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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 

 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

 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ներկայացման թվականը, 

 որից զատված է տվյալ հայտը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար

 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը

21

87

85

62
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 2350 (13) A
C22B 3/08

(21) AM20090112 (22) 10.09.2009
(45) 25.02.2010
(71) Լազար Երեմի Սարգսյան (AM), Արմեն Մար-
տիկի Հովհաննիսյան (AM)
(72) Լազար Երեմի Սարգսյան (AM), Արմեն Մար-
տիկի Հովհաննիսյան (AM)
(73) Լազար Երեմի Սարգսյան, 0033, Երևան, 
Կոմիտասի պող. 1, բն.221 (AM), Արմեն Մարտիկի 
Հով հաննիսյան, 0018, Երևան, Նար-Դոսի 36, բն. 
10 (AM)
(54) Ցինկի խտանյութի տարրալուծման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գունավոր մետաղների 
մետաղագործությանը, մասնավորապես` ցինկի 
կորզման նպատակով նրա խտանյութերի տար-
րալուծման եղանակներին։

Ցինկի խտանյութի 1/10–րդ մասը բովում 
են 620-640°C ջերմաստիճանում, բով վածքը 
խառնում են խտանյութի մնացած մասի հետ։ 
Խառնուրդը ենթարկում են չեզոք ծծմբաթթվային 
տարրալուծման օդի և երկաթի (III) սուլֆատի 
առկայությամբ։ Ցինկի սուլֆատ պարունակող 
լուծույթը մաքրում   են ծծումբ և երկաթ պարունակող 
խառնուկներից, մաքրված լուծույթը ենթար կում 
են էլեկտրոլիզի։ Բանեցրած էլեկտրոլիտը վերա-
դարձնում են բովվածքի և խտանյութի խառ-
նուրդի տարրալուծման փուլ, իսկ կաթոդային 
նստվածքը հալում են, ձուլում՝ ստանալով ցինկի 
ձուլակոճղեր։

Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում է 
ցինկի խտանյութերից ցինկի, ծծմբի և երկաթի 
կորզման աստիճանը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2351 (13) A
C22B 15/00

(21) AM20090115 (22) 22.09.2009
(45) 25.02.2010

(71) Լազար Երեմի Սարգսյան (AM), Արմեն Մար-

տիկի Հովհաննիսյան (AM), Վահագն Անատոլիի 

Շահնազարյան (AM)

(72) Լազար Երեմի Սարգսյան (AM), Արմեն Մար-

տիկի Հովհաննիսյան (AM), Վահագն Անատոլիի 

Շահնազարյան (AM)

(73) Լազար Երեմի Սարգսյան, 0033, Երևան, 

Կոմիտասի պող. 1, բն.221 (AM), Արմեն Մարտիկի 

Հովհաննիսյան, 0018, Երևան, Նար-Դոսի 36, բն. 

10 (AM), Վահագն Անատոլիի Շահնազարյան, 

0079, Երևան, Մառի 12, բն.23 (AM)

(54) Պղնձի ստացման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է գունավոր մետաղների 

մետաղագործությանը, մասնավորապես` քալկո-

պիրիտային խտանյութերի տարրալուծմամբ 

պղնձի ստացման եղանակներին։

Քալկոպիրիտային խտանյութը տարրալուծում 

են նատրիումի քլորիդի ջրային լուծույթում ան-

ընդհատ խառնման պայմաններում 80–85°C ջեր-

մաստիճանում պղնձի (II) քլորիդի լուծույթի և օդի 

առկայությամբ։ Ստացված պղինձ (I) պարունակող 

լուծույթը մաքրում են խառնուկներից։ Մաքրված 

լուծույթը բաժանում են երկու հավասար մասերի, մի 

մասը մշակում են արդյունաբերական քլոր գազով՝ 

ստանալով պղնձի (II) քլորիդ, որը վերադարձնում 

են քալկոպիրիտային խտանյութի տարրալուծման 

փուլ, մյուսը՝ արդյունաբերական նատրիումի 

հիդրօքսիդով՝ ստանալով պղնձի (I) օքսիդ և 

նատրիումի քլորիդի հագեցած ջրային լուծույթ։ 

Պղնձի (I) օքսիդի նստվածքը քամելով անջատում 

են լուծույթից և մշակում հայտնի եղանակով, իսկ 

նատրիումի քլորիդի հագեցած ջրային լուծույթը 

վերադարձնում են քալկոպիրիտային խտանյութի 

տարրալուծման փուլ։

Պարզեցվում է եղանակը և բարձրացվում 

դրա արդյունավետությունը։

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  U օգտակար մոդելի արտոնագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 

  հրապարակման թվականը

51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54 օգտակար մոդելի անվանումը

56 տեղեկատվության աղբյուրներ

57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ  հավակնության սահմանումը

62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ներկայացման թվականը, 

  որից զատված է տվյալ հայտը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար

85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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№ 2ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 187 (13) U
B28D 5/00

(21) AM20090131U (22) 06.11.2009
(45) 25.02.2010
(71) Ալեքսան Արզումանյան (AM)
(72) Ալեքսան Արզումանյան (AM), Հարություն 
Պոջոլյան (AM), Արմեն Մելքոնյան (AM)
(73) Ալեքսան Արզումանյան, 3102.Գյումրի, Գո-
գունցի 6, բն. 4ա (AM)
(54) Կաբոշոնի նախապատրաստվածքների 
ստաց ման եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ոսկերչական 
իրերի պատրաստման բնագավառին, մասնա-
վորապես ոսկերչական զարդերի կաբոշոն ձևի 
ներդիրների պատրաստմանը։

Կաբոշոնների նախապատրաստվածք ների 

ստացման համար հումքը բաժանում են թի-

թեղ ների և կտրատում պրիզմայաձև տար-

րերի։ Պրիզմայաձև տարրերի նիստերի վրա 

գծանշում են ապագա կաբոշոնի ուրվագիծը։ 

Ուրվագծի ուռուցիկ հատվածներին գծանշում են 

շոշափող գծեր և դրանց նկատմամբ զուգահեռ 

հարթություններով իրականացնում են կտրատում։ 

Սուր եզրերը կլորացնելու համար ստացված 

կիսաֆաբրիկատները մշակում են պտտվող 

թմբուկների մեջ։

Ընդլայնվում է կաբոշոնների նախապատ-

րաստվածքների տեսակաշարը, 2 նկ.։

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 վկայագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ստացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

24 գրանցման թվականը

31 առաջնային հայտի համարը

32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 

  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)

54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը

55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)

71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը

72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը

73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
№ 2

Տեղեկություններ գրանցված 
արդյունաբերական նմուշների մասին

(51) 14-03 (11) 224 (13) S
(21) 20090033 (22) 20.11.2009
(31) 2009–011975   (32) 28.05.2009   (33) JP
(71) Սոնի Քմփյութր Էնթրթեյնմնթ Ինք. (JP)
(72) Յանո Կեն (JP)
(73) Սոնի Քմփյութր Էնթրթեյնմնթ Ինք. (JP)
(74)  Հ. Դավթյան
(54) Հեռակառավարման սարք
(55)

