ներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանք ների 
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 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
հովանոցներ, անձրևակալներ և ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ-

նամարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ-

գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 

և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճար-
պեր.

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

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

____________________

(210) 20090256 (111) 14608
(220) 09.03.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 09.03.2019
(730) Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ , US
(540) 

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

խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
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ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ։ 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090280 (111) 14609
(220) 13.03.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 13.03.2019
(730) “Դարոյնք” ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(540) 

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

հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք։ 

____________________

(210) 20090281 (111) 14610
(220) 13.03.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 13.03.2019
(730) “Դարոյնք” ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(540) 

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

հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք։ 

____________________

(210) 20090282 (111) 14611
(220) 13.03.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 13.03.2019
(730) “Դարոյնք” ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(540) 

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

հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք։ 

____________________

(210) 20090283 (111) 14612
(220) 13.03.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 13.03.2019
(730) “Դարոյնք” ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(540) 

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

հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք։ 

____________________

(210) 20090285 (111) 14613
(220) 13.03.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 13.03.2019
(730) “Դարոյնք” ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(540) 

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

հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք։ 

____________________
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(210) 20090287 (111) 14614
(220) 13.03.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 13.03.2019
(730) “Դարոյնք” ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(540) 

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

հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք։ 

____________________

(210) 20090288 (111) 14615
(220) 13.03.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 13.03.2019
(730) “Դարոյնք” ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(540) 

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

հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք։ 

____________________

(210) 20090289 (111) 14616
(220) 13.03.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 13.03.2019
(730) “Դարոյնք” ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(540) 

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

հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք։ 

____________________

(210) 20090290 (111) 14617
(220) 13.03.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 13.03.2019
(730) “Դարոյնք” ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM

(540) 

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

հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք։ 

___________________

(210) 20090291 (111) 14618
(220) 13.03.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 13.03.2019
(730) “Դարոյնք” ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(540) 

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

հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք։ 

____________________

(210) 20090292 (111) 14619
(220) 13.03.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 13.03.2019
(730) “Դարոյնք” ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(540) 

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

հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք։ 

____________________

(210) 20090293 (111) 14620
(220) 13.03.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 13.03.2019
(730) “Դարոյնք” ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(540) 
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(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, շաքար, բրինձ, ալյուր և 

հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք։ 

____________________

(210) 20090358 (111) 14621
(220) 26.03.2009 (151) 05.10.2009
 (181) 26.03.2019
(730) “Դարոյնք” ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(540) 

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

հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք։ 

____________________

(210) 20090624 (111) 14622

(220) 05.06.2009 (151) 05.10.2009

 (181) 05.06.2019

(730) “Էմ էս գրուպ սիստեմս” ՍՊԸ, Երևան, 
Հալաբյան 35/40, AM

(540) 

(511) (510)

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 

խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց: 
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  5204  02.09.2019  Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթուֆֆս Քո., AE

  5206  02.09.2019  Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթուֆֆս Քո., AE

  5208  02.09.2019  Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթուֆֆս Քո., AE

  5392  30.08.2019  Ա. Մենարինի, Ինդուստրիե Ֆարմաչուետիկե Ռիունիտե Ս.Ր.Լ., IT

  5429  07.10.2019  Պաբիանիցկիե Զակլադի Ֆարմացեուտիչնե Պոլֆա Սպոլկա 

      Ակցիջնա, PL

  5430  12.10.2019  “Չանախ” ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Զովք, AM

  5481  22.11.2019  ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US

   5715  07.02.2020  Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նահանգ, US

  6076  18.07.2020  3Մ Քամփնի, Դելավերի Նահանգ, US

  6199  04.09.2020  Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU

  6429  04.09.2020  ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61B 17/56 2331 A

A61B 5/0205 2330 A

A61B 8/14 2330 A

          14-02  218 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

А46В 9/04  174 U

ՄԱԴ

МПК

Արտոնագրի 
համարը

Номер 
 патента

B28C 7/00 2332 A

C01B 33/00 2333 A

C01B 33/12 2334 A

C01G 39/00 2335 A

E02B 7/26 2336 A

E04B 5/32 2337 A

G06F 19/00 2330 A
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի եւ ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 եւ լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No  898

