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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյուտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 գյուտի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
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) 2015.01 (11) 2960 (13) A
B25J 17/00
F21S 2/00

(21) AM20140055 (22) 17.04.2014
(72) Կարեն Լյուդվիգի Պետրոսյան (AM) 
(73) Կարեն Լյուդվիգի Պետրոսյան, 0068, 
Երևան, Ռաֆֆու 35, բն.56 (AM) 
(54) Մոդուլային լուսավորման սարք և դարձման 
մեխանիզմ
(57) Գյուտը վերաբերում է լուսատեխնիկային:

Մոդուլային լուսավորման սարքն ունի 
բազմաթիվ լուսատու մոդուլներ, որոնցից 
յուրաքանչյուրն ունի լուսադիոդային լույսի 
լուսարձակման հանգույց և դարձման մեխանիզմ: 
Դարձման մեխանիզմն ունի փոխուղղահայաց 
հատվող առանցքների շուրջը դարձվող երկու 
մուտքի օղակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը 
միացված է անշարժ օղակին՝ իրանին, իր 
երկու ծայրակետերում գտնվող համառանցք 
սռնիների միջոցով և նշված ծայրակետերի 
միջև ունի երկայնական ուղղորդիչ տարր, իսկ 
դրանցից առնվազն մեկն ունի շրջանագծային 
ուղղորդիչ տարր: Մեխանիզմի ելքի օղակը 
անմիջական հպման միջոցով կապված 
է մուտքի օղակներից յուրաքանչյուրին՝ 
դրանց դարձման առանցքների հատման 
կետի շուրջը դարձման հնարավորությամբ: 
Իսկ լուսարձակման հանգույցն անշարժ 
ամրակցված է մեխանիզմի ելքի օղակին՝ 
մուտքի օղակի շարժաբերման միջոցով լույսի 
ճառագայթման ուղղությունը տարածության 
մեջ կարգավորելու հնարավորությամբ: 
Մուտքի օղակներից յուրաքանչյուրի 
սռնիներն ունեն ելուստներ իրանի հակադիր 
կողմերում, իսկ մոդուլներն ունեն իրենց 
մուտքի օղակների դարձման առանցքներով 
համառանցք դասավորվածություն և մուտքի 
օղակների պտտական շարժումը փոխանցելու 
հնարավորությամբ կապված են իրար այդ 
օղակների ելուստներով: Մոդուլները կապված 
են իրար եզրային մոդուլների միմյանց զուգահեռ 
դարձման առանցքներ ունեցող մուտքի 
օղակների ազատ սռնիներով բազմաթիվ 
շարժաբեր հանգույցների միջոցով: Հանգույցն 
ունի հետադարձ-առաջընթաց շարժվելու և 

անշարժ սևեռվելու հնարավորություն ունեցող 
շարժաբեր սողնակ, և այդ սողնակին մեկ 
ծայրով միացված երկու ճոճալծակներ, որոնք 
ունեն մեկ կետի շուրջը ճոճվելու և միմյանց 
հետ համառանցք սևեռվելու հնարավորություն: 
Յուրաքանչյուր հանգույց մեխանիզմի 
միջոցով կապված է եզրային մոդուլներից 
մեկին՝ սողնակի  առաջընթաց շարժումը 
մոդուլի մուտքի օղակի պտտական շարժմանը 
փոխարկելու հնարավորությամբ, իսկ 
հարակից հանգույցները ճոճալծակների ազատ 
ծայրերով կապված են իրար առաջընթաց 
կինեմատիկական զույգի միջոցով: Լուսատու 
մոդուլներն ու շարժաբեր հանգույցներն 
ամրակցված են իրար կցման միջոցով: 

Ընդլայնվում է սարքի լույսի գումարային 
հոսքի ցուցանիշների համակցված կարգա-
բերման հնարավորությունը, 14 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2961 (13) A
C12G 3/00

(21) AM20150092 (22) 17.07.2015
(72) Գեորգի Օհանյան (AM) 
(73) Գեորգի Օհանյան (AM) 
(54) Մրգային թունդ ալկոհոլային խմիչքի 
պատրաստման եղանակ
(57) Գյու տը վե րա բե րում է սնն դար դյու նա բե րու 
թյա նը, այն է՝ թունդ ալ կո հո լային խմիչք նե րի 
պատրաստման եղա նակ նե րին:

Մրգային թունդ ալկոհոլային խմիչքի 
պատրաստման եղանակ, ըստ որի որպես 
միրգ օգտագործում են վայրի տանձը, մրգային 
քաղցուն ենթարկում են կրկնակի թորման, 
ստացված մրգային սպիրտի մի մասը հնացնում 
են կաղնե տակառում, մի մասը՝ ծիրանենու 
տակառում և մի մասը տանձենու տակառում, 
ընդ որում, բոլոր երեք տակառներում 
հնացնում են 3-6 ամիս՝ որից հետո կատարում 
կաղնե, ծիրանենու և տանձենու փայտից 
տակառներում հնացված սպիրտների կուպաժ՝ 
3:1:1 հարաբերակցությամբ, որից հետո 
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ավելացնում են 0,5% -ից ոչ ավելի խնձորի 
սպիրտ և շարունակում են այդ սպիրտների 
խառնուրդի հնացումը կաղնե տակառում, ընդ 
որում, հնացման ընդհանուր ժամկետը կազմում 
է առնվազն մեկ տարի։ Վերջում ավելացնում են 
փափկացված ջուր խմիչքի համապատասխան 
թնդությունը ստանալու համար:

Ընդլայնվում է բրենդի տեսակի մրգային 
թունդ ալկոհոլային խմիչքների տեսականին:
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2962 (13) A
G01N 33/00

(21) AM20150068 (22) 01.06.2015
(72) Սուրեն Սարգսյան (AM) 
(73) Սուրեն Սարգսյան (AM) 
(54) Ըստ օրգանական նյութերի և կոշտության 
աղերի խտության ջուրը չափամասերի բաժան-
ման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է վերլուծական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ ըստ 
օրգանական նյութերի և կոշտության աղերի 
խտության ջրի չափամասերի բաժանմանը, 
և կարող է կիրառվել, օրինակ, խմելու ջրի 
մաքրման և փափկացման համար, ինչպես նաև 
ջրի միկրոտարրային կազմի ուսումնասիրության 
համար:

Ըստ օրգանական նյութերի և կոշտության 
աղերի խտության ջուրը չափամասերի 
բաժանման եղանակ, ըստ որի ջուրը սառեցնում 
են երկարավուն անոթում՝ անոթի հորիզոնական 
դիրքում, հետո հալեցնում են անոթի 
ուղղաձիգ դիրքում, որից հետո բաժանում են 
չափամասերի, ընդ որում, անոթում գտնվող 
ջրի ծավալը չի գերազանցում անոթի ծավալի 
1/4-ը, հալված ջուրը հալման ընթացքում 
աստիճանաբար բաժանում են հինգ հավասար 
չափամասերի:

Ապահովվում է ջրի չափամասերի 
բաժանման եղանակի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունների ընդլայնումը:
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2963 (13) A
G02F 1/00

(21) AM20140050 (22) 11.04.2014
(72) Հակոբ Մարգարյան (AM), Նելսոն 
Թաբիրյան (US), Ուպենդրա Ռոհաջի (US), 
Վլադիմիր Հարությունյան (AM), Նունե 
Հակոբյան (AM), Վալերի Աբրահամյան 
(AM), Դավիթ Հովհաննիսյան (AM), Տիգրան 
Սարգսյան (AM), Արտաշես Մովսիսյան (AM), 
Պետրոս Գասպարյան (AM) 
(73) Հակոբ Մարգարյան, 0046, Երևան, 
Թադևոսյան 10, բն.59 (AM), Նելսոն Թաբիրյան, 
760 Վիլյամս,  Ուինթեր Փարք, Ֆլորիդա, 32789 
(US), Դավիթ Հովհաննիսյան, 0026, Երևան, 
Գարեգին. Նժդեհի 19, բն. 45 (AM), Նունե 
Հակոբյան, 0033, Երևան, Բաղրամյան 75, բն. 
11 (AM) 
(54) Մարդու օրգանիզմում գլյուկոզայի պարու-
նա կության ոչ ինվազիվ որոշման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկական 
սարքաշինության ոլորտին, մասնավորապես՝ 
մարդու օրգանիզմում գլյուկոզայի 
պարունակությունը որոշող օպտիկական սարքի 
մշակմանը: 

Առաջարկվող սարքում օգտագործվում են 
միայն օպտիկական տարրեր: Սարքը գրանցում 
է աչքից անդրադարձած և աչքի երկբեկմամբ 
պայմանավորված մոնոքրոմատիկ լուսային 
ճառագայթի բևեռացման վեկտորի փոփոխումը, 
ինչը պայմանավորված է աչքի հեղուկում 
գլյուկոզայի պարունակությամբ: Առաջարկվող 
սարքում օգտագործվում են նոր սերնդի 
օպտիկական տարրեր՝ հեղուկ բյուրեղային 
բևեռացնող դիֆրակցիոն ցանց և առանցքային 
համաչափությամբ հեղուկ բյուրեղային փուլային 
հապաղիչ, ինչը բերում է մոնոքրոմատիկ 
ճառագայթի բևեռացման վեկտորի 
պտտման անկյան որոշման պարզեցմանը 
և ճշգրտության բարձրացմանը: Բացի այդ, 
նման սարքերում սովորաբար օգտագործվող 
գծայնորեն բևեռացված ճառագայթի փոխարեն 
օգտագործվում է կիսահաղորչային լազերային 
ճառագայթ կամայական բևեռացվածությամբ, 1 
նկ.:

_____________________
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(51) 2015.01 (11) 2964 (13) A
G11C11/00

(21) AM20150046 (22) 07.04.2015
(72) Օլեգ Պետրոսյան (AM), Նարեկ Ավդալյան 
(AM), Կամո Պետրոսյան (AM) 
(73) Օլեգ Պետրոսյան, 0033, Երևան, Հ. 
Էմինի 5, բն. 52 (AM), Նարեկ Ավդալյան, 2415, 
Կոտայքի մարզ, գյուղ Քասախ, Ռ. Սաֆարյան 
1, բն.13 (AM), Կամո Պետրոսյան, 0033, Երևան, 
Հ. Էմինի 5, բն. 52 (AM) 
(54) Ստատիկ հիշող սարքերի 8T հիշողության 
բջիջ
(57) Գյուտը վերաբերում է միկրոէլեկտրո-
նիկայի բնագավառին և կարող է կիրառվել մեծ 
ինֆորմացիոն ունակությամբ ստատիկ հիշող 
սարքերում: 

Ստատիկ հիշող սարքերի 8T հիշողության 
բջիջն ունի առաջին և երկրորդ p-տիպի 
մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդչային ու առաջին, 
երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ 
և վեցերորդ n-տիպի մետաղ-օքսիդ-
կիսահաղորդչային տրանզիստորներ, առաջին 
և չորրորդ n-տիպի տրանզիստորների 
ակունքները համապատասխանաբար միաց-
ված են հիշողության բջջի WBLB   և WBL բիթի 
գծերին: Փականները միավորված և միացված 
են ընթերցման ժամանակ տողի ընտրման 
WWL գծին, առաջին n-տիպի տրանզիստորի 
արտաբերը միացված է առաջին p-տիպի 

և երկրորդ n-տիպի տրանզիստորների 
արտաբերներին ու երկրորդ p-տիպի և երրորդ 
ու հինգերորդ n-տիպի տրանզիստորների 
փականներին, չորրորդ n-տիպի տրանզիստորի 
արտաբերը միացված է երկրորդ p-իպի 
և երրորդ n-տիպի տրանզիստորների 
արտաբերներին ու առաջին p-տիպի և երկրորդ 
n-տիպի տրանզիստորների փականներին 
ու հինգերորդ n-տիպի տրանզիստորի 
արտաբերին, առաջին և երկրորդ p-տիպի 
տրանզիստորների ակունքները միավորված 
և միացված են բարձր պոտենցիալ ունեցող 
սնման աղբյուրին, երկրորդ, երրորդ և 
հինգերորդ n-տիպի տրանզիստորների 
ակունքները միավորված և միացված են 
ցածր պոտենցիալ ունեցող սնման աղբյուրին, 
վեցերորդ n-տիպի տրանզիստորի ակունքը 
միացված է հինգերորդ n-տիպի տրանզիստորի 
արտաբերին, n-տիպի տրանզիստորի փականը 
միացված է ընթերցման ժամանակ տողի 
ընտրման RWL գծին, իսկ արտաբերը միացված 
է ընթերցման ժամանակ օգտագործվող RBL 
բիթի գծին: Գյուտի համաձայն՝ հինգերորդ 
n-տիպի տրանզիստորի արտաբերը, երկրորդ  
p-տիպի և երրորդ n-տիպի տրանզիստորների 
արտաբերններն ու առաջին p-տիպի և երկրորդ 
n-տիպի տրանզիստորների փականները 
միավորված են լրացուցիչ կապի գծով: 

Մեծացվում է  ընթերցման ժամանակ բիթի 
գծի վրա լարման արժեքը, 4 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  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
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
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№ 10 
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2015.01 (11) 425  (13) U
A61 C19/00