Պատկեր 1

պատկեր 2

պատկեր 3

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



Ապրանքային եւ սպասարկման նշաններին վերաբերող

մատենագիտական տվյալների նույնականացման 

միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

600 նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը

111 գրանցման հերթական համարը

151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)

152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է

181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը

210 հայտի համարը

220 հայտի ներկայացման թվականը

230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը

310 առաջին հայտի համարը

320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը

330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

510 ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը

511 դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների 

  միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)

526 չպահպանվող տարրեր

540  ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ նշան

554 ծավալային նշան

591 գույնը եւ գունային համակցությունը

646 իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը

730 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 2 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

(210) 20091075 (111) 14823
(220) 10.09.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 10.09.2019
(730) «Գիռոս» ՍՊԸ, Երևան, Բ.Մուրադյան 1-77, AM
(540) 

(526) Բացի “ՄՐ. ԳԻՐՈՍ” և “MR. GYROS” 
անուններից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 43. հանրային արագ սնունդ։ 

____________________

(210) 20091112 (111) 14824
(220) 22.09.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 22.09.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

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

վոր ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20091272 (111) 14825
(220) 20.10.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 20.10.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

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

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

ծա րարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20091275 (111) 14826
(220) 20.10.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 20.10.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
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(540) 

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

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20091276 (111) 14827
(220) 20.10.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 20.10.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

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

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

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20091303 (111) 14828
(220) 27.10.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 27.10.2019

(730) «Պրոֆպարկետ» ՍՊԸ, Երևան, Ն. Տիգրանյան 
19/1, բն. 28, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, շագա նա-

կագույն և բեժ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 19. մանրահատակ.

դաս 35. արտահանում։ 

____________________

(210) 20080769 (111) 14829

(220) 29.07.2008 (151) 11.12.2009

 (181) 29.07.2018

(730) Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ) Լիմիթիդ , UK

(310) 006616593   (320) 30.01.2008   (330) EM

(540) 

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. սպիրտներ, 

սպիրտի հիման վրա խմիչքներ. լիկյորներ. թորմամբ 

ստացված խմիչքներ. վիսկիներ. ածիկից վիսկի-

ներ. վիսկիներից պատրաստված կամ վիսկիներ 

պարու նակող խմիչքներ. ածիկի վիսկինե րից պատ-

րաստված կամ ածիկի վիսկիներ պարունակող 

խմիչքներ. ապերիտիվներ. կոկտեյլներ. խմելու 

համար պատրաստի ալկոհոլային խմիչքներ:

(740) Ն. Թումանյան

____________________

(210) 20080770 (111) 14830

(220) 29.07.2008 (151) 11.12.2009

 (181) 29.07.2018

(730) Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ) Լիմիթիդ , UK

(310) 006616569   (320) 30.01.2008   (330) EM

(540) 
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(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. սպիրտներ, 

սպիրտի հիման վրա խմիչքներ. լիկյորներ. թորմամբ 
ստացված խմիչքներ. վիսկիներ. ածիկից վիսկի-
ներ. վիսկիներից պատրաստված կամ վիսկիներ 
պարունակող խմիչքներ. ածիկի վիսկիներից 
պատրաստված կամ ածիկի վիսկիներ պարունակող 
խմիչքներ. ապերիտիվներ. կոկտեյլներ. խմելու 
համար պատրաստի ալկոհոլային խմիչքներ:
(740) Ն. Թումանյան

____________________

(210) 20081072 (111) 14831
(220) 10.10.2008 (151) 11.12.2009
 (181) 10.10.2018
(730) Ջեներըլ Մոթորս Քամփնի, Դելավերի 

նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 12. ցամաքային տրանսպորտային միջոցներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090170 (111) 14832
(220) 19.02.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 19.02.2019
(730) Աստելլաս Ֆարմա Ինք. , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090171 (111) 14833
(220) 19.02.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 19.02.2019
(730) Աստելլաս Ֆարմա Ինք. , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090354 (111) 14834
(220) 25.03.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 25.03.2019
(730) «Ալ շադի» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 48, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սև և ոսկեգույն գու-
նային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 41. զվարճություններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ։ 
____________________

(210) 20090390 (111) 14835
(220) 02.04.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 02.04.2019
(730) Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ և նյու-

թեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090510 (111) 14836
(220) 06.05.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 06.05.2019
(730) «Կարիերայի կենտրոն» Հասարակական 

կազ մա կերպություն, ք. Երևան, Օհանովի 
44/27, AM
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(540) 

(511) (510)
դաս 35. աշխատատեղերի վերաբերյալ 

տեղե կատվության տրամադրում, աշխատանքի 
տեղավորում.
դաս 41. կրթություն, դաստիարակություն, մշա-

կութային միջոցառումների կազմա կերպում։ 
____________________

(210) 20090528 (111) 14837
(220) 08.05.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 08.05.2019
(730) «Կերրի Էն» ՍՊԸ, Երևան, Ուլնեցու 24, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, սեւ եւ սպի-
տակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-

նա բու ժական ծառայություններ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառաբուծական ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20090703 (111) 14838
(220) 23.06.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 23.06.2019
(730) «Մարդիկ» ՓԲԸ, Երևան, Գյուլբեկյան 29, 

բն.18/19, AM
(540) 

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

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկա  րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

____________________

(210) 20090724 (111) 14839
(220) 26.06.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 26.06.2019
(730) «Նեոնոտեք» ՍՊԸ, Երևան, Շենգավիթ, 

Մանանդյան 33, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 9. էլեկտրականության հաղորդման, 

միաց ման, փոխակերպման, կուտակման, կար գա-
վորման կամ վերահսկման սարքեր և գործիք ներ.

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

____________________

(210) 20090725 (111) 14840
(220) 26.06.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 26.06.2019
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(730) «Վեհ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Զաքիյան 8, բն. 
6, AM

(540) 

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

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

(511) (510)
դաս 9. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնա-

գրման սկավառակներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

____________________

(210) 20090726 (111) 14841
(220) 26.06.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 26.06.2019
(730) «Վեհ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Զաքիյան 8, բն. 

6, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 9. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնա-

գրման սկավառակներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսու ցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20090727 (111) 14842
(220) 26.06.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 26.06.2019
(730) «Վեհ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Զաքիյան 8, բն. 

6, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 9. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնա-

գրման սկավառակներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

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

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

____________________

(210) 20091038 (111) 14843
(220) 28.08.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 28.08.2019
(730) «Կարոլինա» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիրի 29, 

տ. 13/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. օղի։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________
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(210) 20091039 (111) 14844
(220) 28.08.2009 (151) 11.12.2009
 (181) 28.08.2019
(730) «Կարոլինա» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիրի 29, 

տ. 13/1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. օղի։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20081175 (111) 14845
(220) 04.11.2008 (151) 24.12.2009
 (181) 04.11.2018
(730) Սոնի Քորփորեյշն , JP
(310) 55767/2008   (320) 05.05.2008   (330) CH
(540) 

(511) (510)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշ-

խական, լուսանկարչական, կինեմա տոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդա նշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. 
էլեկտրա կանության հաղորդման, միաց ման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայ-
նի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
և վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշ-
խատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա-
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ 
և համակարգիչներ. կրակմարիչներ. աուդիո-
նվագարկիչներ. աուդիոմագնիտոֆոններ. ձայ-
նային սկավառակների նվագարկիչներ. ձայ-
նային սկավառակների վրա գրանցող սարքեր. 
կոմպակտ սկավառակների նվագարկիչներ. կոմ-
պակտ սկավառակների վրա գրանցող սար-
քեր. ռադիոտյուներներ. աուդիոընդունիչներ. 
ձայնային ուժեղարարներ. բարձրախոսներ. բար-
ձրա հաճախական բարձրախոսներ. ցածրա-
հա ճա խական բարձրախոսներ. գլխին դրվող 
ական ջակալներ. ականջների մեջ դրվող ական-

ջակալներ. միկրոֆոններ. ինտեգրալային սխե-
մա ների վրա գրանցող սարքեր. պլազմային դիս -
փլեյով հեռուստատեսային ապարատներ. հեղու-
կաբյուրեղային դիսփլեյով հեռուստատե սա-
յին ապարատներ. հեռուստատեսային ընդու-
նիչներ. հեղուկաբյուրեղային դիսփլեյներ. հե-
ղու կաբյուրեղային դիսփլեյներով պրոյեկ տոր-
ներ. էլեկտրոնաճառագայթային խողովակ-
ներ. տեսամագնիտոֆոններ. թվային տեսա-
սկա վառակների (DVD) նվագարկիչներ. թվային 
տեսասկավառակների (DVD) վրա գրանցող 
սարքեր. կոշտ սկավառակների վրա ձայնի վեր-
արտադրման սարքեր. կոշտ սկավառակների վրա 
ձայն գրանցող սարքեր. կոշտ սկավառակների 
վրա տեսաձայնագրությունների վերարտա-
դրման սարքեր. կոշտ սկավառակների վրա 
տեսաձայնագրություններ գրանցող սարքեր. տե-
սա  էկրաններ. հեռուստատեսային կցուրդներ. 
տեսախցիկներ. թվային ֆոտոապարատներ և 
թվային լուսանկարչական սարքեր. ֆոտոխցիկ-
ներ և լուսանկարչական սարքեր. պայուսակներ, 
պարկեր, շապիկներ, տուփեր, պատյաններ և 
ճամպրուկներ տեսախցիկների տեղափոխ-
ման համար. պայուսակներ, պարկեր, շապիկ-
ներ, տուփեր, պատյաններ և ճամպրուկներ 
թվային ֆոտոապարատների և թվային լուսա-
նկարչական սարքերի տեղափոխման հա-
մար. պայուսակներ, պարկեր, շապիկներ, 
տուփեր, պատյաններ և ճամպրուկներ ֆո տո-

ա պա րատների և լուսանկարչական սար քե-

րի տեղափոխման համար. շարժական հե ռա-

խոս  ներ. ֆաքսիմիլային ապարատներ. աուդիո -

նվագարկիչներ ավտոմեքենաների համար. 

ռա դիո ընդունիչներ ավտոմեքենա ների հա-

մար. կոմպակտ սկավառակները ավտոմատ 

փո   խելով նվագարկիչներ ավտոմեքենաների 

հա մար. հեռախոսային ապարատներ. շար-

ժական տեղեկատվական տերմինալներ. համա-
կարգիչներ. կենտրոնական պրոցեսորային 
սար  քեր. օպտիկական սկավառակների սկա-
վառակակիրներ. մագնիսական սկավառակ-
ների սկավառակակիրներ. մագնիսաօպտիկա-
կան սկավառակների սկավառակակիրներ. հա-
մա կարգիչների դիսփլեյներ. համակարգիչների 
ստեղնաշարեր. համակարգչային «մկնիկներ». 
համակարգիչների բարձրախոսներ. վեբ-խցիկ-
ներ. պայուսակներ, պարկեր, շապիկներ, տու-
փեր, պատյաններ և ճամպրուկներ համա կար-
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գիչների տեղափոխման համար. խաղային ծրա-
գրեր և խաղային ծրագրային արտադրանք հա-
մակարգիչների համար. համակարգչային հի-
շող սարքեր. հիշողության չիփեր. համակարգ-
չային ծրագրեր և ծրագրային արտադրանք. 
պատկերամուտներ. տպիչներ. դատարկ մագնի-
սական ժապավեններ. դատարկ օպտիկական 
սկավառակներ. դատարկ մագնիսական սկա վա-
ռակներ. դատարկ մագնիսաօպտիկական սկա-
վառակներ. կիսահաղորդիչներ. ինտեգրալային 
սխեմաներ. երաժշտության, կինոֆիլմերի, պատ-
կերների, անիմացիայի և տեքստերի գրանց -
մամբ մագնիսական ժապավեններ. երաժշտու-
թյան, կինոֆիլմերի, պատկերների, անիմացիայի 
և տեքստերի գրանցմամբ օպտի կա կան սկա-
վառակներ. երաժշտության, կինոֆիլմերի, 
պատ կեր ների, անիմացիայի և տեքս տերի 
գրանց մամբ մագնիսական սկավառակ ներ. 
երաժշտության, կինոֆիլմերի, պատկերների, 
անի  մացիայի և տեքստերի գրանցմամբ մագնի-
սա օպտիկական սկավառակներ. ինտե գրալային 
միկրոսխեմաների հիման վրա երաժշտության, 
կինոֆիլմերի, պատկերների, անիմացիայի և 
տեքս տերի գրանցմամբ կրիչներ. ինտեգրալային 
միկրոսխեմաների հիման վրա դատարկ կրիչ-
ներ. հիշողության քարտեր. դատարկ ճկուն սկա-
վառակներ. դատարկ կոմպակտ սկավառակ ներ. 
դատարկ ունիվերսալ թվային սկավառակներ. 
դատարկ ժապավեններ տեսաերիզների հա-
մար. դատարկ ժապավեններ թվային տեսա-
երիզ ների համար. դատարկ ժապավեններ թվա-
յին ձայներիզների համար. դատարկ ժապա վեն-
ներ ձայներիզների համար. մալուխներ տվյալ-
ների փոխանցման համար. նավարկ ման ապա-
րատուրա ավտոմեքենաների համար. USB ֆլեշ 
հիշողություն. կուտակչային մարտկոցների տար-
րեր. մագնեզիումային տարրեր. ալկալիական 
տար րեր. նիկելկադմիումային մարտկոցներ. իոնա-
լիթիումային մարտկոցներ. վերալիցքավորվող 
մարտ կոցներ. լիցքավորման սարքեր մարտկոց-
ների համար. կուտակչային մարտկոցներ. արևային 
մարտկոցներ. էլեկտրոնային բառարաններ. 
բեռնվող էլեկտրոնային հրապարակումներ. 
բեռն վող երաժշտական տվյալներ և ֆայլեր. 
էլեկտրա ստատիկ պատճենահանող մեքենա ներ. 
էլեկտրական մալուխներ. օպտիկական մալուխ-
ներ. երկժանիներ, խցակի վարդակներ. փո փո-