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No  7800

73 (1) Լիցենզատու   “Ալկո հաուս” ՍՊԸ,

Երևան, Արաբկիր 51, շենք 3, բն. 54, AM

73 (2) Լիցենզառու   “Վան 777” ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գյուղ Տափերական, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       29.09.2011

Գործողության տարածքը    Հայաստանի

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                         29.09.2009

 ____________________

Գրանցում No   899

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  4170, 10466, 10467

73 (1) Զիջող    Ալբերտո-Քալվր ԼԼՔ, Դելավերի 

նահանգ

ALBERTO-CULVER LLC, a Delaware corporation, 

2525 Armitage Avenue, Melrose Park, IL 60160, 

U.S.A., US

73 (2) Ստացող Ալբերտո-Քալվր Ինթերնեշնլ, Ինք., 

Դելավերի նահանգ

ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC., a 

Delaware corporation, 2525 Armitage Avenue, 

Melrose Park, IL 60160, U.S.A., US

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն 

Գրանցված է                         29.09.2009
____________________

Գրանցում No  900
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 9580, 9823, 12212
73 (1) Զիջող   “Մակոր” ՍՊԸ, Երևան, Ն.
Շենգավիթ 16փ., տ. 3, AM
73 (2) Ստացող “Բյուրակն” ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
ք. Բյուրեղավան, Կոտայքի փող 1ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի
                                              Հանրապետություն 
Գրանցված է                           30.09.2009

____________________

Գրանցում No  901
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No  11187
73 (1) Զիջող   “Գալստյաններ հայր և որդի “ 
ՍՊԸ,  Արարատի մարզ, գյուղ Նորաբաց, AM
73 (2) Ստացող  “Մանչո գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, 
Արինբերդի նրբ. 5, N 10, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի
                                              Հանրապետություն 
Գրանցված է                         07.10.2009

____________________
 

Գրանցում No  902

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  549, 551
73 (1) Զիջող   Քրաֆթ Ֆուդզ Դոյչլանդ ԳմբՀ
K R A F T  F O O D S  D E U T S C H L A N D  G m b H , 
Langemarckstr. 4-20, 28199 Bremen, Germany, DE
73 (2) Ստացող Քրաֆթ Ֆուդզ Դոյչլանդ Ինթե-
լեքթյուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ ընդ Քո ԿԳ
KRAFT FOODS DEUTSCHLAND INTELLECTUAL PRO-
PERTY  GmbH & CO KG, Langemarckstrasse 4-20, 
28199 Bremen, Germany, DE
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Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                          07.10.2009

____________________

Գրանցում No  903

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 3269
73 (1) Զիջող   Քրաֆթ Ֆուդզ Օստերրայխ ԳմբՀ
KRAFT FOODS OSTERREICH GmbH, Fohren-
burgstrasse 1, 6700  Bludenz, Austria, AT
73 (2) Ստացող Միրաբել Զալցբուրգեր  
Բոնիֆիսերի  ունդ Բիսքուիթ  ԳմբՀ
MIRABELL SALZBURGER CONFISERIE UND 
BISQUIT GmbH, Hauptstrasse 14-16, 5082 Grodig, 
Austria, AT
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի
                                              Հանրապետություն 
Գրանցված է                         09.10.2009

____________________
 

Գրանցում No   904

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  4218, 619
73 (1) Զիջող   Քրաֆթ Ֆուդզ Շվեց ԳմբՀ
KRAFT FOODS SCHWEIZ GmbH, Lindbergh-Allee 
1, 8152  Glattpark, Switzerland, CH
73 (2) Ստացող Քրաֆթ Ֆուդզ Յուրըփ ԳմբՀ
KRAFT FOODS EUROPE GmbH, Lindbergh-Allee 1, 
8152  Glattpark, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի
                                              Հանրապետություն 
Գրանցված է                         12.10.2009

____________________

Գրանցում No  905

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  533
73 (1) Զիջող   Քրաֆթ Ֆուդզ Գլոբալ Բրենդս ԼԼՔ

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, Three Lakes 

Drive,  Northfield, Illinois 60093, U.S.A., US

73 (2) Ստացող  Քրաֆթ Ֆուդզ Գլոբալ, Ինք.

KRAFT FOODS GLOBAL, INC., Three Lakes Drive, 

Northfield, Illinois 60093, U.S.A., US

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                         13.10.2009

____________________

Գրանցում No  906

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  533

73 (1) Զիջող   Քրաֆթ Ֆուդզ Գլոբալ, Ինք. 