(21) AM20150083U  (22) 07.07.2015
(72) Լյուդմիլա Վալերիի Տատինցյան (AM), 
Հրանտ Յուրիի Տեր-Պողոսյան (AM) 
(73) Լյուդմիլա Վալերիի Տատինցյան, 0005, 
Երևան, Տիգրան Մեծի 40, բն. 39 (AM) 
(54) Քունքստործնոտային հոդում աղմուկների 
գրանցման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկական 
էլեկտրոնիկային, մասնավորապես՝ քունք-
ստոր ծնոտային հոդի դիսֆունկցիայի 
հետազոտմանը, պաթոլոգիայի ախտո րոշ-
մանը, գրանցմանը և կարող է օգտագործվել  
թերապիայում, օրթոպեդիայում, օրթո-
դոնտիայում, իմպլանտոլոգիայում, ինչպես նաև 
նեյրոմկանային ստոմատոլոգիայում ընդարձակ 
բուժման դեպքերում, ատամնաշարի ուղղման և 
պրոթեզավորման ժամանակ:

Սարքն ունի հաջորդաբար իրար միացած 
մեխանիկական տատանումների տվիչ, 
էլեկտրական ազդանշանների ուժեղարար 
և ազդանշանների մշակման և գրանցման 
ծրագրով օժտված համակարգիչ, ընդ որում, 
տվիչը և տվիչի սնուցման ինքնավար աղբյուրը 
տեղակայված են զսպանակային աղեղ ունեցող 
ականջակալի իրանի մեջ: Էլեկտրական 
ազդանշանների ուժեղարարը տեղակայված է 
ականջակալի իրանի մեջ և միացած է տվիչի 
սնուցման ինքնավար աղբյուրին:

Նվազեցվում է օգտակար ազդանշանների 
աղավաղումը, հարմարեցվում է սարքի 
օգտագործումը, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 426 (13) U
C02F3/00
C02F11/00

(21) AM20150069U (22) 02.06.2015
(72) Վալտեր Աթանեսյան (AM), Աշոտ Սաֆարյան 
(AM) 
(73) «Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնա-
դրամ, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM) 
(54) Ջրավազանի մաքրման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
շինարարության բնագավառին և կարող 
է օգտագործվել խոշոր ջրավազանների և 
արհեստական լճերի աղտոտվածության 
մաքրման համար:

Ջրավազանի մաքրման սարքն ունի իրան, 
իրանի մեջ տեղակայված պահոց, միջանկյալ 
անցքավոր հատակ, դրա վրա լցված ջրի 
մաքրման ծակոտկեն նյութեր, ջրի մուտքի և 
մաքրված ջրի հեռացման անցքեր, ծակոտկեն 
նյութերի մաքրման ջրի ելքի անցք և իրանի 
հատակում տեղակայված ողնակ: Ջրի մուտքի 
անցքը կատարված է պահոցից վերև, որից 
ներքև պահոցի վերին մասում տեղակայված 
են շրջանակների վրա տեղակայված երկու 
ցանց: Ցանցերը մի կողմով կոշտ ամրակցված 
են զուգահեռագծային քառօղակ մեխանիզմի 
հետ կապի մեջ գտնվող սռնիներին, սռնիները 
կոշտ միակցված են քառօղակ մեխանիզմի 
շուռտվիկների հետ, իսկ շուռտվիկների մյուս 
ծայրերը շարժաձողի միջոցով միակցված 
են հիդրոշարժաբերի մխոցին: Հիդրո-
շարժաբերը քառօղակ մեխանիզմի հետ 
միասին տեղակայված է իրանի կողային 
պատում կատարված խցի մեջ: Ծակոտկեն 
նյութերի մաքրման ջրի ելքի անցքը կատարված 
է պահոցի պատին՝ ծակոտկեն նյութերի վերին 
մակերևույթից վերև:

Բարձրացվում է ջրի նախնական և 
վերջնական մաքրման որակը և ծավալը, 2 նկ.:

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

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

646

526

 740
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(210) 20141336  (111) 23501
(220) 27.08.2014 (151) 01.10.2015
   (181) 27.08.2024
(730) Աստելլաս Դոչլենդ ԳմբՀ, DE 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժա-

կան և հիգիենիկ արտադրանք բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141337  (111) 23502
(220) 27.08.2014 (151) 01.10.2015
   (181) 27.08.2024
(730) Աստելլաս Դոչլենդ ԳմբՀ, DE 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժա-

կան և հիգիենիկ արտադրանք բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141343  (111) 23503
(220) 28.08.2014 (151) 01.10.2015
   (181) 28.08.2024
(730) Աստելլաս Դոչլենդ ԳմբՀ, DE 
(442) 07.11.2014
(310) TN/E/2014/00389   (320) 11.04.2014   (330) TN
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, մուգ կապույտ, կարմիր և 
մուգ կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական, անասնաբու-
ժական և հիգիենիկ արտադրանք բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141488  (111) 23504
(220) 09.10.2014 (151) 01.10.2015
   (181) 09.10.2024
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, 
Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի:

_____________________

(210) 20141657  (111) 23505
(220) 14.11.2014 (151) 01.10.2015
   (181) 14.11.2024
(730) «Թոփ մոդել Հայաստան փրոդաքշն» 
ազգային ասոցիացիա, Երևան, Արցախի 8/4, 
բն.37, AM 
(442) 03.12.2014
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(540) 

(526) «top model» արտահայտությունը և 
«Armenia», «production» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կանաչ, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. նորաձևության, գեղեցկության 
ազգային մրցույթի կազմակերպում, անցկա-
ցում. կրթություն, ուսուցում, ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20141824  (111) 23506
(220) 08.12.2014 (151) 01.10.2015
   (181) 08.12.2024
(730) Դը Էսթեյթ օֆ Մերիլին Մոնրո, ՍՊԸ, US 
(442) 16.01.2015
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20141925  (111) 23507
(220) 27.12.2014 (151) 01.10.2015
   (181) 27.12.2024
(730) «Սթար Ջիմ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի 70, 
թիվ 1 նկուղի տարածք, AM 
(442) 18.02.2015
(540) 

(526) «gym» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում, մասնավորապես՝ առողջության 
բարելավման և մարմնամարզության հետ կապ-
ված ծառայություններ, խորհրդատվություն 
ֆիզիկական վարժությունների վերաբերյալ. 
մարմնամարզության համար անհրաժեշտ 
տարածքների և պարագաների վարձա կա-
լության ծառայություն.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
ՍՊԱ ծառայություններ, դեմքի, մազերի, մաշկի 
և մարմնի բուժում, մատնահարդարման և 
ոտնահարդարման ծառայություններ, մերսման 
ծառայություններ, գեղեցկության սրահի 
ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________
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(210) 20141934  (111) 23508
(220) 29.12.2014 (151) 01.10.2015
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(511) 
դաս 1. ստուգիչ լուծույթներ և ստուգա-

ճշտման հեղուկներ բժշկական ախտորոշման 
սարքերի և սարքավորումների համար. 
լաբորատոր պայմաններում բժշկական 
ախտորոշման և (կամ) վերլուծության համար 
օգտագործվող բժշկական ախտորոշիչ 
սարքերի վերահսկիչ լուծույթներ և 
ստուգաճշտման հեղուկներ. քիմիական 
ազդանյութեր բժշկական ախտորոշման և 
(կամ) վերլուծության համար. ազդանյութեր 
լաբորատոր կիրառման համար. ԴՆԹ-
փրայմերներ. ԴՆԹ-նմուշներ. կենսաբանական 
նմուշներից նուկլեինաթթուների լուծահան ման 
համար օգտագործվող նյութեր. պոլիմերազա 
և բուֆերային նյութեր՝ կենսատեխնոլոգիա-
կան ոլորտում օգտագործման համար. 
քիմիական նյութեր, որոնք օգտագործվում 
են նուկլեինաթթուների հաջորդականություն-
ների, նուկլեինաթթուների, գենետիկական 
նյութերի, վարակների և (կամ) ախտածին 
մանրէների հարուցիչների վերլուծության և 
նույնականացման ժամանակ. միացություններ 
և ազդանյութեր, որոնք օգտագործվում են 
նուկլեինաթթուների հաջորդականություն-
ների, նուկլեինաթթուների, գենետիկական 
նյութերի, վարակների և (կամ) ախտածին 
մանրէների հարուցիչների վերլուծության և 
նույնականացման ժամանակ. ազդանյութեր 
և նմուշներ պարունակող աշխտորոշման 
հավաքածուներ նուկլեինաթթուների հաջորդա-
կանությունների, նուկլեինաթթուների, գենե-
տիկական նյութերի, վարակների և (կամ) 
ախտածին մանրէների հարուցիչների 

վերլուծության և նույնականացման համար. 
ախտորոշման պատրաստուկներ նուկլեի-
նաթթուների հաջորդականությունների, 
նուկլեինաթթուների, գենետիկական նյու-
թերի, վարակների և (կամ) ախտածին 
մանրէների հարուցիչների վերլուծության և 
նույնականացման համար. ԴՆԹ-ի լուծահանման 
ստուգիչ խմբեր. ՌՆԹ-ի լուծահանման ստուգիչ 
խմբեր. բացասական երևույթների ստուգման 
միջոցներ. ստուգաճշտման լուծույթներ. 
նմուշների պատրաստման հավաքածուներ 
լաբորատոր հետազոտությունների համար.      

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-
ներ. բժշկական ազդանյութեր շաքարախտի 
վերահսկման համար. բժշկական ցուցչային 
շերտեր արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի 
հսկման համար. բժշկական ցուցչային շերտեր 
արյան մեջ կետոնների մակարդակի հսկման 
համար. ախտորոշիչ ազդանյութեր. բժշկական 
ախտորոշիչ ազդանյութեր. ախտորոշիչ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 
համար. ախտորոշիչ տեստ-հավաքածուներ. 
աղային լուծույթներ, այդ թվում՝ աչքի 
վիրաբուժության մեջ որպես ոռոգիչ լուծույթներ 
օգտագործվող մանրէազերծ աղային լուծույթ-
ներ. ակնաբուժական պատրաստուկներ 
և բաղադրություններ, այդ թվում՝ յուղող և 
խոնավացնող լուծույթներ. պատրաստուկներ 
հպաոսպնյակների խնամքի համար, այդ 
թվում՝ լուծույթներ հպաոսպնյակների 
ախտահանման, մաքրման, խոնավացման, 
թրջման, չեզոքացման, փափկացման, 
պահման, պահպանման և ողողման համար, 
այդ թվում՝ լուծույթների կամ հաբերի տեսքով. 
աչքի յուղային կաթիլներ հպաոսպնյակների 
համար. ակնաբուժական միջոցներ և 
պատրաստուկներ աչքերի խնամքի համար, այդ 
թվում՝ աչքի կաթիլներ. նատրիումի քլորիտ, որն 
օգատագործվում է աչքի պատրաստուկների 
մեջ որպես հակամանրէական հատկություններ 
ունեցող կոնսերվանտ. դեղերով տոգորված 
անձեռոցիկներ. ախտահանող, մանրէազերծող 
անձեռոցիկներ. անձեռոցիկներ կոպերի 
համար. անձեռոցիկներ դեմքի համար. 
մանրէազերծող լուծույթներ. աչքերի խնամքի 
և աչքերի լվացման  համար լուծույթներ, 
միջոցներ և պատրաստուկներ. աչքի հեղուկի 
փոխարինիչներ. դեղամիջոցներով կաթիլներ. 
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հիալուրոնային թթվի լուծույթներ ներակնային 
օգտագործման համար. ազդանյութեր 
բժշկական նպատակների համար, այդ 
թվում՝ արյան դյուրատար վերլուծիչներում 
օգտագործելու համար. սննդային հավելումներ.  
բժշկական նպատակներով օգտագործման 
համար նախատեսված դիետիկ սննդային 
նյութեր. սննդային հավելումներ բերանով 
կամ հարկադրված սնման համար. որպես 
սննդի փոխարինիչներ օգտագործման 
համար սննդային հավելումներ. հեղուկի 
կամ փոշու տեսքով սննդարար հավելումներ 
մարդկանց օգտագործման համար. որպես 
սննդի փոխարինիչներ օգտագործվող  
սննդային հավելումներով հարստացած 
ըմպելիքներ և փոշիներ. որպես սննդի 
փոխարինիչներ օգտագործվող սննդային 
էներգետիկ բոքոնիկներ և բոքոնիկների 
տեսքով հավելումներ. մանկաբուժության մեջ 
օգտագործվող սննդային պատրաստուկներ. 
սննդային հավելումներ երեխաների համար. 
խառնուրդներ նորածինների համար. ման-
կական սնունդ. նախածննդյան վիտամիններ. 
վիտամիններ կաթնաթորման համար. 
լուծույթներ էլեկտրոլիտի փոխարինման համար. 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց համար. 
ռեպելենտներ. միացություններ և ազդանյու-
թեր նուկլեինաթթուների հաջորդականու-
թյան, նուկլեինաթթուների, գենետիկական 
նյութերի, վարակահարուցիչների և 
(կամ) ախտածին մանրէների բժշկական 
վերլուծության և նույնականացման համար. 
ազդանյութեր և նմուշներ պարունակող 
բժշկական ախտորոշման հավաքածուներ 
նուկլեինաթթուների հաջորդականության, 
նուկլեինա թթուների, գենետիկական նյու-
թերի, վարակահարուցիչների և (կամ) 
ախտածին մանրէների վերլուծության և 
նույնականացման համար. բժշկական 
ախտորոշման պատրաստուկներ նուկլեի-
նաթթուների հաջորդականության, նուկլեինա-
թթուների, գենետիկական նյութերի, 
վարա կա հարուցիչների և (կամ) ախտածին 
մանրէ ների վերլուծության և նույնականացման 
համար. բժշկական լրակազմեր նմուշների 
պատրաստման համար.