խական հոսանքի ադապտերներ. էլեկտրա կան 
անջատիչներ. էլեկտրական ռելեներ. սպառողների 
լայն շրջանի համար նախատեսված տեսախա-
ղերի ապարատներ և սարքեր արտաքին դիսփլեյ-
ների կամ մոնիտորների հետ օգտագործելու հա-
մար. տեսախաղերի ծրագրային արտադրանք 
սպառողների լայն շրջանի համար. էլեկտրական 
լարեր. ակնոցներ. արևապաշտպան ակնոցներ. 
պայուսակներ, պարկեր, շապիկներ, տուփեր և 
պատյաններ ակնոցների համար. էլեկտրական 
և էլեկտրոնային գրիչներ (տեսա-դիսփլեյային 
սար քեր). տեսահեռախոսներ. տեքստային պրո-
սեսորներ. սարքեր և ապարատուրա տվյալների 
մշակման համար. CD-ROM-ները փոխող սարքեր 
համակարգիչների համար. տեսախաղերով քար-
թրիջներ. ձայնատեսողական ապարատուրա 
ուսուցման համար. փոշեպաշտպան դիմակներ, 
շնչադիմակներ. օզոնարարներ. եռոտանիներ 
խցիկների և լուսանկարչական սարքերի հա-
մար.  հպումային ոսպնյակներ. ինտերֆեյսեր 
համակարգիչների համար. համակարգչի վրա 
աշխատելիս օգտագործվող սարքեր ձեռքերի 
պահման համար. երաժշտական ավտոմատներ. 
բարձրախոսների հենամարմիններ. սլայդների 
պրոյեկտորներ. ռադիո ընդունող-հաղորդող 
սար  քեր. տրանզիստորներ. գծակոդերի ընթեր-
ցիչներ. տպագրական սխեմաներ. մագնիսական 
ժապավեններ գրանցող գլխիկների մաքրման 
համար. «մկնիկների» գորգիկներ. մոդեմներ. 
լազերներ, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակների համար նախատեսվածների. հոլո-
գրամներ. ռադիոտեղորոշման սարքեր. ձայնա-
սկավառակներ. նվագարկիչներ. նվագարկիչների 
ձայնահաններ. նվագարկիչների ասեղներ. 
նվագարկիչների արագության կարգավորիչներ. 
ձայնասկավառակների մաքրման սարքեր. լուսա-
կայված կինոժապավեններ. ապարատուրա կինո-
ֆիլմերի մոնտաժման համար. կինոխցիկներ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. օպտիկական լամպեր. 
պրոյեկցիոն ապարատուրա. մանրադիտակներ. 
օպտիկական ոսպնյակներ. օպտիկական սարքեր 
նշանների ճանաչման համար. դիաֆրագմաներ 
(լուսանկարչություն). առևտրի ավտոմատներ. 
բռնկալամպեր (լուսանկարչություն). հենակալներ 
ֆոտոապարատուրայի համար. ֆոտոհեռագրա-
յին ապարատներ. լուսանկարչական դիտան-
ներ. ապրանքների էլեկտրոնային հսկիչ պի-
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տակ ներ. ապարատուրա և սարքեր աստղա-
գի տության համար. հեռակառավարման սար-
քեր տեսահաճախական ապարատուրայի և 
սար քերի համար. հեռակառավարման սարքեր 
ձայնահաճախական ապարատուրայի և սար քերի 
համար. հեռակառավարման սարքեր էլեկտրո-
նային ապարատուրայի և սարքերի համար. 

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զար-
դեր. տեսախաղերի համար դյուրակիր սար-
քեր և ապարատներ, ընդգրկված 28-րդ դասում. 
կանխավճարով աշխատող խաղային ավտո-
մատներ. սեղանի խաղեր. խաղաքարտեր. մա-
կաններ գոլֆի համար. ապարատներ աճ պա-
րարների համար. տեգախաղեր. տիկնիկներ. հա-
գուստ տիկնիկների համար. տոնավաճառային 
ատրակցիոններ. ձկնորսական որսասարքեր. սե-
ղաններ սեղանի ֆուտբոլի համար. խաղեր, բացա-
ռությամբ արտաքին դիսփլեյի կամ մոնի տորի 
օգտագործմամբ նախատեսվածների. խաղեր. 
ձեռ նոցներ խաղերի համար. մարմնամարզական 
պիտույքներ. մարզասարքեր. թևճակներ. ռադիո-
կառավարվող խաղալիք-մեքենաներ. դահուկ ներ. 
տախտակներ սերֆինգի համար. մանր խաղա-
լիքներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ. 
համա կարգչային ցանցում ինտերակտիվ գո-
վազդ. հեռուս տատեսային գովազդ. ռադիո-
գովազդ. հաշ վես տուգում (աուդիտ). աճուր-
դա յին վաճառք. տնտեսական կանխա տե սում. 
գովազդային գործակալություններ. շու կայի 
ուսումնասիրություն. մարկետինգային հետա-
զոտություններ. մասնագիտական խորհրդա-
տվություն գործարարության բնագավառում. 
տե ղեկատվություն գործարարության բնա գա-
վառում. գրասենյակային տեխնիկայի և սարքա-
վորման վարձույթ. առևտրի ավտոմատների 
վարձույթ. աջակցություն առևտրային կամ 
ար դյունաբերական գործերի կառավարման 
բնագավառում. առևտրային կամ գովազդա-
յին նպատակներով ցուցահանդեսների կազ մա-
կերպում. աշխատանքով ապահովման գործա-
կալություններ. մատակարարման ծառայություն-
ներ երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում 

և ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա հո-
վում). համակարգչային ֆայլերում տվյալ ների որո-
նում (երրորդ անձանց համար). ար տա հան  ման ? 
ներմուծման գործակալություն  ներ. էլեկտրո  նա-
յին ապրանքների մանրածախ առևտրի ծառա-
յություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քա վորումների տեղակայում. հա մա կարգ -
չա յին ապարատային արտադրանքի տեղա-
կայում, տեխնիկական սպասարկում և վերա-
նորոգում. կաթսաների մաքրում և վերա նո-
րոգում. կինոպրոյեկտորների վերա նորո գում և 
տեխնիկական սպասարկում. կահույքի վերա-
կանգնում. օդի լավորակման սարքա վորումների 
տեղակայում և վերանորոգում. գրասենյակային 
տեխնիկայի և սարքավորումների տեղակայում, 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
լուսանկարչական ապարատների վերանորոգում. 
էլեկտրական կայանքների աշխատանքի ժամանակ 
խանգարումների վերացում. հեռախոսների 
տեղակայում և վերանորոգում. էլեկտրական 
սարքերի տեղակայում և վերանորոգում. DVD 
նվագարկիչների տեխնիկական սպասարկում և 
վերանորոգում. DVD-ի վրա գրանցող սարքերի 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
կոմպակտ սկավառակների նվագարկիչների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
կոմպակտ սկավառակների վրա գրանցող 
սարքերի տեխնիկական սպասարկում և վերա-
նորոգում. տեսախցիկների տեխնիկական սպա-
սարկում և վերանորոգում. թվային խցիկների և 
լուսանկարչական ապարատների տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. համակարգչային 
տպիչների տեխնիկական սպասարկում և 
վերանորոգում. կինոխցիկների տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. խցիկների և 
լուսանկարչական ապարատների եռոտանի ների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
տեսամագնիտոֆոնների տեխնիկական սպա-
սարկում և վերանորոգում. հեռուստատեսային 
ընդունիչների տեխնիկական սպասարկում և 
վերանորոգում. հեռուստատեսային ընդունիչների 
և շարժական հեռախոսների ալեհավաքների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
տեսաէկրանների տեխնիկական սպասարկում 
և վերանորոգում. պրոյեկցիոն էկրանների 
տեխ նիկական սպասարկում և վերանորո-
գում. հեղուկաբյուրեղային պրոյեկտորների 
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տեխ  նիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
տեսահաճախական սարքավորումների և տեխ-
նիկայի հեռակառավարման սարքերի տեխնի-
կական սպասարկում և վերանորոգում. ձայնային 
հաճախականության սարքավորումների և 
տեխնիկայի հեռակառավարման սարքերի 
տեխ նի կական սպասարկում և վերանորոգում. 
էլեկտրոնային սարքավորումների և տեխնիկայի 
հեռա կառավարման սարքերի տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. ռադիոընդունիչ-
ների տեխնիկական սպասարկում և վերանո-
րո գում. դյուրատար աուդիոնվագարկիչների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
աուդիոմագնիտոֆոնների տեխնիկական սպա-
սար կում և վերանորոգում. ժապա վե նա յին աուդիո-
նվագարկիչների տեխնիկական սպասարկում 
և վերանորոգում. ձայնա սկավառակների նվա-
գարկիչների տեխնի կա կան սպասարկում և վերա-
նորոգում. ձայնասկավառակների վրա գրան-
ցող սարքերի տեխնիկական սպասար  կում և 
վերանորոգում. ձայնի փոխանցման սարքերի 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
ձայնագրման ապարատուրայի տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. ձայնի վեր-
արտա դրման ապարատուրայի տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. մագնիտոլաների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
ինտեգրալային սխեմաների վրա գրանցող սար-
քերի տեխնիկական սպասարկում և վերանո-
րոգում. ձայնի ուժեղարարների տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. բարձրախոսների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
գլխին դրվող ականջակալների և ականջների 
մեջ դրվող ականջակալների տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. միկրոֆոնների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
հեռախոսային ապարատների տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. շարժական 
հեռա խոսների տեխնիկական սպասարկում և 
վերանորոգում. հաղորդող-ընդունող սարքերի 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
էլեկ տրական հեռահաղորդակցական մեքենա նե-
րի և ապարատուրայի տեխնիկական սպասար-
կում և վերանորոգում. ավտոմեքենաների հա-
մար նախատեսված աուդիոապարատուրայի 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 

ավտոմեքենաների համար նախատեսված ռա-
դիո ընդունիչների տեխնիկական սպասարկում 
և վերանորոգում. ավտոմեքենաների համար 
նախատեսված նավարկման ապարատուրայի 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
համակարգիչների տեխնիկական սպասարկում 
և վերանորոգում. համակարգչային սկավառա-
կավարների տեխնիկական սպասարկում և վերա-
նորոգում. սկավառակավարների տեխնիկական 
սպասարկում և վերանորոգում. վեբ-խցիկների 
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում. 
ար տադրական կիսահաղորդիչ սարքավորումների 
և սարքերի տեխնիկական սպասարկում և 
վերանորոգում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. համա-
կարգչի օգնությամբ հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում. հաղորդակցություն 
համակարգչային տերմինալների միջոցով. բջջային 
հեռախոսային կապ. տելեքսի ծառայություններ. 
հեռուստատեսային հեռարձակում. հեռակոն-
ֆերանսների ծառայություններ. ֆաքսիմիլային 
կապ. ֆաքսիմիլային ապարատների վարձույթ. 
հաղորդագրությունների փոխանցում. հաղոր-
դագրությունների փոխանցման համար ապարա-
տուրայի վարձույթ. մոդեմների վարձույթ. ռադիո-
հեռարձակում. արբանյակային կապ. թելքա-
օպտիկական կապ. հեռահաղորդակցական 
միա ցումներ և երթուղավորումներ. հեռա հա-
ղորդակցական հարցերով տեղեկատվույթուն. 
հեռահաղորդակցական սարքավորումների 
վարձույթ. էլեկտրոնային փոստ. հաղորդա գրու-
թյունների էլեկտրոնային տախտակ ներ (հեռա-
հաղորդակցական ծառայություններ). համաշ-
խարհային համակարգչային ցանց մուտքի ապա-
հովում (պրովայդերների ծառայություններ). հեռա-
գրային կապ. հեռախոսային կապ. հեռա խոսային 
ապարատների վարձույթ. հեռա գրային գոր ծա-
կալություններ. փեյջինգային ծա ռա յություններ 
(ռադիոյի, հեռախոսի կամ էլեկտրո  նային կապի 
այլ միջոցների կիրառ մամբ). հեռուստատեսային 
մալուխային հեռարձակում. 