KRAFT FOODS GLOBAL, INC., Three Lakes Drive, 

Northfield,   Illinois 60093, U.S.A., US

73 (2) Ստացող  Փոսթ Ֆուդզ, ԼԼՔ, Դելավերի 

նահանգ

POST FOODS, LLC, a Delaware company, 800 

Market Street, St. Louis, Missouri 63101, USA, US 

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                         13.10.2009

____________________

Գրանցում No  907

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 13032

73 (1)Զիջող  Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

“Ասոցիացիա  յուրիստով-մեժդունարոդնիկով, 

էկոնոմիստով ի ուպրավլենցև”

ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 

“ASSOCIACIYA  YURISTOV-MEZHDUNARODNIKOV, 

ECONOMISTOV I UPRAVLENTSEV”, 117261, 

Rossia, Moskva, ul. Vavilova, d. 64/1, str. 3, RU

73 (2) Ստացող Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 

Օբշչեստվո

“Օբյեդինենիե  յուրիստով-մեժդունարոդնիկով, 

էկոնոմիստով ի ուպրավլենցև
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” ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 

“OBYEDINENIE  YURISTOV-MEZHDUNARODNIKOV, 

ECONOMISTOV I UPRAVLENTSEV”, 105062, Rossia, 
Moskva, Podsosenskiy per., d. 14, str.1, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածք       Հայաստանի       
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                          15.10.2009

____________________
 

Գրանցում No  908

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 287

73 (1) Զիջող   Քուֆներ Թեքսթիլվերկե ԳմբՀ

 KUFNER TEXTILWERKE GmbH, Inschenhauser 

Strasse 10-12 D-81379 Munchen, Germany, DE

73 (2) Ստացող  Քուֆներ Թեքսթիլ ԳմբՀ

KUFNER TEXTIL GmbH, Inschenhauser Strasse 10-

12 D-81379 Munchen, Germany, DE

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                         15.10.2009
____________________

Գրանցում No  909

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No  11201
73 (1) Լիցենզատու “Երևանյան կոնյակի տուն” 
ՍՊԸ,   Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM 
73 (2) Լիցենզառու  “Եղվարդի գինու-կոնյակի 
գործարան” ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM 
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը      20.10.2012
Գործողության տարածքը     Հայաստանի
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                         20.10.2009

____________________
 

Գրանցում No   910
Արտոնագրի զիջում
(11) Արտոնագիր No  2227 A
73 (1) Զիջող    “Մետտա Գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, 
Արղության 10, AM
73 (2) Ստացող   “Գեգամետ Պլյուս” ՓԲԸ, 
Երևան, Արշակունյաց 9, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                           21.10.2009

____________________



62

ՄԱՍ 1
 

62

№11 
2 5 . 11 . 2 0 0 9

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 

2171  29.04.2009
2175  29.04.2009
2191  25.04.2009

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)

 134U  27.04.2009

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի 
համարը

Номер 
патента

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)

190S  07.03.2009

193S  04.03.2009

197S  28.04.2009

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի 
համարը

Номер 
патента
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Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը վաղաժամկետ 

դադարեցնելու մասին

Сведения
о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков

12969     29.10.2009  

  5371       03.11.2009

12370      12.11.2009

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի 
համարը

Номер 
достоверения



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента

13 код вида документа

 A патент на изобретение

 В заключение о патентоспособности

21 номер заявки

22 дата подачи заявки

23 дата выставочного приоритета 

31 номер приоритетной заявки

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки

45 дата публикации сведений о патенте

51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)

54 название изобретения

56 источники информации 

57 реферат или формула изобретения

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

 данная заявка

71 заявитель, код страны

72 автор (ы), код страны

73 патентообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный

85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 2330 (13) A 
A61B 8/14
A61B 5/0205
G06F 19/00

(21) AM20090090 (22) 23.07.2009
(45) 25.11.2009
(71) Карен Варданян (AM), Грант Хачатрян (AM)
(72) Карен Варданян (AM), Грант Хачатрян (AM)
(73) Карен Варданян, 0019, Ереван, Айгедзор 
69а, кв.7 (AM), Грант Хачатрян, 0012, Ереван, 
Вагаршян 21/1, кв.41 (AM)
(54) Способ дистанционной компьютерной 
сонографии, система и ультразвуковой зонд 
(варианты)
(57) Изобретение относится к дистанционному 
проведению сонографического обследования 
больного с участием врача на одном и оператора 
(лица, ухаживающего за больным или самого 
больного) на другом конце линии связи.