դաս 9. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք, այդ թվում՝ աշխատածրագրեր 
շաքարախտի կառավարման համար. արյան 
սքրինինգի (զանգվածային հետազոտման) 
սարքեր. լաբորատոր վերլուծիչներ արյան, 
օրգանիզմի  հեղուկի և (կամ) հյուսվածքների 
չափման, հետազոտման և վերլուծության 
համար. հեմատոլոգիական վերլուծիչներ. 
կլինիկական կենսաքիմիայի վերլուծիչներ. 
վերլուծիչներ իմունալոգիական վերլուծության 
համար. կլինիկական մոլեկուլային լաբորատոր 
ավտոմատացված սարքեր և սարքավորումներ. 
նմուշների լաբորատոր ընտրման սարքեր և 
գործիքներ. սեկվենսերներ, սպեկտրաչափներ, 
սենսորներ և համակարգիչներ ներառող 
մոլեկուլային ախտորոշման համակարգեր 
նուկլեինաթթուների հաջորդականության,  
նուկլեինաթթուների, գենետիկական նյութերի, 
վարակահարուցիչների և (կամ) ախտա-
ծին մանրէների  վերլուծության համար. 
լաբորատոր սարքեր և սարքավորումներ 
միկրոկենսաբանական սքրինինգի (զանգ-
վածային հետազոտման) և մանրէների 
որոշման համար. նուկլեինաթթուների հաջոր-
դականության, նուկլեինաթթուների որոշման 
և վերլուծության համակարգչային ծրագրային 
և ապարատային արտադրանք ախտածին 
մանրէների որոշման, դեղամիջոցների 
նկատմամբ դիմադրության բնորոշման 
և դատաբժշկական տվյալների համար. 
լաբորատոր սարքեր և գործիքներ, այն 
է՝ մոլեկուլային ախտորոշման տվիչներ 
նուկլեինաթթուների հաջորդականության, 
նուկլեինաթթուների, գենետիկական նյու-
թերի, վարակահարուցիչների և (կամ) 
ախտածին մանրէների վերլուծության 
համար. մոլեկուլային ախտորոշման սարքերի 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների նախնական մշակման, սարքերի 
վերահսկման, տվյալների վերլուծության և 
հաշվետվության համար. համակարգչային 
ծրագրային և ապարատային արտադրանք, 
այդ թվում՝ նաև լաբորատոր և գիտական 
սարքերի և սարքավորումների համար. 
համակարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք բժշկական ախտորոշման 
ոլորտում օգտագործման համար, այդ թվում՝ 
նաև բժշկական ախտորոշման սարքերի և 
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սարքավորումների համար. էլեկտրոնային 
հրատարակություններ, այդ թվում՝ ուղեցույցներ 
և ձեռնարկներ ախտորոշման լաբորատոր 
սարքերի ու սարքավորումների, լաբորատոր 
ավտոմատացված համակարգերի և դրանց 
վերաբերող ծրագրային արտադրանքի 
համար. տվյալների կառավարման ծրագրային 
արտադրանք ախտորոշման բժշկական 
սարքերի համար. տվյալների կառավարման 
ծրագրային արտադրանք հեմատոլոգիական 
վերլուծիչների, կլինիկական կենսաքիմիայի 
վերլուծիչների, իմունալոգիական վերլուծիչների 
և արյան սքրինինգի (զանգվածային 
հետազոտման) սարքերի և սարքավորումների 
համար. համակարգչային ծրագրային և 
ապարատային արտադրանք  ախտորոշման 
բժշկական սարքերի համար. համակարգչային 
ծրագրային և ապարատային արտադրանք 
հեմատոլոգիական վերլուծիչների, կլինի-
կական կենսաքիմիայի վերլուծիչների, 
իմունալոգիական վերլուծիչների և արյան 
սքրինինգի (զանգվածային հետազոտման) 
սարքերի և սարքավորումների համար. համա-
կարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք  ախտորոշման բժշկական 
սարքերի միջև փոխկապակցիչների կառա-
վարման համար. համակարգչային ծրա-
գրային և ապարատային արտադրանք 
բժշկական ախտորոշման լաբորատորիաների 
աշխատանքային գործընթացի կառավարման 
համար. համակարգչային ծրագրային և 
ապարատային արտադրանք լաբորատոր 
տվյալների կառավարման համար. համա-
կարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք բժշկական և (կամ) լաբորատոր 
ախտորոշման սարքերի ու սարքավորումների 
աջակցության և (կամ) հսկման համար. 
համակարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք բժշկական և (կամ) լաբորատոր 
ախտորոշման սարքերի ու սարքավորումների 
անսարքությունների վերացման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
բժշկական ախտորոշման թեստավորման 
տվյալների մշակման համար. համակարգչային 
ծրագրային և ապարատային արտադրանք 
բժշկական ախտորոշման թեստավորման 
ընթացքում օգտագործման համար. 
ծրագրային և ապարատային արտադրանք 

լաբորատոր ախտորոշման սարքերի ու 
սարքավորումների հեռահսկման համար. 
կապակցանյութով նախապես լիցքավորված 
լաբորատոր սյունակներ՝ ԴՆԹ և ՌՆԹ 
նմուշների առանձնացման և մաքրման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք աչքերի վիրահատության 
ընթացքում օգտագործման համար. ծրագրային 
արտադրանք «Ֆակիկ» ներակնային 
ոսպնյակների (փոխպատվաստվող հատուկ 
տեսակի ներակնային ոսպնյակներ, որոնք 
տեղադրվում են աչքի մեջ կարճատեսության 
բուժման համար՝ առանց աչքի բնական 
ոսպնյակը հեռացնելու) բեկումային ունակության 
հաշվարկման համար. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք աչքի վիրահատության 
ժամանակ օգտագործվող բժշկական 
սարքերի և ակնավիրաբուժական սարքերի 
վերահսկման համար. ակնոցներ տեսողության 
շտկման և (կամ) բարելավման համար, 
ինչպես նաև հպաոսպնյակներ. մագնիսական 
ծածկագրությամբ տվյալների բանական 
քարտեր ակնային լազերային վիրահատության 
համակարգերի հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք արյան վերլուծության սարքերի 
ու սարքավորումների աջակցության համար. 
տվյալների կառավարման ծրագրային 
արտադրանք արյան վերլուծության 
ոլորտում օգտագործման համար. տվյալների 
կառավարման ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք բժշկական ախտորոշման սար-
քերի ու սարքավորւմների համար.  տվյալների 
կառավարման ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք՝ արյան վերլուծիչների համար 
նախատեսված ծրագրային արտադրանքի 
և ապարատային արտադրանքի միջև 
տվյալների փոխանակման համար. համա-
կարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանք արյան վերլուծության սարքերի 
ու սարքավորումների և (կամ) բժշկական 
ախտորոշման սարքերի ու սարքավորումների 
հեռահսկման համար. տվյալների մշակման 
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրոնային 
սարքերի կիրառական ծրագրեր. գիտական 
սարքեր ու սարքավորումներ և դրանց 
մասեր ու կցամասեր. լաբորատոր սարքեր 
ու սարքավորումներ և դրանց մասեր ու 
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կցամասեր. սեկվենսերներ. սպեկտրա-
չափներ. սենսորներ. կենսասենսորներ. 
ջերմա ցիկլերներ. անալիարարներ, բացա-
ռությամբ բժշկական ախտորոշման 
համար նախատեսվածների. նմուշների 
պատրաստման սարքեր և սարքավորումներ. 
հավաքման սարքերից ու լաբորատոր  
սարքավորումներից բաղկացած փորձարկման 
և հավաքման հավաքածուներ. լաբորատոր 
կոնտեյներներ. կենսանույնականացման 
սարքեր և սարքավորումներ, որոնք թույլ 
են տալիս իրականացնել նուկլեինա-
թթուների հաջորդականության, նուկլեինա-
թթուների, գենետիկական նյութերի, 
վարա կահարուցիչների և (կամ) ախտածին 
մանրէ ների վերլուծության համար ցուցանիշ-
ների նույնականացումը, գենատիպացումը և 
որոշումը. փորձանոթներ կենտրոնախուսման 
միջոցով ԴՆԹ–ի ստացման համար. 
փորձանոթներ կենտրոնախուսման միջո-
ցով ՌՆԹ–ի ստացման համար. ԴՆԹ-ի 
պատրաստման փորձանոթներ. ՌՆԹ-ի 
պատրաստման փորձանոթներ. փորձանոթներ 
լվացահանման միջոցով ԴՆԹ–ի ստացման 
համար. փորձանոթներ լվացահանման միջոցով 
ՌՆԹ–ի ստացման համար. ֆերմենտների 
խառնման սրվակներ. ֆերմենտների խառնման 
փորձանոթներ. ծրագրային արտադրանք՝ 
հիմնականում նախատեսված տվյալների 
փոխկապակցման համար` հատկապես 
գիտահետազոտական և ախտորոշման 
լաբորա տորիաներում օգտագործման համար. 
աշխա տանքների հեռահսկման միջոց-
ներ վիրաբուժական կամ բժշկական սար-
քերի, սարքավորումների և գործիքների 
կառավարման և հսկման համար. բոլոր վերո-
հիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր. բոլոր 
ապրանքները ընդգրկված 9-րդ դասում.

դաս 10. բժշկական սարքեր. բժշկական 
սարքեր և գործիքներ շաքարախտի 
ստուգման և հսկման համար. արյան գլյուկոզի 
գրանցասարքեր. արյան մեջ գլյուկոզի 
պարունակության տվիչներ. արյան կետոնների 
գրանցասարքեր. արյան կետոնների տվիչներ. 
շաքարախտի ստուգման և հսկման նպատակով 
արյուն վերցնելու և ընտրելու սարքեր. արյան 
ստուգման, ընտրման և հետազոտման սարքեր, 
սարքավորումներ և գործիքներ. լաբորատոր 