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. ձայ-
նային սարքավորումների վարձույթ. երա ժշտության, 
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պատ կերների կամ տեսանյու թե րի օնլայն տարա ծում. 
համակարգչային ցան ցի միջոցով խաղերի օնլայն 
ապահովում. էլեկտրո նային հրապարուկումների 
օն-լայն ապահովում (ոչ բեռնվող). խաղասրահների 
ծառայություններ. հրապարակումներ սեղանի 
էլեկ տրո նային հրատարակչական համա կար-
գերի օգնությամբ. թվային պատկերների կազ-
մում. հեռուստատեսային զվարճալի հաղոր-
դում ներ. տեսախցիկների վարձույթ. տեսաֆիլ-
մերի արտադրություն. տեսամագնիտոֆոնների 
վար ձույթ. մանրալուսապատճենում. ռադիո 
և հեռուս տատեսային ծրագրերի արտադրու-
թյուն. ռադիո և հեռուստատեսային ընդունիչ-
ների վարձույթ. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
ժա   մանցի կազմակերպում. հանգստի հար ցերով 
տեղեկատվություն. մարզական սարքավորում-
ների տրամադրում. կինոստուդիաներ. կինո-
ֆիլ մերի արտադրություն. կինոֆիլմերի վար-
ձույթ. կինոթատրոնների ծառայություններ. 
կինո պրոյեկտորների և կինոսարքավորումների 
վարձույթ. թատերականացված ներկայացում-
ներ. քննությունների անցկացում. բեմադրություն-
ների կազմակերպում (իմպրեսարիոների ծա-
ռայություններ). ուսուցում. զվարճությունների 
հար ցերով տեղեկատվություն. լուսանկարչու-
թյուն. դասավանդում. թատրոնների կամ հե-
ռուս  տաս տուդիաների համար լուսավոր ման 
ապա  րատուրայի վարձույթ. թարգմանիչ  ների 
ծառայություններ. աուդիո և ձայնագրությունների 
վարձույթ. կրկնօրինակում. ձայնագրման ստու-
դիաների ծառայություններ. տեսաֆիլմերի վար-
ձույթ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբե-
րա կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրա գրե-
րի մշակում և կատարելագործում. հետա զո-
տու թյուններ կենսաբանության բնա գա վա-
ռում. քիմիական վերլուծություն. հետա զոտու-
թյուններ քիմիայի բնագավառում. ծառա յու-
թյուններ քիմիայի բնագավառում. տվյալ ների 
համա կարգչային հիմնապաշարների վե րա-
կանգնում. համակարգիչների համար ծրա-
գրերի կազմում. համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. համակարգիչների վարձույթ. 
համա կարգչային ծրագրային արտադրանքի 
տեղակայում. համակարգչային ծրագրային 

արտադրանքի տեխնիկական սպասարկում. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի 
արդիականացում. համակարգչային համա-
կարգերի նախագծում. տվյալների կամ փաս-
տաթղթերի վերափոխում ֆիզիկական կրիչից 
էլեկտրոնայինի վրա. հեղինակային իրավունքի 
բնագավառում կառավարում. երրորդ անձանց 
համար վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում. տվյալների և տեղեկատվական 
ծրա գրերի վերափոխում (ոչ ֆիզիկական). ծա-
ռա յություններ արդյունաբերական գեղա գի-
տու թյան բնագավառում. վեբ-կայքերի տեղա-
կայում (վեբ-կայքեր). հետազոտություններ 
մեխա նիկայի բնագավառում. որակի հսկում. 
նոր ապրանքների հետազոտություն և մշակում 
(երրորդ անձանց համար). համակարգչային 
ծրա   գրային ապահովման միջոցների վարձույթ. 
մոդելավորում (արդյունաբերական դիզայն):
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090086 (111) 14846
(220) 05.02.2009 (151) 24.12.2009
 (181) 05.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի խնամքի 

միջոցներ. ձեռքերի խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090087 (111) 14847
(220) 05.02.2009 (151) 24.12.2009
 (181) 05.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի խնամքի 

միջոցներ. շուրթերի խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20090369 (111) 14848
(220) 27.03.2009 (151) 24.12.2009
 (181) 27.03.2019
(730) Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի 

նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. օդի թարմացման միջոցներ կենցաղային 

նպատակների համար։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090502 (111) 14849

(220) 04.05.2009 (151) 24.12.2009

 (181) 04.05.2019

(730) Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի 

կորպորացիա , US
(540) 

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

հիվանդության և քաղցկեղի բուժման համար։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090565 (111) 14850

(220) 18.05.2009 (151) 24.12.2009

 (181) 18.05.2019

(730) «Նատալի էքսպորտ» ՍՊԸ, Երևան 375114, 

ՀԱԹ Բ-2 թաղ. 85/36, AM
(540) 

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

տեսված են օգտագործելու արդյունաբերական 
և գիտական նպատակներով, լուսանկարչության, 
գյուղատնտեսության, այգեգործության և անտա-
ռաբուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստմասսաներ. պարար տանյու-
թեր. կրակմարող բաղա դրություններ. քի միական 
նյու թեր մետաղների զոդման և մխման համար. 
քիմիական նյութեր սննդամթերքի պահա ծոյաց-
ման համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյու-
թեր արդյունաբերական նպատակներով օգտա-
գործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակ-
ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման 
նպա տակների և գեղարվեստական տպագրու-
թյան համար.

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

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

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, սպեղանալա-
թեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դա նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շար-
ժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինություն-
ներ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. մե-
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տաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և 
փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկի-
զելի պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար ժիչ-
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տա յին միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման 
տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշ-
խա կան, լուսանկարչական, կինեմա տոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդա-
նշանման, հսկման (ստուգման), փրկու թյան և 
ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա -
կանության հաղորդման, միաց ման, փոխա-
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ 
վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ 
պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վեր-
արտադրման սարքեր. մագնիսական տեղե-
կակիրներ,  ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշ-
խա տող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ-
նաբուժական և անասնաբուժական սարքեր ու 
գործիքներ, վերջավորությունների պրոթեզներ, 
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժա-
կան իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտա դրման, սննդամթերքի ջերմամշակ ման, սա-
ռեց ման, չորացման, օդափոխման, ջրա բաշխ ման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

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

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 

այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թան-
կարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա-
նակաչափ սարքեր.

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսա  նկարներ. թղթագրենական պիտույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա ղա-
յին նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռ նարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

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

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մե-
տաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական նպա-
տակների համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. 
ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ և 
շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

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

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

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ, 

ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 

առագաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստ վածների). մանածագործական թելքա-
հումք.

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

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 

ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-

կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.

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

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 

չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 

անտառային և հացահատիկային մթերքներ, որոնք 

ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ 

մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 

ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-

ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-

դրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա ռու-

թյամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծա րարության ասպարեզում. վարչարարական 

գոր ծունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-

նու թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-

ծառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-

վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 

ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-

հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-

կութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիա կան 

ծառայություններ և հետազոտություններ և 

դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյու նա  բե-

րա կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 

համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 

մշակում և կատարելագործում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 

բնակատեղով ապահովում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

անաս նա բուժական ծառայություններ. կեն դա-

նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառաբուծական ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-

ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-

կանության և անհատի պաշտպանության համար. 