Согласно способу, данные о направлении оси 
ручного зонда в пространстве передают в виде 
оцифрованных пространственных координат, а 
данные о степени прижатия зонда к выбранной 
точке тела больного – в виде оцифрованной 
величины силы прижатия.

В качестве составляющей системы, соно-

графическое устройство выполнено в виде 

компьютерной консоли, содержащей микро-

процессор, блоки ультразвуковых генераторов, 

переключателей и регуляторов, ультразвуковых 

приемников, устройств согласования и оцифровки 

сигналов.

В полости корпуса ручного зонда установлен 

3D датчик, а на рабочем торце корпуса установлен 

датчик давления. 

Повышается информативность и достоверность 

полученных сонограмм, упрощается и удешевляется 

система, 3 н.п.ф., 4 ил.
_____________________

(51) (2009)  (11) 2331 (13) A
A61B 17/56

(21) AM20090078 (22) 26.06.2009

(45) 25.11.2009
(71) Аракел Минасян (AM), Ашот Заргарян (AM), 
Гор Гюрджян (AM)
(72) Аракел Минасян (AM), Ашот Заргарян (AM), 
Гор Гюрджян (AM)
(73) Аракел Минасян, 0033, Ереван, Кюлпенкян 37, 
кв. 6 (AM), Ашот Заргарян, 0012, Ереван, Сундукян 
28, кв. 30 (AM), Гор Гюрджян, 0059, Ереван, 9-ый 
микрорайон Нор Норк 6, кв. 87 (AM)
(54) Способ лечения вальгусной деформации 
первого пальца стопы
(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности, к ортопедии и может быть использовано для 
лечения вальгусной деформации первого пальца 
стопы и коррекции поперечного плоскостопия.

Первый палец стопы исправляют клиновидным 
сечением, затем производят два разреза длиной в 
1 см, первый на уровне основания пятого пальца, а 
второй по проекции сухожилия под разгибательным 
кольцом. После чего с места проксимального 
крепления разрезают сухожилие, оголяют го-
ловку пятой плюсневой кости и производят 
тунелизацию всех плюсневых костей с помощью 
сверло диаметром 3,0-3,5 мм. Сухожилие вводят в 
отверстие в костях, образовавшееся в результате 
тунелизации, и зашивают хирургической ниткой к 
надкостнице пятой плюсневой кости.

Понижается травматичность способа, 3 ил.
_____________________

(51) (2009)  (11) 2332 (13) A
B28C 7/00

(21) AM20090068 (22) 11.06.2009
(45) 25.11.2009
(71) Ваан Григорян (AM), Вардгес Григорян (AM)
(72) Ваан Григорян (AM), Вардгес Григорян (AM)
(73) Ваан Григорян, 0002, Ереван, Маштоц 27а, 
кв.6 (AM), Вардгес Григорян, 0002, Ереван, 
Маштоц 27а, кв.30 (AM)
(54) Способ нагнетания цементно-песочного 
раствора
(57) Изобретение относится к области строи-
тельства и может быть использовано при изго-
товлении конструкций из бетона и железобетона. 
В соответствии со способом нагнетания цементно-
песочного раствора форму заполняют крупным 
щебнем.
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При помощи растворосмесителя-нагнетателя 
по резиновым трубам раствор под давлением 
нагнетают в герметически закрытую форму. 
Нагнетание раствора продолжают до появления 
цементного молочка из патрубков, расположен-
ных в верхней части формы, после чего переходят 
к следующему отверстию для нагнетания и 
так поочередно ко всем отверстиям. Готовый 
бетон отправляют в тепловлажные камеры для 
закрепления. Давление осуществляют непо-
средственно в точке заполнения раствора при 
величине 0,3-0,5 МПа.