վերլուծիչներ արյան, օրգանիզմի հեղուկների և 
(կամ) հյուսվածքների չափման, հետազոտ ման 
և վերլուծության համար. բժշկական ախտ որոշ-
ման սարքեր, սարքավորումներ և գործիքներ 
լաբորատոր պայմաններում ախտորոշիչ 
ստուգման և (կամ) վերլուծության համար. 
հեմատոլոգիական վերլուծիչներ. կլինիկական 
կենսաքիմիայի վերլուծիչներ. իմունաքիմիայի 
վերլուծիչներ. լաբորատոր սարքեր, 
սարքավորումներ և գործիքներ լաբորատոր 
պայմաններում ախտորոշիչ  ստուգման և 
(կամ) վերլուծության համար. լաբորատոր 
սարքավորումներ բժշկական ախտորոշման 
ոլորտում օգտագործման համար. տվյալների 
կառավարման և լաբորատոր ավտոմատացված 
համակարգեր բժշկական ախտորոշման 
ոլորտում օգտագործման համար. սարքեր, 
սարքավորումներ և գործիքներ մոլեկուլային 
ախտորոշման համար. լաբորատոր սարքեր, 
սարքավորումներ և գործիքներ մանրէների 
ստուգման, ընտրման, հետազոտման և 
նույնականացման համար. լաբորատոր սարքեր, 
այն է` մոլեկուլային ախտորոշման չափիչ սար-
քեր նուկլեինաթթուների հաջորդականու-
թյան, նուկլեինաթթուների, գենետիկական 
նյութերի, վարակահարուցիչների և (կամ) 
ախտածին մանրէների վերլուծության 
համար. բժշկական սարքեր ակնաբուժության 
ոլորտում օգատգործման համար, այն 
է` լազերային համակարգեր, որոնք 
ներառում են լուսապատճենման, պատկերի 
ձևավորման սարքեր, ուղղորդիչ սարքեր 
ու լազերներ և դրանց կառուցվածքային 
մասեր. ակնաբուժության վիրաբուժության 
սարքեր կատարակտային վիրահատության 
և վիտրոէկտոմիայի (վիրահատություն, որի 
միջոցով աչքից հեռացնում են ապակենման 
մարմիններ) մեջ կիրառման նպատակով. 
վիրաբուժական և բժշկական ակնաբուժական 
սարքերի, սարքավորումների և գործիքների 
կրման, տեղադրման և պահման համար հատուկ 
հարմարեցված պատյաններ. ներկառուցված 
ծրագրային արտադրանքով վիրաբուժական 
գլխադիրներ ֆակոէմուլսիֆիկացիայի (կատա-
րակտի հեռացման միկրովիրաբուժական 
մեթոդ) և վիտրոէկտոմիայի մեջ կիրառման 
համար. դանակներ, կտրող գործիքներ, 
ասեղներ, գլխադիրներ, ասպիրացիայի 
և ողողման փողակներ և ծայրոցներ. 
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օդաճնշական հավաքածուներ, ձեռքի գլխա-
դիրներ, աչքերի բժշկական միջադիրներ, 
էկրաններ, սկուտեղ-տակնոցներ և փաթեթներ, 
կապոցներ դրենաժի համար. ակնաբուժական 
իմպլանտներ ներակնային հիպերտենզիայի 
և գլաուկոմայի կանխարգելման և բուժման 
համար. պարկուճային ձգովի օղակներ. 
աչքերի իմպլանտներ. ներակնային 
ոսպնյակներ. վիրաբուժական ձեռքի սարքեր, 
սարքավորումներ և գործիքներ. բժշկական 
սարքեր, սարքավորումներ և գործիքներ, 
այդ թվում՝ ներակնային ոսպնյակների 
իմպլանտացիայի և տեղ հասցնման 
համակարգեր. բժշկական լազերներ. 
ակնավիրաբուժական համակարգեր, որոնք 
ներառում են լազերային էներգիան աչքերին 
հաղորդող լազերային գեներատորներ, 
աղբյուրներ և օպտիկական սարքեր. ակնա-
բուժական ախտորոշիչ սարքավորումներ. 
խոտորաչափներ ակնավիրաբուժության մեջ 
օգտագործման համար. բժշկական սարքեր և 
վիրաբուժական համակարգեր. սենսորային 
սարքեր լուսաբեկումային ախտորոշման և 
տեղագրային չափման համար, որոնք կարող 
են օգտագործվել լազերային ճառագայթների 
միջոցով հեռացման  վիրահատություն-
ների մեջ. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր, սարքավորումներ և գործիքներ. 
ակնաբուժական և (կամ) ակնաչափական 
սարքեր ախտորոշման և (կամ) բուժման 
համար. սարքեր տեսողության շտկման և (կամ) 
բարելավման համար. ներակնային սարքեր 
տեսողության շտկման և (կամ) բարելավման 
համար. բժշկական սարքեր, այդ թվում՝ 
հիալուրոնային թթվի պարունակությամբ 
ներարկիչներ աչքերի վիրահատության 
ժամանակ օգտագործման համար. ստենտներ. 
փողաձողեր (կաթետերներ). փողաձողերի 
(կաթետերների) մետաղալարային ուղղա-
տուներ. կենսաներծծվող ստենտներ. 
դեղորայքային ծածկույթով ստենտներ. 
լաստակներ փողաձողերի (կաթետերների) 
և ստենտների համար. արյան վերլուծության 
գործիքներ և բժշկական ախտորոշման 
համակարգեր. ազդանյութերի պարունա-
կությամբ քարթրիջներ արյան շարժական 
վերլուծիչների մեջ օգտագործման համար. 
բժշկական սարքեր, սարքավորումներ և 
գործիքներ  ախտորոշիչ նպատակների համար. 

սեկվենսորներ. սպեկտրաչափներ. սենսորներ. 
կենսասենսորներ. ջերմացիկլերներ. անալիա-
րարներ, որոնք նախատեսված են բժշկական 
ախտորոշման համար (սարք). նմուշների 
պատրաստման գործիքներ. թեստ-լրակազմեր 
և նմուշների ընտրման հավաքածուներ` 
բաղկացած նմուշների ընտրման սարքերից 
և լաբորատոր սարքավորումներից. լաբո-
րատոր կոնտեյներներ. կենսա-նույնա-
կանացման սարքեր, որոնց միջոցով 
հնարավոր է կատարել նույնականացում, 
գենատիպացում և ցուցանիշների որոշում` 
նուկլեինաթթուների հաջորդականության, 
նուկլեինա թթուների, գենետիկական նյու-
թերի, վարակահարուցիչների և (կամ) 
ախտածին մանրէների վերլուծության համար. 
փորձանոթներ կենտրոնախուսման միջոցով 
ԴՆԹ-ի ստացման համար. փորձանոթներ 
կենտրոնախուսման միջոցով ՌՆԹ-ի 
ստացման համար. ԴՆԹ-ի պատրաստման 
փորձանոթներ. ՌՆԹ-ի պատրաստման 
փորձանոթներ. փորձանոթներ լվացահանման 
միջոցով ԴՆԹ-ի ստացման համար. 
փորձանոթներ լվացահանման միջոցով ՌՆԹ-ի 
ստացման համար. փորձանոթներ և սրվակներ 
ֆերմենտների (մակարդների) խառնման 
համար. գործիքներ նմուշների պատրաստման, 
աղազերծման և ջերմացիկլացման համար. 
դեղերով լցված հեղուկացիրներ` բաղկացած 
բուկկալային հեղուկացիրի բաղադրությամբ 
մելոքսիկամից՝ անասնաբուժության մեջ 
չափաբաժնով օգտագործման համար. 
բժշկական ախտորոշման սարքեր և 
համակարգեր, որոնք ներառում են 
դյուրակիր չափիչներ, հերձադանակներ, 
ցուցիչային շերտեր և ստուգիչ լուծույթներ 
անասնաբուժության մեջ օգտագործման 
համար. մասեր, կցամասեր և լրակազմեր 
բոլոր վերոհիշյալ ապրանքների համար. բոլոր 
ապրանքները ընդգրկված 10-րդ դասում.

դաս 29. կաթ և կաթի հիմքով արտա-
դրանք. չոր կաթնային խառնուրդներ. կաթի 
ածանցուկներ (դերիվատներ). կաթի ածան-
ցուկներ (դերիվատներ) պարունակող արտա-
դրանք. սոյայի սպիտակուցի կամ կաթնային 
շիճուկի հիմքով օգտագործմանը պատրաստ 
բրիկետներ (ոչ բժշկական նպատակների 
համար). սպիտակուցի բարձր պա րու-
նակությամբ օգտագործմանը պատրաստ 
սննդային կաթնային ըմպելիքներ (ոչ բժշկական 
նպատակների համար). 
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դաս 32. փոշիներ կաթնային շիճուկների 
հիմքով սպիտակուցային սննդային ըմպե-
լիքների պատրաստման համար. սոյայի 
հիմքով փոշիներ սպիտակուցային սննդային 
ըմպելիքների պատրաստման համար, 
բացառությամբ կաթի փոխարինիչների. 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. ուսուցողական նյութերի 
տարածմամբ վարպետաց դասընթացների և 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, 
այդ թվում՝ սննդի և սննդային  նյութերի 
բնագավառում, ինչպես նաև ակնաբուժական 
վիրահատական համակարգերի և դրանց 
հետ օգտագործվող սարքավորումների օգտա-
գործման, գործարկման և պրակտիկական 
զարգացման բնագավառում. հարցազրույց-
ների, կոնֆերանսների, կոնգրեսների և 
սիմպոզիումների կազմակերպում և անցկացում. 
սպորտային և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում և անցկացում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ, այդ 
թվում՝  մարդու օրգանիզմի վիճակի ախտ -
որոշման բնագավառում. բժշկական ախտորոշ-
ման բնագավառում տեղեկատվության 
տրամադրում. աչքերի հիվանդությունների 
բուժում և խնամք. ակնաբուժական 
վիրահատություններ. լեզիք (աչքի լազերային 
վիրահատություն) և այլ վիրահատական 
պրոցեդուրաներ տեսողության բուժման 
և շտկման համար. բժշկության ոլորտի 
մասնագետներին և հիվանդներին ակնա-
բուժության մեջ օգտագործվող բժշկա կան 
սարքավորումների մասին տեղեկատվություն 
պարունակող վեբ-կայքերի տրամադրում. 
ախտորոշում և բուժում.

դաս 45. սոցիալական ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ նորարարական որո-
շումներին, գիտությանը, մատչելի 
բժշկական սպասարկմանը, համայնքի ներ-
գրավվածությանը, շրջակա միջավայրի 
պաշտպանությանը, բարեկեցությանը 
և առողջությանը սատարող գլոբալ 
քաղաքացիական պատասխանատվության 
և կորպորատիվ սոցիալական պատաս-
խանատվության ծրագրերի զարգացման 
աջակցություն:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150090 (111) 23509
(220) 29.01.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 29.01.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք. 
(Դելավերի նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 18.02.2015
(310) UK0003066168    (320) 29.07.2014   (330) GB
(540) 

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

դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150289 (111) 23510
(220) 09.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 09.03.2025
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» 
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

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

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

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

_____________________
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(210) 20150301  (111) 23511
(220) 10.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 10.03.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 03.04.2015
(540) 

(526) «less smell» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն, մոխրագույն, 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34.  մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
տաքացման ընթացքում առաջացող աերոզոլի 
մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու 
համար. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150319  (111) 23512
(220) 12.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 12.03.2025
(730) «Էլֆ գարդեն» ՍՊԸ, Երևան, Եզնիկ 
Կողբացու 1, շինություն 121, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

դաս 43. մսուր-մանկապարտեզ:
_____________________

(210) 20150320  (111) 23513
(220) 12.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 12.03.2025 
(730) «Էլֆ գարդեն» ՍՊԸ, Երևան, Եզնիկ 
Կողբացու 1, շինություն 121, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

դաս 43. մսուր-մանկապարտեզ: 
_____________________

(210) 20150322  (111) 23514
(220) 12.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 12.03.2025
(730) Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. հակաբիոտիկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________
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(210) 20150328 (111) 23515
(220) 12.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 12.03.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 03.04.2015
(540) 

(526) «less smell» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ, կապույտ, մոխրագույն, սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխա-
խոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր  և դրանց մասեր՝ 
տաքացման ընթացքում առաջացող աերոզոլի 
մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու 
համար.  ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150329  (111) 23516
(220) 12.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 12.03.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 03.04.2015
(540) 

(526) «less smell» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն, բաց մոխրագույն, կապույտ գունա-
յին համկցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր  և դրանց մասեր՝ 
տաքացման ընթացքում առաջացող աերոզոլի 
մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու 
համար.  ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20150374  (111) 23517
(220) 18.03.2015 (151) 01.10.2015
(181) 18.03.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 03.04.2015
(540) 

(526) «less smell» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ, կապույտ, մոխրագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգար ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխա-
խոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
տաքացման ընթացքում առաջացող աերոզոլի 
մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու 
համար. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150375  (111) 23518
(220) 18.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 18.03.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 03.04.2015
(540) 

(526) «less smell» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն, մոխրագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխա-
խոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
տաքացման ընթացքում առաջացող աերոզոլի 
մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու 
համար. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20150385 (111) 23519
(220) 19.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 19.03.2025
(730) «Տոսպա» ռադիոընկերության խմբա-
գրություն ՓԲԸ, Երևան, Հյուսիսային պող. 1, 
սենյակ 28, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(526) «healthy food from Armenian highlands» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(511) 

դաս 29. չրեր, բանջարեղենների և մրգերի 
պահածոներ.

դաս 30. թեյեր, խոտաբույսերից 
պատրաստված թեյեր.

դաս 32. խմելու ջուր, հյութեր:
_____________________

(210) 20150402  (111) 23520
(220) 25.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 25.03.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք. 
(Դելավերի նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 03.04.2015
(310) 201431487   (320) 20.10.2014   (330) AZ
(540) 

(526) Բացի “PALL MALL” արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, սպիտակ, մոխրագույն գունային 
հա մակ ցությամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ. ծխա-
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150409 (111) 23521
(220) 23.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 23.03.2025
(730) «Հայթան» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 2, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20150416  (111) 23522
(220) 27.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 27.03.2025
(730) «Գրինդեքս» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, LV 
(442) 20.04.2015
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(540) 

(526) «BABY» և «ԲԵԲԻ» բառերն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 1. պրոբիոտիկ մանրէական 
բաղադրություններ (բացառությամբ բուժական 
նպատակներով օգտագործվողների).

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ  նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփա պատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. պրոբիոտիկ 
մանրէական բաղադրություններ բուժական 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ 
բուժական նպատակների համար. սննդային 
հավելումներ. պրոբիոտիկ մանրէական 
բաղադրություններ անասնաբուժական նպա-
տակների համար.

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

_____________________

(210) 20150417  (111) 23523
(220) 27.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 27.03.2025
(730) «Գրինդեքս» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, LV 
(442) 20.04.2015

(540) 

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

դաս 1. պրոբիոտիկ մանրէական բաղա-
դրություններ (բացառությամբ բուժական 
նպատակներով օգտագործվողների).

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-
ներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ  նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. պրոբիոտիկ 
մանրէական բաղադրություններ բուժական 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ 
բուժական նպատակների համար. սննդային 
հավելումներ. պրոբիոտիկ մանրէական 
բաղադրություններ անասնաբուժական նպա-
տակների համար.

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

_____________________
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(210) 20150418  (111) 23524
(220) 27.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 27.03.2025
(730) «Գրինդեքս» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, LV 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 1. պրոբիոտիկ մանրէական բաղա-

դրություններ (բացառությամբ բուժական 
նպատակներով օգտագործվողների).