այլ անձանց կողմից մատուցված անհատական 

և սոցիալական ծառայություններ անհատի կա-

րիքները հոգալու համար։

(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20090571 (111) 14851
(220) 20.05.2009 (151) 24.12.2009
 (181) 20.05.2019
(730) Ռեթիոֆարմ ԳՄԲՀ , DE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090572 (111) 14852
(220) 20.05.2009 (151) 24.12.2009
 (181) 20.05.2019
(730) Ռեթիոֆարմ ԳՄԲՀ , DE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090604 (111) 14853
(220) 29.05.2009 (151) 24.12.2009
 (181) 29.05.2019
(730) Սոիրա Ինվեսթմենթս Լիմիթեդ , VG
(540) 

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

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

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

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20090613 (111) 14854
(220) 03.06.2009 (151) 24.12.2009
 (181) 03.06.2019
(730) Զիփո Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի , US
(540) 

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

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090687 (111) 14855

(220) 19.06.2009 (151) 24.12.2009

 (181) 19.06.2019
(730) «Սակվոյաժ թրավել» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ 

Քոչարի 5, բն.27, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 39. տուրիստական ծառայություններ: 

____________________

(210) 20090719 (111) 14856
(220) 26.06.2009 (151) 24.12.2009
 (181) 26.06.2019
(730) «Սիկոնե» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Մրգանուշ, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 29. միս, ձուկ, թռչուն և որսամիս, մսի 

պատրաստուկներ, բանջարեղեն և պահա ծոյաց-

ված, չորացված և ջերմային մշակման են թարկ-

ված մրգեր, դոնդող ու կոնֆիտյուր. ձու, սննդային 
յուղեր և ճարպեր. պահածոներ.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց. արևածաղկի սերմ՝ բոված.

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վոր ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրա նյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա ռու-
թյամբ գարեջրի):

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքով ապա-
հովման ծառայություններ՝ ռեստորան, կարաոկե 
բար, սրճարան, բար և հասարակական սննդի այլ 
օբյեկտներ. հյուրանոց: 

____________________

(210) 20090722 (111) 14857
(220) 26.06.2009 (151) 24.12.2009
 (181) 26.06.2019
(730) «Սիկոնե» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Մրգանուշ, AM
(540) 

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

պատրաստուկներ, բանջարեղեն և պահածոյաց-
ված, չորացված և ջերմային մշակման ենթարկված 
մրգեր, դոնդող ու կոնֆիտյուր. ձու, սննդային 
յուղեր և ճարպեր. պահածոներ.

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա րակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի): 
____________________

(210) 20090723 (111) 14858
(220) 26.06.2009 (151) 24.12.2009
 (181) 26.06.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Քնքուշ Հակոբյան, 

Երևան, Սոսեի 2/2, բն.22, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքով ապա-

հովման ծառայություններ՝ ռեստորան, կա րաոկե 
բար, սրճարան, բար և հասարակական սննդի այլ 
օբյեկտներ. հյուրանոց: 

____________________

(210) 20090733 (111) 14859
(220) 29.06.2009 (151) 24.12.2009
 (181) 29.06.2019
(730) Աքիթա, Ինք. Դելավեր նահանգի կորպո-

րացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 36. ապահովագրական և ֆինանսական 

ծառա յություններ:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091140 (111) 14860
(220) 24.09.2009 (151) 24.12.2009
 (181) 24.09.2019
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարապետյան Լիլիթ, 
Երևան, Կորյունի 25, բն. 22, AM

(540) 

(526) “ART” և “HOUSE” բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

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

ուսու ցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։ 

____________________

(210) 20090032 (111) 14861
(220) 20.01.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 20.01.2019
(730) «Ապեյրոն» ՍՊԸ, Երևան, Ֆրիկի 2, բն.26, AM
(540) 

(526) “ՆՈՒԳԱ” (ռուս.) բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 30. նուգա կոնֆետներ։ 

____________________

(210) 20090079 (111) 14862
(220) 04.02.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 04.02.2019
(730) «Սահ» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 6/1, 

բն.49, AM
(540) 

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

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

(511) (510)
դաս 44. ատամնաբուժական ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20090370 (111) 14863
(220) 27.03.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 27.03.2019
(730) «Կտրիճ» ՍՊԸ, Երևան, Քրիստափորի 168 

տ., AM
(540) 

(526) “Սննդամթերքի որակով ընտրանի” գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն, 
վար դագույն և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ։

(511) (510)
դաս 29. կոտլետ, խաշ, միս, թռչնամիս.

դաս 30. խինկալի, պելմեններ, նրբաբլիթ, ալյուր։ 
____________________

(210) 20090427 (111) 14864
(220) 09.04.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 09.04.2019
(730) Արսեն Ալավերդյան Երևան, Սունդուկյան 

7, բն.63, AM
(540) 
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին, կա-

նաչ, սպիտակ, կապույտ և մանուշակագույն 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-

րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց։ 

____________________

(210) 20090482 (111) 14865

(220) 23.04.2009 (151) 25.12.2009

 (181) 23.04.2019

(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

ծա րարության ասպարեզում. վարչա րա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ, մասնավորապես մանրածախ 
առևտուր։ 

____________________

(210) 20090552 (111) 14866
(220) 13.05.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 13.05.2019
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 

Ամիրյան 20, բն.1, AM

(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. շիշ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20090553 (111) 14867
(220) 13.05.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 13.05.2019
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-

րակի խճուղի 47/5, AM
(540) 

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

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20090587 (111) 14868
(220) 25.05.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 25.05.2019
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա-

րակի խճուղի 47/5, AM
(540) 

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

գարեջրի)։ 
____________________
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(210) 20090608 (111) 14869
(220) 03.06.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 03.06.2019
(730) «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51, 

շենք 3, բն. 54, AM
(540) 

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

գարեջրի): 
____________________

(210) 20090627 (111) 14870
(220) 08.06.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 08.06.2019
(730) «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Խանջյան 13 

շենքի հարևանությամբ, AM
(540) 

(526) «ՓՐԱՅՎԻԹ ԸՆԴ ԻՆՎԵՍԹՄԸՆԹ ԲԵՆՔԻՆԳ» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտ չէ։

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

(511) (510)
դաս 36. բանկային գործունեության և ֆի -

նան  սական գործառնությունների իրակա նա  ցում. 
ցպահանջ և ժամկետային ավանդների ընդու-
նում. առևտրային և սպառողական վար  կերի տրա -
մադրում, այդ թվում հիփոթեքային վար  կերի, 
պարտքի կամ արևտրային գործարքների ֆինան-
սա վորում, ֆակտորինգ, բանկային երաշխիքների 
և ակրեդիտիվների (վարկային նամակների) տրա-
մադրում. հաշիվների բացում և վարում, այդ 
թվում՝ այլ բանկերի թղթակցային հաշիվների. 
այլ վճարահաշվարկային ծառայություններ և 
(կամ) այլ կերպ հաճախորդների հաշիվների 
սպա սարկում. արժեթղթերի թողարկում, գնում 
(զեղչում), վաճառք և սպասարկում, նման այլ 
գործառույթներ. ինվեստիցիոն (ներդրումա-