Обеспечиваются плотность и прочность 
бетона, повышаются производительность и 
качество продукции, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2333 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20090089 (22) 23.07.2009
(45) 25.11.2009
(71) Армянский филиал ЗАО “ТМС Кристалс 
лимитед” (AM)
(72) Норайр Мартиросян (AM), Ашот Татарян (AM), 
Ваге Буниатян (AM), Севан Давтян (RU), Тигран 
Казарян (RU)
(73) Армянский филиал ЗАО “ТМС Кристалс 
лимитед”, 0010, Ереван, Амирян 1, гостиница 
“Марриотт”, 3 этаж (AM)
(54) Способ получения металлического кремния
(57) Изобретение относится к цветной металлургии, 
в частности, к способам получения металличес-
кого кремния и может найти применение для 
изготовления преобразователей солнечной энер-
гии, оптических и микроэлектронных приборов, 
биомедицинских датчиков и в других областях.

Способ включает восстановление диоксида 
кремния или кварцита, с содержанием диоксида 
кремния не менее 80%, металлическим или 
полимерным восстановителем. Процесс восста-
новления проводят локальным зажиганием смеси 
диоксида кремния и восстановителя. В качестве 
восстановителя используют магний, алюминий, 
хром, полиметилметакрилат или полистирол. В 
случае использования металлического восста-
новителя процесс восстановления осуществляют 
при температуре 1000–1500°C, а в случае 
использования полимерного восстановителя – при 
температуре 450–640°C.

Упрощается способ и обеспечивается его 
взрывобезопасность.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2334 (13) A
C01B 33/12

(21) AM20080174 (22) 07.10.2008
(45) 01.12.2008
(71) Ншан Зулумян (AM), Петрос Пирумян (AM), 
Анна Исаакян (AM), Анна Терзян (AM), Айк 
Бегларян (AM)
(72) Ншан Зулумян (AM), Петрос Пирумян (AM), 
Анна Исаакян (AM), Анна Терзян (AM), Айк 
Бегларян (AM)
(73) Ншан Зулумян, 0051, Ереван, Грибоедов 3, 
кв.29 (AM), Петрос Пирумян, 0001, Ереван, Саят-
Нова 23, кв. 23 (AM), Анна Исаакян, 0001, Ереван, 
Абовян 17, кв.9 (AM), АннаТерзян, 0518, Гюмри, 
26 Комиссаров 90 (AM), Айк Бегларян, 2302, марз 
Котайк, Раздан, Микрорайон 65, кв.56 (AM)
(54) Способ получения диоксида кремния
(57) Изобретение относится к области химии, в 
частности к способам получения диоксида кремния 
и может найти применение в производстве кремния, 
кварцевого стекла, керамики, огнестойких изделий 
и других материалов. 

Серпентинит подвергают механической акти-
вации в течение 2-3 часов, затем в течение 3-5 
минут обрабатывают 4-10% соляной кислотой при 
температуре 85-95°C. Серпентинит и соляную кислоту 
берут в массовом соотношении 1 ։(15–40). Горячий 
шлам декантируют и фильтруют, для отделения 
раствора, содержащего хлориды магния и железа (III) 
от нерастворимого осадка - аморфного кремнезема. 
Фильтрат концентрируют до перехода ортокремние-
вой кислоты в гелеобразное состояние, гель 
отделяют, промывают водой и охлаждают при 
температуре -(5-7)°C, получая диоксид кремния.

Упрощается способ, получается диоксид 
кремния с большой теоретической поверхностью 
(700м2.г-1).

_____________________

(51) (2009)  (11) 2335 (13) A
C01G 39/00

(21) AM20090088 (22) 17.07.2009
(45) 25.11.2009
(71) Армен Овсепян (AM)
(72) Армен Овсепян (AM), Оганес Овсепян (AM), 
Сюзанна Исраелян (AM)
(73) Армен Овсепян, 0092, Ереван, Молдовакан 
6/1, кв.3 (AM)
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(54) Способ получения дисульфида молибдена
(57) Изобретение относится к области химии, в 
частности к способам получения дисульфида 
молибдена и может найти применение в произ-
водстве смазочных материалов.