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-
ներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ  նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. պրոբիոտիկ 
մանրէական բաղադրություններ բուժական 
նպատակների համար. սննդային հավելումներ 
բուժական նպատակների համար. սննդային 
հավելումներ. պրոբիոտիկ մանրէական 
բաղադրություններ անասնաբուժական նպա-
տակների համար.

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

_____________________

(210) 20150421  (111) 23525
(220) 30.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 30.03.2025
(730) «Տուր - դելիս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
21, AM 
(442) 04.06.2015

(540) 

(526) «TOUR» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ մանուշակագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20150422  (111) 23526
(220) 30.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 30.03.2025
(730) «Ավիասարք» ԲԲԸ, Երևան, Նոր Նորքի 
2-րդ զանգված, Մոլդովական 53, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(526) «POOL & LOUNGE» արտահայտությունը 
և «CLUB» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

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

_____________________

(210) 20150424  (111) 23527
(220) 30.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 30.03.2025
(730) «Էկո ֆրուտ» ՍՊԸ, Երևան, Ն. Զարյան 
15ա, 16, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և ծիրանագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մեծածախ առևտուր:
_____________________

(210) 20150425  (111) 23528
(220) 30.03.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 30.03.2025
(730) Արշալույս Հայրապետյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան 1 նրբ., տուն 8, AM 
(442) 20.04.2015

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բորդո, կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20150453  (111) 23529
(220) 07.04.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 07.04.2025
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 
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(526) Բացի “ՊՏՂՆԻ ԳՈԼԴ” արտահայտու թյու-
նից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, կարմիր, դեղին, շագանակագույն, 
կանաչ, վարդագույն, սև  և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20150477  (111) 23530
(220) 08.04.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 08.04.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 20.04.2015
(540) 

(526) «AMERICAN BLEND» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, բաց 
և մուգ մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-
խոտ, ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ,  
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար), էլեկտրոնային սիգարետներ, 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ 

տաքացման ընթացքում առաջացող աերոզոլի 
մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու 
համար. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150519  (111) 23531
(220) 16.04.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 16.04.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք. 
(Դելավերի նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 07.05.2015
(310) 2014 31508   (320) 24.10.2014   (330) AZ
(540) 

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

խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150546 (111) 23532
(220) 21.04.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 21.04.2025
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(442) 07.05.2015
(540) 
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(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150556 (111) 23533
(220) 22.04.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 22.04.2025
(730) «Ջի Էքս Պի գերազանցության կենտրոն» 
ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 49/2, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. ամսագիր (գիտական, ժաման-

ցային, վերլուծական, ուսուցողական).
դաս 35. գովազդի տարածում.
դաս 41. ինտերնետային կայքի օգտա-

գործում՝ էլեկտրոնային ամսագրերի հրա-
պարակում ինտերնետային կայքի միջոցով:

_____________________

(210) 20150558 (111) 23534
(220) 28.04.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 28.04.2025
(730) «Օնլայն կոմպյուտերս» ՍՊԸ, Երևան, 
Արին Բերդի 7, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(526) «eurobaza» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և մուգ նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր.
դաս 37. էլեկտրական տեխնիկայի սպա-

սարկում, մասնավորապես նորոգում:
_____________________

(210) 20150571  (111) 23535
(220) 29.04.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 29.04.2025
(730) Արման Հովսեփյան, Երևան, Շիրակի 
4/12, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(526) «GUARANTEE OF QUALITY» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, սև և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական և անաս նա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների հա մար, դիե-
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանի ների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
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դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

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

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտե-
սական, այգեգործական, 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. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. առևտուր.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

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

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150608 (111) 23536
(220) 07.05.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 07.05.2025
(730) «Մարմարի աշխարհ» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթ Բեկի 87, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:

_____________________

(210) 20150610  (111) 23537
(220) 07.05.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 07.05.2025
(730) Զբոմ Քեբինըթս Քո., Լթդ, CN 
(442) 04.06.2015
(540) 
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(511) 
դաս 11. լամպեր. տոստերներ. սառնա-

րաններ. օդամաքրիչներ խոհանոցների 
համար. օջախներ. ծորակներ. զուգարաններ. 
մանրէազերծիչներ. գրպանի ջեռակներ. 
վառիչներ. էլեկտրական սրճեփներ. 
գազայրոցներ. ողողման բաքեր զուգարանների 
համար. միկրոալիքային վառարաններ 
(սննդամթերքի պատրաստման համար). 
ռոստերներ. էլեկտրական սպասք սննդամթերքի 
պատրաստման համար. էլեկտրական 
արագաեփ կաթսաներ (ավտոկլավ). 
տաքացուցիչներ լոգասենյակների համար. ջրի 
մաքրման կայանքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150623  (111) 23538
(220) 08.05.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 08.05.2025
(730) Քրիստինե Արսենի Սողոմոնյան, Երևան, 
Ծարավ Աղբյուր 55/5, բն. 225, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(526) «GREEK TAVERN» արտահայտությունն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բաց և մուգ կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20150629  (111) 23539
(220) 11.05.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 11.05.2025
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 

(442) 16.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. տուփեր ծխախոտի 

համար. ծխելու պիտույքներ. լուցկի:
_____________________

(210) 20150658 (111) 23540
(220) 18.05.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 18.05.2025
(730) «Բլեքսթոուն» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 
6/11, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(526) «TRAVEL» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական ծառայությունների 
մատուցում, ավիատոմսերի վաճառք:

_____________________

(210) 20150693 (111) 23541
(220) 25.05.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 25.05.2025
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________
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(210) 20150694 (111) 23542
(220) 25.05.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 25.05.2025
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150700  (111) 23543
(220) 26.05.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 26.05.2025
(730) Գառնիկ Ղազարյան, Երևան, Պուշկինի 
21/3, բն. 26, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (գինի և 

հայկական կոնյակ (բրենդի)):
_____________________

(210) 20150737  (111) 23544
(220) 02.06.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 02.06.2025
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 16.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

այն է՝ քնաբեր միջոցներ: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150740  (111) 23545
(220) 03.06.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 03.06.2025
(730) «Թրիդիթյունինգ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամ-
յան 67, բն. 54, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:

_____________________

(210) 20150793  (111) 23546
(220) 12.06.2015 (151) 01.10.2015
   (181) 12.06.2025
(730) Անուշ Հայկի Պետրոսյան, Երևան, Աթոյան 
անցուղի 8, բն. 1, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.
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դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 42. մոդելավորում, դիզայն.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ, 

մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ:

_____________________

(210) 20150014  (111) 23547
(220) 19.01.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 19.01.2025
(730) Բյուրո Վերիթաս Ինսփեքշըն Վելյուեյշըն 
Ըսսեսսմընթ ընդ Քընթրոլ-Բիվեք ԲՎ, NL 
(442) 20.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

ապահովում (գրանցված, բեռնավորվող), 
որոնք նախատեսված են տվյալների 
հիմնապաշարի միջոցով ապահովագրված 
անձանց վավերականացման գործընթացի 
ավտոմատացման համար, որոնք պարունակում 
են տեղեկատվություն տրանսպորտային 
միջոցների ապահովագրման և երրորդ 
անձանց նկատմամբ պարտավորությունների 
մասին, ապահովելով՝ տրանսպորտային 
միջոցների ապահովագրման և երրորդ 
անձանց նկատմամբ պարտավորությունների 
մասին տեղեկատվության գաղտնիությունը. 
տվյալների հաղորդման համար նախատեսված 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
(գրանցված, բեռնավորվող) և համակարգչային 
պլատֆորմներ (համակարգչային սարքա-
վորանք). համակարգչային ծրագրային 
ապահովում (գրանցված, բեռնավորվող) և 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար հավելվածներ (բեռնավորվող).

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գնահատումներ (ապահովագրություն). 
ապահովագրման հետ կապված ձևավորման 

և հետազոտման բնագավառում մեթոդների 
և գործընթացների պրակտիկ կիրառման 
նախագծում. ստուգում, հսկողություն, որակի 
գնահատում և ծառայությունների դասակարգում 
ապահովագրության բնագավառում.

դաս 38. հաղորդագրությունների ապա-
հովում. համակարգչի միջոցով հաղորդա-
գրությունների, տեղեկատվության և 
պատ կերների հաղորդման ապահովում. համա-
կարգչի միջոցով տրանսպորտային միջոցների 
ապահովագրման և երրորդ անձանց նկատմամբ 
պարտավորությունների մասին էլեկտրոնային 
տարբերակով պահպանվող տեղեկատվության 
օնլայն հաղորդում.

դաս 42. համակարգչային համակարգերի 
նախագծում. ծրագրային ապահովման տեխնի-
կական սպասարկում. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150190  (111) 23548
(220) 19.02.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 19.02.2025
(730) Ռոդինա Միքայելյան, Երևան, Թոթովենցի 
8/2, բն. 44, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

_____________________

(210) 20150275  (111) 23549
(220) 05.03.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 05.03.2025
(730) Սավենսիա ՍԱ, FR 
(442) 20.04.2015
(310) 2014730207   (320) 08.09.2014   (330) RU
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(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ, պանիր և կաթնամթերք, 

սննդային յուղեր և ճարպեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150293  (111) 23550
(220) 09.03.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 09.03.2025
(730) «Ջերմուկ ինթերնեյշնլ պեպսի-կոլա 
բոթլեր» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 3/1, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

_____________________

(210) 20150294  (111) 23551
(220) 09.03.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 09.03.2025

(730) «Ջերմուկ ինթերնեյշնլ պեպսի-կոլա 
բոթլեր» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 3/1, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

_____________________

(210) 20150378 (111) 23552
(220) 19.03.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 19.03.2025
(730) «Դոլ-Մա-Մա» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 10, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(526) «EVN» և «SINCE 1998» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. ռեստորան:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________
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(210) 20150380 (111) 23553
(220) 19.03.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 19.03.2025
(730) Դիփ ըն Դիփ Ինք., CA 
(442) 04.06.2015
(540) 

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

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. սննդային 
սառույց. շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, 
հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց. նրբաբլիթներ. վաֆլիներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, գլխավորապես 
խորիզով. սառեցրած յոգուրտ (պաղպաղակ). 
աղանդերային մուսեր (քաղցրավենիք). 
շոկոլադե մուսեր (քաղցրավենիք). կակաոյով 
և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով ըմպելիքներ. կակաոյով 
ըմպելիքներ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլա-
դակաթնային ըմպելիքներ. շոկոլադային 
ըմպելիքներ. պրալինե. թխվածքաբլիթ. մրգա-
յին պաղպաղակ. սառույցով թեյ. շոկոլադ. 
բարակաբլիթ. կոնֆետներ. շոկոլադե ֆոնդյու. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամա-
նա կավոր բնակատեղով ապահովում. 
ռեստորաններ. խորտկարաններ. սրճարաններ. 
նախաճաշարաններ. կերակրատեսակների 
պատ րաստման և առաքման (տուն հասցնելու) 
ծառա յություններ: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150436 (111) 23554
(220) 31.03.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 31.03.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ
 ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. 
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար), 
էլեկտրոնային սիգարետներ, տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում առաջացող աերոզոլի մեջ 
պարունակվող նիկոտինը վերացնելու համար. 
ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150496 (111) 23555
(220) 11.04.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 11.04.2025
(730) Կարեն Համլետի Աղաջանյան, Երևան, 
Օգանովի 4, բն. 71, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 
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(526) «ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» 
և «Primus inter pares» արտահայտություններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
արծաթագույն, կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. հաշվապահական ծառայություններ, 
խորհրդատվություն, հաշվապահական հաշ-
վառման վարում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն՝ դեբիտ (պարտագրման), 
կրեդիտ (վարկային), դրամավարկային գոր-
ծառ նություններ. պահպանվող արժեթղթերի 
ծառայություններ բարեգործական ֆոնդերի 
կազմակերպման ծառայություններ, անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ:

_____________________

(210) 20150515  (111) 23556
(220) 16.04.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 16.04.2025
(730) «Կապուտան» ՍՊԸ, ք. Արմավիր, Շահում-
յան փ., տուն 36, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(526) «FOOD» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր գույնով:
(511) 

դաս 29. պահածոներ՝ մուրաբա, ջեմ, կոմ-
պոտ, մարինադ, չիր.

դաս 30. չորացրած կանաչի (համեմունք).
դաս 32. հյութեր:

_____________________

(210) 20150534  (111) 23557
(220) 18.04.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 18.04.2025
(730) «Դոլ-Մա-Մա» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 10, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

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

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

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. մասնավորապես առևտուր.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150579  (111) 23558
(220) 30.04.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 30.04.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հասմիկ Ամա-
տունի, Երևան, Շահսուվարյան փ., 9-րդ շ., բն. 
5, AM 
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(442) 04.06.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, դեղին, կարմիր, բաց և մուգ կապույտ, 
գազա րագույն և վարդագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոս մետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20150583 (111) 23559
(220) 04.05.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 04.05.2025
(730) Օֆֆիշլ Փիլլոութեքս ԼԼՔ, US 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 20. բարձեր. փետրաներքնակներ. 
դաս 24. սրբիչներ (երեսսրբիչներ) 

մանածագործական նյութերից և գործ-
վածքներ սրբիչների համար. սփռոցներ 
մանածագործական նյութերից. սպասքի 

տակ դրվող անձեռոցիկներ, անձեռոցիկներ 
մանածագործական նյութերից. գեղազարդ և 
զարդարման գործվածքներ. գործվածքային կամ 
պլաստիկ հենքով կտորներից վարագույրներ 
ցնցուղների համար. դեմքի և ձեռքերի 
սրբիչներ (երեսսրբիչներ) մանածագործական 
նյութերից. մանածագործական պատյաններ 
զուգարանակոնքերի համար. ձեռքի սրբիչներ. 
սպիտակեղեն տնային տնտեսության համար. 
անկողնու պարագաներ, այդ թվում` վերմակներ, 
սավաններ, ծածկոցներ. բարձերեսներ. բարձի 
ծածկոցներ. պատյաններ բարձերի համար. 
ներքնակերեսներ. պատյաններ ներքնակների 
համար. փեշեր մահճակալների համար. 
վերմակասավաններ. անկողնու ծածկոցներ. 
քողեր (անկողնու պարագաներ) և ծածկոցներ. 
մգդակած վերմակներ. ծանր վարագույրներ, 
վարագույրներ և ամպհովանիներ. խոհանոցի 
սրբիչներ. 

դաս 27. խսիրներ (փսիաթներ). գորգեր 
լոգասենյակների համար. հատակի դեկորատիվ 
գորգեր. փոքր գորգեր: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150593 (111) 23560
(220) 06.05.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 06.05.2025
(730) «Մարքեթինգ գրուփ» ՍՊԸ, Երևան, 
Սպենդիարյան 5, բն. 4, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:

_____________________
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(210) 20150620  (111) 23561
(220) 08.05.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 08.05.2025
(730) «Վադա բեկ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Բջնի, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(526) Բացի «Մեր», «Mer», «Mep» բառերից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիքներ. լիմոնադ:
_____________________

(210) 20150621  (111) 23562
(220) 08.05.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 08.05.2025
(730) «Վադա բեկ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Բջնի, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(526) Բացի «Մեր», «Mer», «Mep» բառերից 
մնա ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիքներ. լիմոնադ:
_____________________

(210) 20150640 (111) 23563
(220) 14.05.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 14.05.2025 
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտաշես 
Հովհաննիսյան, Երևան, Բաղրամյան 2-րդ 
փակ., շ. 6, բն. 2, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է շագա-
նակագույն և գազարագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճի տեսականի, թեյ, տաք 
շոկոլադ:

_____________________

(210) 20150667  (111) 23564
(220) 19.05.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 19.05.2025
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. տուփեր ծխախոտի 

համար. ծխելու պիտույքներ. լուցկի:
_____________________

(210) 20150723  (111) 23565
(220) 29.05.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 29.05.2025
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(730) Րի/Մաքս, ԼԼՔ, US 
(442) 03.07.2015
(540) 

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

դաս 35. ֆրանչայզինգի ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ ընկերություններում 
բիզնեսի կառավարման աջակցության 
ծառայություններով ապահովում.

դաս 36. անշարժ գույքի բրոքերային 
գործունեություն:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20150728  (111) 23566
(220) 01.06.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 01.06.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անահիտ 
Սարգսյան, Երևան, Թումանյան 23, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(526) «Lounge Cafe» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սրճարան:
_____________________

(210) 20150734  (111) 23567
(220) 02.06.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 02.06.2025
(730) «Գոլդեն Փելիս» հյուրանոց» ՍՊԸ, Երևան, 
Ազատության 2/2, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20150735  (111) 23568
(220) 02.06.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 02.06.2025
(730) «Գոլդեն Փելիս» հյուրանոց» ՍՊԸ, Երևան, 
Ազատության 2/2, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20150738 (111) 23569
(220) 03.06.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 03.06.2025
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. բերանի ողողման պատրաստուկներ, 

բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. ատամի մածուկներ.

դաս 5. բերանի խոռոչի խնամքի միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար.

դաս 21. ատամի թելեր, ատամի թելերի 
կալիչներ (ֆլոսերներ), կցաններով փոխա-
րինովի քարթրիջներ, փոխարինովի կցաններ, 
ծայրոցներ, գլխիկներ ատամի թելերի կալիչների 
(ֆլոսերների) համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20150739  (111) 23570
(220) 03.06.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 03.06.2025
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. բերանի ողողման պատրաստուկներ, 

բացառությամբ բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. ատամի մածուկներ.

դաս 5. բերանի խոռոչի խնամքի միջոցներ 
բժշկական նպատակների համար.

դաս 21. ատամի թելեր, ատամի 
թելերի կալիչներ (ֆլոսերներ), կցաններով 
փոխարինովի քարթրիջներ, փոխարինովի 
կցաններ, ծայրոցներ, գլխիկներ ատամի թելերի 
կալիչների (ֆլոսերների) համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150751  (111) 23571
(220) 08.06.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 08.06.2025
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ բժշկական 

նպատակների համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150770  (111) 23572
(220) 11.06.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 11.06.2025
(730) «Մոշ փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, Ծարավ 
Աղբյուրի 55/11, բն. 36, AM 
(442) 03.07.2015

(540) 

(526) «PRODUCTION» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց մանուշակագույն, մուգ և բաց մոխրագույն 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

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

_____________________
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(210) 20150821  (111) 23573
(220) 16.06.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 16.06.2025
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի):
_____________________

(210) 20150822  (111) 23574
(220) 17.06.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 17.06.2025
(730) «Սանտա Աննա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 
Առինջ 1-ին թաղ., 1-ին շ., AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20150823 (111) 23575
(220) 17.06.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 17.06.2025
(730) «Սանտա Աննա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 
Առինջ 1-ին թաղ., 1-ին շ., AM 
(442) 03.07.2015

(540) 

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

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

_____________________

(210) 20150824 (111) 23576
(220) 17.06.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 17.06.2025
(730) «Սանտա Աննա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 
Առինջ 1-ին թաղ., 1-ին շ., AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20150867 (111) 23577
(220) 22.06.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 22.06.2025
(730) Անի Դարչինյան, Երևան, Մամիկոնյանց 
36/1, բն.20, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 
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(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. մասնավորապես՝ մանրամեծածախ 
առևտուր:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150942  (111) 23578
(220) 29.06.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 29.06.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռոբերտ Վար-
դումյան, Երևան, Շենգավիթ, Մանանդյան 25ա, 
բն. 13, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կանաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. առողջարարական ծառայու-
թյուններ. ծառայություններ մարդկանց 
հիգիենայի և կոսմետիկայի բնագավառում. 
շնչառական թերապիա. շնչառական մարմ-
նամարզություններ. մերսումներ:

_____________________

(210) 20150978 (111) 23579
(220) 02.07.2015 (151) 12.10.2015
   (181) 02.07.2025
(730) Մանվել Հմայակի Վարդանյան, Երևան, 
Կամարակի 2-րդ նրբ., տուն 21, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դանիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոս մետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

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

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

533  12.01.2026 Փոսթ Ֆուդզ, ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

697  20.11.2025 Սումիտոմո Ռաբբր Ինդասթրիս, ԼԹԴ, JP

698  20.11.2025 Սումիտոմո Ռաբբր Ինդասթրիս, ԼԹԴ, JP

773  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

774  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

775  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

776  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

777  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

778  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

779  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

780  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

781  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

782  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

783  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

784  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

785  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

786  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

787  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

788  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

789  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

816  20.11.2025 Օրաքլ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US

826  20.11.2025 Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ., IT

855  20.11.2025 Վայեթ ԼԼՔ, 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA, US

868  20.11.2025 Վայեթ ԼԼՔ, 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA, US

869  20.11.2025 Վայեթ ԼԼՔ, 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

1014  13.12.2025 Բիոֆարմա, FR

1020  13.12.2025 Բիոֆարմա, FR

1026  13.12.2025 Բիոֆարմա, FR

1040  14.12.2025 Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

1646  08.01.2026 Ֆոր Րոուզիս Դիսթիլրի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

1908  09.01.2026 Դենիո Կաբուշիկի Կաիշա (Դենիո Քո., ԼԹԴ), JP

2180  20.05.2026 Քուրս Բրյուինգ Քամփնի, US

2317  20.11.2025 Ֆրութ օֆ դը Լում, Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

2318  20.11.2025 Ֆրութ օֆ դը Լում, Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

2319  20.11.2025 Ֆրութ օֆ դը Լում, Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

2320  20.11.2025 Ֆրութ օֆ դը Լում, Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

2351  20.11.2025 Դյուրասել Բեթըրիզ ԲՎԲԱ, BE

2352  20.11.2025 Դյուրասել Բեթըրիզ ԲՎԲԱ, BE

2353  20.11.2025 Դյուրասել Բեթըրիզ ԲՎԲԱ, BE

2354  20.11.2025 Դյուրասել Բեթըրիզ ԲՎԲԱ, BE

2388  21.11.2025 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

2392  25.12.2025 Վելլա ԳմբՀ, DE

2554  20.11.2025 Վիաքոմ Ինթերնեյշնլ Ինք., US

2573  20.11.2025 Վիաքոմ Ինթերնեյշնլ Ինք., US

2730  20.11.2025 Շևրոն Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

2738  20.11.2025 Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

2739  20.11.2025 Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

2740  20.11.2025 Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

2785  20.11.2025 Բենք օֆ Ամերիքա Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

2910  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

2911  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

2912  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

2913  20.11.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
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2937  20.11.2025 Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, CH

2980  20.11.2025 Շևրոն Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

3153  20.11.2025 Ավենտիս Ֆարմա Ս.Ա., FR

3692  20.11.2025 Դոու Քորնինգ Քորփորեյշն, Միչիգանի նահանգ, US

3693  20.11.2025 Դոու Քորնինգ Քորփորեյշն, Միչիգանի նահանգ, US

9784  14.02.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

9788  14.02.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

10041  17.03.2025 «Վալլետտա» ՍՊԸ, Կապան, Բաղաբերդ թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM

10099  07.09.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

10235  06.09.2025 «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ, Ղարաբաղ, 

     Ասկերանի շրջան, գյուղ Այգեստան, AM

10300  20.06.2025 «Գալստյաններ հայր և որդի » ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Նորաբաց, AM

10307  07.09.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

10355  28.09.2025 «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, ք.Երևան, Բագրատունյաց 89/1, AM

10361  07.09.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

10362  07.09.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

10364  07.09.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

10385  24.10.2025 «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, ք.Երևան, Բագրատունյաց 89/1, AM

10419  02.09.2025 Փոլիքեմ Ս.Ա., LU

10422  14.09.2025 Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

10430  18.10.2025 «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

10432  18.10.2025 «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

10444  02.09.2025 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

10477  12.09.2025 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

10508  29.06.2025 Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

10512  02.09.2025 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

10513  02.09.2025 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

10531  25.11.2025 «Վալլետտա» ՍՊԸ, Կապան, Բաղաբերդ թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM
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10551  21.07.2025 Քեթբերի Ֆրանս, FR

10557  24.08.2025 Պուբլիչնե ակցիոներնե տովարիստվո «Մոնդելիզ ՈՒկրաինա», 42600, 

     Sumy region, City of Trostyanets, Naberezhna, str. 28-A, Ukraine, UA

10598  29.08.2025 Սբարրո ԼԼՔ, US

10599  15.09.2025 Սանգյոնգ Մոութր Քամփնի, KR

10610  24.10.2025 Հիլլզ Փեթ Նութրիշըն, Ինք., Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

10611  24.10.2025 Հիլլզ Փեթ Նութրիշըն, Ինք., Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

10612  24.10.2025 Հիլլզ Փեթ Նութրիշըն, Ինք., Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

10613  24.10.2025 Հիլլզ Փեթ Նութրիշըն, Ինք., Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

10614  24.10.2025 Հիլլզ Փեթ Նութրիշըն, Ինք., Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

10615  24.10.2025 Հիլլզ Փեթ Նութրիշըն, Ինք., Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

10627  03.08.2025 Կայաբա Ինդսթրի Քո., Լթդ. (Կայաբա Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա), JP

10628  03.08.2025 Կայաբա Ինդսթրի Քո., Լթդ. (Կայաբա Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա), JP

10650  02.09.2025 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

10651  02.09.2025 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

10671  28.11.2025 Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեննոստյու «Ալմազ-Մ», RU

10672  28.11.2025 Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեննոստյու «Ալմազ-Մ», RU

10684  23.11.2025 Վայեթ ԼԼՔ, 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA, US

10799  26.07.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

10863  12.01.2026 Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվենոստյու «Ալֆարմ», RU

10864  12.01.2026 Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվենոստյու «Ալֆարմ», RU

11187  28.10.2025 «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի նրբ. 5, N 10, AM

11327  26.10.2025 Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR

11962  13.09.2025 Ֆեռերո Ս.պ.Ա., IT

12000  23.08.2026 ՄասթրՔարդ Ինթերնեյշնլ Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

12185  30.06.2025 Բրիթիշ Թելեքոմյունիքեյշնզ Փաբլիք Լիմիթիդ Քամփնի, GB

12216  24.08.2026 ՄասթրՔարդ Ինթերնեյշնլ Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