Молибденовый концентрат предварительно 
очищают от флотационных масел смесью мета-
силиката натрия и эмульгатора марки ОП-7 
или ОП-10 при температуре 60-65°C, концентрат 
измельчают, после чего последовательно выще-
лачивают 2,5 – 3,5% азотной кислотой, затем 18–
22% фтористоводородной кислотой. Молибденовый 
концентрат, метасиликат натрия и эмульгатор берут 
при массовом соотношении 1 ։ (0,05- 0,09) ։ (0,003- 
0,010). Шлам фильтруют, осадок молибденового 
концентрата промывают водой, выщелачивают 
6–7% азотной кислотой при температуре 40-
60°C, затем 12 % водным раствором аммиака, 
полученный дисульфид молибдена высушивают 
до 0,3–0,5% остаточной влажности.

Повышаются степень очистки молибденовых 
концентратов и выход дисульфида молибдена.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2336 (13) A
E02B 7/26

(21) AM20090007 (22) 05.02.2009
(45) 25.11.2009
(71) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация (AM)
(72) Ваче Токмаджян (AM), Альберт Маргарян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация, 0009, Ереван, 
Терьян 105 (AM)
(54) Гидравлический подпорный затвор
(57) Изобретение относится к гидротехническим 
сооружениям.

Затвор содержит снабженный гидравлическим 
демпфером и установленный поперек потока 
плоский подпружиненный щит, который своей 
нижней частью примыкает к обрезу бетонной 
плотины и шарнирно установлен на горизонтальной 
оси, расположенной выше максимального под-
порного уровня. Ось опирается на стойки метал-
лической рамы, которые установлены вдоль гребня 
водосливного фронта плотины.

Обеспечивается отвод воды из-под щита для 
накопления в водохранилище, 2 ил..

_____________________

(51) (2009)  (11) 2337 (13) A
E04B 5/32

(21) AM20080057 (22) 06.05.2008
(45) 25.11.2009
(31) 2007121910   (32) 14.06.2007   (33) RU
(71) Павел Даллакян (RU), Юрий Даллакян (AM)
(72) Павел Даллакян (RU), Юрий Даллакян (AM)
(73) Павел Даллакян, 121500, Москва, Новолучанская 
7, корп.1. кв.159 (RU), Юрий Даллакян , 0002, Ереван, 
Маштоц 15, кв.117 (AM)
(54) Плоское железобетонное монолитное с 
ригелями и полостями в толще перекрытие кар-
касных зданий
(57) Изобретение относится к области строительства, 
в частности к плоскому железобетонному моно-
литному перекрытию каркасных зданий.

Перекрытие состоит из ригелей, балок, верх-
них и нижних плит и содержит в своей толще 
образованные между ними полости. Верхние 
плиты заделаны в ригели и балки. Нижние плиты 
подвешены к верхним плитам и опираются на 
боковые грани обрамляющих нижние плиты 
ригелей и балок.

Сокращаются расходы бетона и арматуры, 
сроки строительства, увеличивается пролет 
каркаса здания, 20 ил.

_____________________
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Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 174 (13) U
А46В 9/04

(21) AM20090067U (22) 05.06.2009
(45) 25.11.2009
(71) Мегрдад Ростампур (AM)
(72) Мегрдад Ростампур (AM)
(73) Мегрдад Ростампур, 0037, Ереван, Азатутян 
11, кв.46 (AM)
(54) Зубная щетка
(57) Полезная модель относится к медицинской 
технике, в частности, к зубным щеткам.

Зубная щетка состоит из ручки, к которой 
прикреплена головка с упругой прокладкой. На 
прокладке параллельными поперечными рядами 

закреплены пучки щетинок в виде полосок. Щетинки 
имеют разную степень жесткости. Полоски 
щетинок расположены с чередованием полосок 
с высокой и низкой степенью жесткости. 

Полоски, состоящие из щетинок с низкой 
степенью жесткости имеют скошенную с боковых 
сторон под углом 45° верхнюю часть, а в плане 
имеют форму двух полуокружностей, вогнутыми 
основаниями направленными к боковым сторонам 
головки.

Упрощается конструкция щетки, обеспечи-
вается достигаемость ко всем зубам, а также 
очищение полости рта и языка, 5 ил.

_____________________
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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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(51) 14-02 (11) 218 (13) S

(21) 20090024 (22) 27.07.2009

(31) 2009-002843   (32) 12.02.2009   (33) JP

(71) “Сони Компьютер Энтертэйнмент Инк.” JP

(72) Яно Кен JP

(73) АВЛ ЛИСТ ГМБГ (AT)

(74) Р. Давтян

(54) Блок управления арифметический

(55)*
_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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