12217  24.08.2026 ՄասթրՔարդ Ինթերնեյշնլ Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US
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Տեղեկություններ գրանցված աշխարհագրական նշումների, 
ծագման տեղանունների և երաշխավորված  ավանդական 

արտադրանքի մասին

Գրանցման համարը        12.1
Հայտի համար       2014007
Հայտի ներկայացման թվականը    25.12.2014
Հայտատուն (հայտատուները)     «Սևանի իշխան» ՓԲԸ
Ծագման երկիրը      AM
Հայտարկվող ծագման տեղանունը    ՍԵՎԱՆԻ ԻՇԽԱՆ 
ԱԾՄԴ-ի դասը       29
Ապրանքի տեսակը կամ կոնկրետ ապրանքը   ձուկ և ձկնամթերք
Ապրանքի հատուկ որակի նկարագրությունը՝  
Սևանի իշխանը (Salmo ischchan, Kessler 1877) հանդիսանում է լճի համար էնդեմիկ տեսակ, որը 
գրանցված է Հայաստանի կարմիր գրքում (2011): Իշխանի չորս ռասաներից երկուսը՝ ձմեռային 
իշխանը և բոջակը, համարվում են իսպառ վերացած, գեղարքունին և ամառային իշխանը կորցրել են 
արդյունագործական նշանակությունը և հանդիպում են առանձնյակներով: Ստերջ իշխանը բնորոշող 
և արտաքինից աչքի ընկնող հատկանիշը գույնն է: Ընդհանուր արծաթափայլ ֆոնի վրա առատորեն 
ցրված են սև, բավական խոշոր, կլոր խայտեր, որոնք հաճախ զարդարում են նաև մեջքի լողաթաղանթը 
և խռիկային կափարիչները: Երբեմն հանդիպում են իշխաններ, որոնց մաշկի վրա լինում են նաև ալ-
կարմիր կամ նարնջագույն խայտեր: Վերջիններս, սակայն, մեծ մասամբ ավելի փոքր են, քան սևերը, 
սակավաթիվ: Կարմիր խայտերը սովորաբար ավելի հաճախ են հանդիպում փոքր իշխանների մոտ:
Սևանի իշխանի չորս ռասաները միմյանցից տարբերվում են ձևաբանական (կողագծի թեփուկների 
քանակ, խռիկային առէջների ելունների քանակ և ձև, վերին և ստորին ծնոտների կառուցվածք) և 
էկոլոգիական (ձվադրման ժամկետներով և տեղով) որոշ ցուցանիշներով:
Կապն աշխարհագրական ծագման հետ՝
Սևանա լիճն իր ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական ցուցանիշներով համարվում է քաղցրահամ 
ջրի ռազմավարական պաշար: Այն բացառիկ քաղցրահամ լճերից է, որում աղերի ցածր քանակի շնորհիվ 
ստեղծվում են պայմաններ յուրահատուկ ձկնատեսակի աճի համար: Քաղցրահամ ջրերում աճող ձկան 
միսը ավելի նուրբ է լինում, քան ծովի ջրում աճող ձկան միսը, և ի տարբերություն արհեստական 
ջրամբարներում աճեցվածների՝ անհրաժեշտ միկրոտարրերով ավելի հագեցած: Սևանա լճի ջրում 
առկա քիմիական տարրերի (ընդհանուր իոններ, միկրոտարրեր, ֆտոր, ֆոսֆոր, կալցիում, կալիում, 
նատրիում, սուլֆատ, սիլիցիում և այլն) համակցությունը նպաստում է ջրում յուրահատուկ պայմանների 
ստեղծմանը, որում աճում է Սևանի իշխան ձկնատեսակը: Ձկան աճի վրա դրական ազդեցություն 
է թողնում նաև լճում առկա մագնեզիումի բարձր ցուցանիշը: Սևանի ավազանի կլիման ամռանը 
չափավոր տաք է, իսկ ձմռանը՝ չափավոր ցուրտ: Տարեկան կտրվածքով լճի միջին ջերմաստիճանը 
տատանվում է 10-12°C: Ջրի մինիմալ ջերմաստիճանը 1-2°C է, որը նկատվում է հունվար-ապրիլ 
ամիսներին, իսկ առավելագույնը՝ օգոստոսին, մինչև 21°C: Լճում ջրի տարբեր շերտերի խառնվելը՝ 
պայմանավորված ինչպես ջրի տարբեր շերտերի ջերմաստիճանային տարբերություններով, այնպես էլ 
տվյալ տեղանքին բնորոշ քամիներով, նույնպես հանդիսանում է Սևանա լճի բնորոշ հատկանիշը: Լճի 
վերը նշված առանձնահատկություններն անդրադառնում են տվյալ համակարգում բնակվող իշխանի՝ 
Գեղարքունիքի և Ամառային իշխանի, որակների վրա:
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Աշխարհագրական գոտին՝  
Սևանի իշխանի արտադրությունը իրականացվում է Գեղարքունիքի մարզի «Սևան» ազգային 
պարկ» -ի տարածքում: Պարկի ընդհանուր տարածքը՝ Սևանա լճի հայելու հետ միասին, կազմում է 
147.343 հա, իսկ առանց լճի հայելու՝ 22.585 հա: Պահպանական գոտու տարածքը բաժանվում է 4 
տարածքագործառնական գոտիների՝ արգելոցներ (ընդհանուր տարածքը՝ 7464 հա), արգելավայրեր 
(ընդհանուր տարածքը՝ 2652 հա), ռեկրեացիոն և տնտեսական: Պարկի տարածքում կան 4 արգելոց՝ 
«Նորածենի», «Լիճք-Արգիչի», «Գիլլի» և «Արտանիշի», 2 արգելավայրեր՝ «Գավառագետի» և «Գիհի-
կաղնուտային ռելիկտային»: Պարկի ռեկրեացիոն գոտիների ընդհանուր տարածքը կազմում է 4753 հա, 
որոնք առանձին հատվածներով տարածվում են լճի ափի երկայնքով: Պարկի տարածքը ներառում է 
թվով 8 ռեկրեացիոն գոտիներ: Տնտեսական գոտու տարածքներն ընկած են հետևյալ հատվածներում՝ 
Սևան քաղաքից Ծովագյուղ, Լճաշենից Հայրաված, Նորատուս թերակղզուց Ծակքար գետ, Արգիչի 
գետից Ծովակ գյուղ և Գեղամասար գետից Արտանիշ թերակղզի, ինչպես նաև Արեգունու հարավ-
արևմտյան լեռնալանջերի վրա: Այս հատվածներում տնտեսական գոտու ընդհանուր մակերեսը 
կազմում է 11.184 հա:
Իրավաuու մարմինների կամ կազմակերպությունների անվանումներն ու գտնվելու վայրը, որոնք 
իրավաuու են հuկելու տեխնիկական հատկորոշումների  պահպանությունը, ինչպեu նաեւ դրանց 
խնդիրների ճշտումը՝   Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն:

_____________________
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B25J 17/00          2960 A

F21S 2/00           2960 A

C12G 3/00          2961  A

G01N 33/00        2962 A

G02F 1/00           2963 A

G11C11/00           2964 A

A61 C19/00         425  U
C02F3/00           426  U
C02F11/00          426  U

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1552
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9725
73 (1) Իրավատեր  Դիստրիբուիդորա Շոպինգ 
Ս.Ռ.Լ. DISTRIBUIDORA SHOPPING S.R.L.
Esteban Echeverrva 3850, Munro, Provincia de 
Buenos Aires, Argentina, AR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դիստրիբուիդորա 
Շոպինգ Ս.Ա.
DISTRIBUIDORA SHOPPING S.A. Avda. La Plata 
2058, Buenos Aires, Argentina, AR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                      Հանրապետություն
Գրանցված է 27.08.2015

_____________________

Գրանցում No 1553
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ հայտարարել
(11) Վկայական No  19463
73 (1) Լիցենզատու «Կիբեռ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Ամիրյան փ., թիվ 13, AM
73 (2) Լիցենզառու «Լենդֆրի» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Մաշտոցի 16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                   Հանրապետություն

Գրանցված է 27.08.2015
_____________________

Գրանցում No 1554
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ հայտարարել
(11) Վկայական No 19463
73 (1) Լիցենզատու «Կիբեռ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Ամիրյան փ., թիվ 13, AM

73 (2) Լիցենզառու  «Կանդեքս Ինքորփորեյշն» 
ՍՊԸ,  ք. Երևան, Արշակունյաց 25/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                         Հանրապետություն
Գրանցված է 27.08.2015

_____________________

Գրանցում No     1555
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No  20976, 20977, 20715, 21040, 
21041
73 (1) Ենթալիցենզատու  Ռալֆ Լորն Յուրոփ 
ԷսԱԷռԷլ
RALPH LAUREN EUROPE SARL, Route de la Galaise 
24 - 1228 Plan-les- Ouates, Switzerland, CH
73 (2) Ենթալիցենզառու «Զեթ ընդ Էյ» ՍՊԸ,    
ք. Երևան 0063, #5, 19-րդ շինություն,  Ավան 4-
րդ փողոց, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 26.03.2016
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                   Հանրապետություն
Գրանցված է 01.09.2015

_____________________

Գրանցում No 1556
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 619, 4218
73 (1) Իրավատեր Մոնդելեզ Յուրըփ ԳմբՀ
MONDELEZ EUROPE GmbH, Lindbergh-Allee 1, 
8152  Glattpark, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Մոնդելեզ 
Բուլղարիա Հոլդինգ ԱԴ
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MONDELEZ BULGARIA HOLDING AD, Business 
Park Sofia Str., Building 3, Floor 4, 1766 Sofia, 
Bulgaria, BG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                                 Հանրապետություն

Գրանցված է 01.09.2015
_____________________

Գրանցում No 1557
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 619, 4218
73 (1) Իրավատեր Մոնդելեզ Բուլղարիա Հոլդինգ 
ԱԴ
MONDELEZ BULGARIA HOLDING AD, Business 
Park Sofia Str., Building 3, Floor 4, 1766 Sofia, 
Bulgaria, BG
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Մոնդելեզ
Բուլղարիա ԵՕՕԴ
MONDELEZ BULGARIA EOOD, Business Park Sofia 
Str., Building 3, Floor 4, 1766 Sofia, Bulgaria, BG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                          Հանրապետություն
Գրանցված է 01.09.2015

_____________________

Գրանցում No 1558
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13066
73 (1) Իրավատեր Դոմպե Ինթերնեյշնլ Ս.Ա.
DOMPE INTERNATIONAL S.A., Rue de la Fontaine 
3, c/o Fiduciaire Guy Borloz S.A., 1860 Aigle, 
Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դոմպե ֆար-
մասյութիսի Ս.պ.Ա.
DOMPE FARMACEUTICI S.p.A., Via S. Martino della 
Battaglia 12, I-20122 Milano-Italy, IT
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 16.09.2015

_____________________

Գրանցում No 1559
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4870
73 (1) Իրավատեր «Գրանդ տոբակո» հայ-
կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիր-
յանների 22, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ինտերնեյշնլ 
Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյու նա-
բերական հանգույց, Գործարանային 10, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                              Հանրապետություն
Գրանցված է 16.09.2015

_____________________

Գրանցում No  1560
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17599
73 (1) Իրավատեր Էշլընդ Լայսընզինգ ընդ 
Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԼԼՔ
ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, 
Ohio 43017, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սոլենիս Թեքնո-
լըջիս Քեյմն, Էլ.Փի.
SOLENIS TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P., Rheinweg 
11, 8200 Schaffhausen, Switzerland, KY
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 16.09.2015

_____________________

Գրանցում No 1561

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 832, 1795, 1796, 1797, 3218, 
3649, 6448, 6449, 8143

73 (1) Իրավատեր Սերվեսերիա Մոդելո, Ս. դե 
Ռ. Լ. դե Կ.Վ. 
CERVECERIA MODELO, S. de R. L. de C.V., Lago 
Alberto 156, Colonia Anahuac 11320 Mexico, D.F. 
Mexico, MX
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մոդելո ՄԿՏ դե 
Մեխիկո, Ս. դե Ռ. Լ. դե Կ.Վ.
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MODELO MKT DE MEXICO, S. de R. L. de C.V., Lago 
Alberto No. 156, Colonia Anahuac Mexico, Distrito 
Federal 11320, Mexico, MX

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                        Հանրապետություն

Գրանցված է 17.09.2015
_____________________

Գրանցում No 1562

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21715

73 (1) Իրավատեր Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ.

MERCK SHARP & DOHME CORP. One Merck Drive, 
Whitehouse Station, New Jersey 08889, United 
States of America, US

73 (2) Իրավունքներն ստացող Բայեր Իսթ 
Քոուսթ ԷլԷլՍի

BAYER EAST COAST LLC 100 Bayer Boulevard, 
Whippany, New Jersey 07981, United States of 
America, US

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                              Հանրապետություն
Գրանցված է 17.09.2015_____________________

Գրանցում No  1563
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 831
73 (1) Իրավատեր Սերվեսերիա դել Պասիֆիկո, 
Ս. դե Ռ. Լ. դե Կ.Վ.
CERVECERIA DEL PACIFICO, S. de R. L. de C.V., 
Calzada Gabriel Leyva y Melchor Ocampo 82000 
Mazatlan, Sinaloa, Mexico, MX
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մոդելո Բրենդս 
դել Պասիֆիկո, Ս. դե Ռ.Լ. դե Կ.Վ.
MODELO BRANDS DEL PACIFICO, S. de R.L. de 
C.V., Calzada Gabriel Leyva y Melchor Ocampo s/n, 
Col. Centro 82000, Mazatlan, Sinaloa, Mexico, MX
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                                                                         Հանրապետություն
Գրանցված է 18.09.2015

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

   1679                 06.04.2015

   2777           13.04.2015

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

    334U        28.03.2015

    360U        20.03.2015

    367U             26.03.2015

    375U        26.03.2015

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2833   28.03.2015

2864   20.03.2015

2865   10.04.2015

2897   28.03.2015

2899   10.04.2015

2900   10.04.2015

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

    124 S               23.03.2015

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства
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Ուղղում

   Արդյունաբերական սեփականության 2007թ. No 4 (1) տեղեկագրի հաղորդագրություններ բաժնում 
No 717 պայմանագրի գրանցման համար ունեցող N 11413  ապրանքային նշանի լիցենզային 
պայմանագրի հրապարակման մեջ գործողության ժամկետը պետք է լինի՝ «ապրանքային նշանի 
գրանցման գործողության ժամկետի ավարտը»:

     Արդյունաբերական սեփականության 2008թ. No 1-3 տեղեկագրի հաղորդագրություններ բաժնում 
No 750 պայմանագրի գրանցման համար ունեցող NoNo 12247, 12281, 12294  ապրանքային նշանների 
լիցենզային պայմանագրի հրապարակման մեջ գործողության ժամկետը պետք է լինի՝ «ապրանքային 
նշանների գրանցման գործողության ժամկետի ավարտը»:



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
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) 2015.01 (11) 2960 (13) A
B25J 17/00
F21S 2/00

(21) AM20140055 (22) 17.04.2014
(72) Карен Петросян (AM) 
(73) Карен Петросян, 0068, Ереван, Раффу 35, 
кв. 56 (AM) 
(54) Модульное осветительное устройство и 
поворотный механизм
(57) Изобретение относится к светотехнике. 

Модульное осветительное устройство 
состоит из многочисленных светоизлучающих 
модулей, каждый из которых имеет светодиодный 
светоизлучающий узел и поворотный механизм. 
Поворотный механизм имеет два входных 
звена с перпендикулярно-скрещивающимися 
поворотными осями, каждый из которых 
соединен к неподвижному звену - к корпусу, 
посредством соосных осей на двух конечных 
точках, и имеет продольные направляющие 
между этими конечными точками, и, по 
меньшей мере, один из них имеет круговой 
направляющий элемент. Выходное звено 
механизма непосредственным контактом связано 
с обоими входными звеньями с возможностью 
поворота вокруг точки пересечения поворотных 
осей. А светоизлучающий узел неподвижно 
соединен с выходным звеном с возможностью 
регулирования направления пучка света в 
пространстве с помощью поворота входных 
звеньев. Оси каждого входного звена имеют 
выходные окончания на противоположных 
сторонах корпуса, а модули имеют коллинеарные 
расположения по своим поворотным осям 
входных звеньев, и с помощью этих осей 
связаны между собой с возможностью передачи 
поворотного движения. Модули соединены 
между собой свободными параллельными осями 
крайних модулей с помощью многочисленных 
приводных узлов. Приводной узел состоит из 
ползуна, имеющего возможность возвратно-
поступательного перемещения и неподвижной 
фиксации, а также двух рычагов, которые одним 
концом соединены к нему, с возможностью 
качания вокруг одной точки и соосной фиксации. 

Каждый узел соединен с одним из крайних 
модулей с помощью механизма, который 
преобразовывает возвратно-поступательное 
движение ползуна на поворотное движение 
входного звена модуля, а смежные узлы с 
помощью поступательной кинематической 
пары соединены между собой свободными 
концами рычагов. Светоизлучающие модули 
и приводные узлы соединены между собой 
посредством зацепления.

Расширяются возможности комбини-
рованной регулировки показателей суммарного 
потока света, и повышается технологичность 
изготовления устройства, 14 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2961 (13) A
C12G 3/00

(21) AM20150092 (22) 17.07.2015
(72) Георги Оганян (AM) 
(73) Георги Оганян (AM) 
(54) Способ приготовления фруктового креп-
кого алкогольного напитка
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к способaм 
получения крепких алкогольных напитков. 

Согласно способу приготовления фруктового 
крепкого алкогольного напитка, в качестве 
фрукта используют дикую грушу. Фруктовое 
сусло подвергают двойной перегонке, часть 
полученного фруктового спирта выдерживают в 
дубовых бочках, часть - в бочках из древесины 
абрикосового дерева, часть - в бочках из  
древесины грушевого дерева в течение 4-7 
месяцев, затем проводят купажирование  
полученных спиртов в соотношении 3:1:1, после 
чего добавляют не более 0,5%-ов яблочного 
спирт  и продолжают выдерживание полученных 
спиртов в дубовых бочках, причём общее время 
выдерживания составляет не менее одного 
года. В конце добавляют смягченную воду для 
получения желаемой крепости напитка. 

Расширяется ассортимент фруктовых 
крепких алкогольных напитков типа бренди.    
(74) А. Петросян

_____________________
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(51) 2015.01 (11) 2962 (13) A
G01N 33/00

(21) AM20150068 (22) 01.06.2015
(72) Сурен Саргсян (AM) 
(73) Сурен Саргсян (AM) 
(54) Способ разделения воды на фракции по 
концентрации  органических веществ и солей 
жесткости
(57) Изобретение относится к области 
аналитической химии, а именно к разделению 
воды на фракции в зависимости от концентра-
ции органических веществ и солей жесткости в 
воде и может быть использовано, например, для 
очистки и смягчения питьевой воды, а также для 
исследования микроэлементного состава воды.

Способ разделения воды на фракции по 
концентрации органических веществ и солей 
включает замораживание воды в удлиненном 
сосуде с последующим размораживанием 
при вертикальном положении сосуда. 
Замораживание проводят при горизонтальном 
положении сосуда с водой, причем объем 
воды не превышает ¼ объема сосуда, талую 
воду, по мере размораживания и до полного 
размораживания, последовательно набирают в 
пять сосудов при равных объемах.

Расширяются функциональные возмож-
ности способа разделения воды на фракции.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2963 (13) A
G02F 1/00

(21) AM20140050 (22) 11.04.2014
(72) Акоп Маргарян (AM), Нельсон Табирян (US), 
Упендра Рохаджи (US), Владимир Арутюнян 
(AM), Нуне Акопян (AM), Валерий Абраамян (AM), 
Давид Ованисян (AM), Тигран Саргсян (AM), 
Арташес Мовсисян (AM), Петрос Гаспарян (AM) 
(73) Акоп Маргарян, 0046, Ереван, Тадевосян 
10, кв. 59 (AM), Нельсон Табирян, 760 Вилямс, 
Уинтер Парк, Флорида, 32789 (US), Давид 
Ованисян, 0026, Ереван, ул. Гарегина Нжде 
19, кв. 45 (AM), Нуне Акопян, 0033, Ереван, 
Баграмян 75, кв. 11 (AM) 

(54) Устройство для неинвазивного опре де-
ления концентрации глюкозы в человеческом 
организме
(57) Изобретение относится к области меди-
цинской техники, в частности, к созданию опти-
ческих устройств определяющих концентрацию 
глюкозы в человеческом организме. 

В предложенном устройстве используются 
только оптические элементы. Устройство регис-
трирует изменение вектора поляризации моно-
хроматического светового луча, отраженную и 
преломленную от глаза, что свяазанно  с концен-
трацией глюкозы в жидкости глаза.

В пред ложенном устройстве используется 
опти  ческие элементы нового поколения – жидко-
кристаллическая дифракционная решетка и 
жидкокристаллический фазовый задержатель с 
осевой симметрией, что приводит к упрощению и 
увеличению точности регистарции угла вращения 
вектора поляризации монохроматического 
светового луча.

Кроме того, вместо линейно поляризован-
ного пучка, используемого в таких устройствах, 
исполь зуется полупроводниковый лазерный луч 
с произ вольной поляризацией, 1 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2964 (13) A
G11C11/00

(21) AM20150046 (22) 07.04.2015
(72) Олег Петросян (AM), Нарек Авдалян (AM), 
Камо Петросян (AM) 
(73) Олег Петросян, 0033, Ереван, ул. О. Эмина 
5, кв. 52 (AM), Нарек Авдалян, 2415, Котайки  
Марз, село Касах, Р. Сафарян 1, кв. 13 (AM), 
Камо Петросян, 0033, Ереван, ул. О.Эмина 5, 
кв. 52 (AM) 
(54) 8Т ячейка статических запоминающих 
устройств
(57) Изобретение относится к области 
микроэлектроники и может быть применено 
в статических  запоминающих устройствах с 
большой информационной емкостью. 
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Запоминающая ячейка 8T статических 
запоминающих устройств имеет первый и 
второй транзисторы p-типа, и второй, третий, 
четвертый, пятый и шестой транзисторы n-типа. 
Истоки первого и четвертого транзисторов 
n-типа соответственно подсоединены к линиям 
WBLB и WBL ячейки. Затворы подсоединены 
к линии WWL. Стоки первого, второго n-типа 
и первого p-типа транзисторов подключены 
к затворам второго p-типа, третьего и 
пятого n-типа транзисторов. Стоки третьего, 
четвертого  и пятого n-типа и второго p-типа 
транзисторов подключены к затворам первого 
p-типа и второго n-типа транзисторов. Истоки 

первого и второго транзисторов p-типа и истоки 
второго, третьего и пятого n-типа транзисторов 
соответственно подключены к высоким и низким 
потенциалам источника питания. Сток шестого 
транзистора n-типа подсоединен к стоку пятого 
транзистора n-типа, а затвор и исток шестого 
транзистора n-типа соответственно подключены 
к линиям RWL и RBL. Согласно изобретению, 
стоки третьего, пятого и шестого n-типа и 
второго p-типа транзисторов обьединены 
дополнительной линией с затворами первого 
p-типа и второго  n-типа транзисторов. 

Увеличивается значение напряжения 
битовой шины во время считывания, 4 ил..

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки 
45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
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)

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

(51) 2015.01 (11) 425  (13) U
A61 C19/00

(21) AM20150083U (22) 07.07.2015
(72) Людмила Татинцян (AM), Грант Тер-Погосян (AM) 
(73) Людмила Татинцян, 0005, Ереван, Тигран 
Мец 40, кв. 39 (AM) 
(54) Устройство регистрации шумов в височно-
нижнечелюстном суставе
(57) Устройство относится к медицинской 
электронике, в частности к анализу дисфункций 
височно-нижнечелюстного сустава, диагностике 
и регистрации патологии и может быть 
использовано в терапии, ортопедии, ортодонтии, 
имплантологии, а также в нейромышечной 
стоматологии в случаях обширного лечения, при 
исправлении зубных рядов и протезировании.

Устройство имеет последовательно  
включенные датчик механических колебаний, 
усилитель электрических сигналов и компьютер 
с программой обработки и регистрации 
сигналов, причем датчик и автономный 
источник питания датчика размещены в 
корпусе наушника, имеющего пружинную дугу. 
Усилитель электрических сигналов размещен в 
корпусе наушника и подключен к автономному 
источнику питания.

Уменьшаются искажения полезных 
сигналов, повышается удобство использования, 
2 ил..  

_____________________

(51) 2015.01 (11) 426 (13) U
C02F3/00
C02F11/00

(21) AM20150069U (22) 02.06.2015
(72) Вальтер Атанесян (AM), Ашот Сафарян (AM) 
(73) Фонд “Национальный университет 
архитектуры и строительства Армении”, 0009, 
Ереван, Терьяна 105 (AM) 
(54) Устройство для очистки бассейна
(57) Полезная модель относится к области 
строительства и может быть использована для 
очистки от грязнения крупных бассейнов и 
искусственных озер.

Устройство для очистки бассейна имеет 
корпус, расположенный в корпусе резервуар, 
промежуточное дырчатое дно, налитые на 
нем пористые материалы для очистки воды, 
отверстия для подачи и отвода очищенной воды, 
отверстие для отвода воды по очистке пористых 
материалов, и расположенная на основании 
корпуса обечайка. Отверстие для входа воды 
сделано выше резервуара,  ниже отверстия 
в верхней части резервуара расположены 
две сетки на рамах. Сетки с одной стороны 
жестко закреплены с осями, связанными 
с параллелограммным четырехзвенным 
механизмом, оси жестко связаны с кривошипами 
четырехзвенного механизма, а другие концы 
кривошипов соединены с поршнем гидропривода 
посредством шатуна. Гидропривод вместе с 
четырехзвенным механизмом расположены в 
камере, осуществленной на боковой стенке 
корпуса. Выходное отверстие воды по очистке 
пористых материалов осуществлено  на стене 
резервуара – выше верхней поверхности 
пористых материалов.

Повышается качество и объем 
предварительной и окончательной очистки 
воды, 2 ил..

_____________________

Сведения о выданных патентах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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