յին) և բաժանորդագրական գործունեություն. 
ֆի նան սական գործակալի (ներկայացուցչի) 
ծառայություններ, այլ անձանց արժեթղթերի 
ու ներդրումների հավատարմագրային (լիա-
զորագրային) կառավարում. բանկային ոսկու և 
ստանդարտացված ձուլակտորների և հու շա-
դրամի գնում, վաճառք և կառավարում. արտար-
ժույթի գնում և վաճառք (փոխանակում), այդ 
թվում՝ դրամի և արտարժույթի ֆյուչերսների, 
օպ ցիոն  ների և նման այլ գործարքների կնքում. 
ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ). թան-
կարժեք մետաղների, քարերի, ոսկերչական իրե րի, 
արժե թղթերի, փաստաթղթերի և այլ արժեք ների 
ի պահ ընդունում. ֆինանսական և ինվեստիցիոն 
խորհրդատվություն. հաճախորդ  ների վար-
կար ժանության տեղեկատվական համակարգի 
ստեղծում և սպասարկում. ապահովագրական 
վկայագրերի և (կամ) պայմանագրերի իրացում. 
օրենքով սահմանված կարգով ապահովագրական 
գործակալի գործառնություններ։ 

____________________

(210) 20090628 (111) 14871
(220) 08.06.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 08.06.2019
(730) «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Խանջյան 13 

շենքի հարևանությամբ, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 36. բանկային գործունեության և ֆի-

նան սա կան գործառնությունների իրականա-
ցում. ցպահանջ և ժամկետային ավանդների ըն-
դունում. առևտրային և սպառողական վար-
կերի տրամադրում, այդ թվում՝ հիփոթեքային 
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վարկերի, պարտքի կամ արևտրային գոր ծարք-
ների ֆինանսավորում, ֆակտորինգ, բան  կային 
երաշխիքների և ակրեդիտիվ ների (վար կային 
նամակների) տրամադրում. հա շիվ ների բացում 
և վարում, այդ թվում՝ այլ բանկերի թղթակցային 
հաշիվների. այլ վճարահաշվար կային ծառա-
յություններ և (կամ) այլ կերպ հաճախորդների հա-
շիվների սպասարկում. արժեթղթերի թողարկում, 
գնում (զեղչում), վաճառք և սպասարկում, նման 
այլ գործառույթներ. ինվեստիցիոն (ներդրու մա-
յին) և բաժանորդագրական գործունեություն. 
ֆինան սական գործակալի (ներկայա ցուցչի) 
ծառա  յություններ, այլ անձանց արժե  թղթերի 
ու ներդրումների հավատարմա գրային (լիա-
զորա գրային) կառավա րում. բան  կային ոսկու 
և ստանդարտացված ձուլակտորների և հու-
շադրամի գնում, վա ճառք և կառավարում. արտ-
արժույթի գնում և վաճառք (փոխանակում), այդ 
թվում՝ դրամի և արտարժույթի ֆյուչերսների, 
օպցիոն ների և նման այլ գործարքների կնքում. 
ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ). թան-
կարժեք մետաղների, քա րերի, ոսկերչական իրերի, 
արժեթղթերի, փաստա թղթերի և այլ արժեք-
ների ի պահ ընդունում. ֆինանսական և ինվես-
տիցիոն խորհրդատվություն. հաճախորդների 
վարկարժանության տեղեկատվական համա կարգի 
ստեղծում և սպասարկում. ապահովագրական 
վկայագրերի և (կամ) պայմանագրերի իրացում. 
օրենքով սահմանված կարգով ապահովագրական 
գործակալի գործառնություններ։ 

____________________

(210) 20090669 (111) 14872
(220) 16.06.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 16.06.2019
(730) «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Վերին Արտաշատ, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 16. անձեռոցիկ:

____________________

(210) 20090674 (111) 14873
(220) 17.06.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 17.06.2019
(730) «Վարդանյաններ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիր-

յանների 4, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կանաչ, 
գազարագույն և սև գունային համակ ցու-
թյամբ։

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

դաս 34. ծխախոտ, ծխելու պիտույքներ, լուցկի: 
____________________

(210) 20090797 (111) 14874
(220) 13.07.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 13.07.2019
(730) «Լիհնիտիս» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, 

գյուղ Լճաշեն, AM
(540) 

(526) Բացի «KELLERS» բառից, մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, արծաթա-
գույն, ոսկեգույն, սպիտակ և սև գունային հա-
մակցությամբ:

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր, օշա րակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա-
ղադրանյութեր։ 

____________________
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(210) 20090813 (111) 14875
(220) 14.07.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 14.07.2019
(730) «ԱՏ գրեյն» ՍՊԸ, Սպիտակ, Վանաձորի 

խճուղի 6, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 30. ալյուր։ 

____________________

(210) 20090826 (111) 14876
(220) 17.07.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 17.07.2019
(730) «Ուռենի» ռեգբի ակումբ Երևան, Դավթաշեն 

ձոր, 1-ին փող, տուն 37-38, AM
(540) 

(526) «REGBY CLUB» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

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

ուսու ցում). ուսումնական գործընթացի ապա հովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմա կերպում, մասնավորա-
պես՝ սպորտային միջոցառումների կազմակեր-

պում և անցկացում, պարապողների մարզա-
կան ընդունակությունների կատարելագործում, 
հանրապետության ազգային հավաքական թի-
մերի մարզիկներով համալրում, ուսումնական 
հավաքների կազմակերպում և անցկացում։ 

____________________

(210) 20090929 (111) 14877
(220) 03.08.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 03.08.2019
(730) Ջուլիետտա Սահակյան Երևան, Մ. Բաղրամ-

յան 62, բն. 40, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտուր. գործերի կառավարում 

գոր ծարարության ասպարեզում. վարչա րա րական 

գործունեություն գործարարու թյան ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայու թյուններ։ 

____________________

(210) 20091216 (111) 14878

(220) 07.10.2009 (151) 25.12.2009

 (181) 07.10.2019

(730) «Ռադիո Ավրորա» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 
11, բն. 59, AM

(540) 

(526) Բացի “AURORA” բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյետներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, նարնջա-
գույն, կապույտ և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ։
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(511) (510)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծա րարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

ուսու ցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։ 

____________________

(210) 20090099 (111) 14879
(220) 10.02.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 10.02.2019
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն-

նոստյու «Ինկոմինվեստ» , RU
(540) 

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

գարեջրի). հատուկ օղի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090172 (111) 14880
(220) 19.02.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 19.02.2019
(730) Սինջենթա Լիմիթեդ , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 5. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 

համար պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20090480 (111) 14881
(220) 22.04.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 22.04.2019
(730) Մայքրո-Սթար Ինթերնեյշնլ Քո., Լթդ. , CN

(540) 

(511) (510)
դաս 9. համակարգիչներ,  շարժական 

համակարգիչներ, նոութբուք տեսակի համա-

կար գիչներ, համակարգիչների մայր սալիկներ, 

համակարգիչների ինտերֆեյսի սալիկներ, ցան-

ցային ինտերֆեյսի սալիկներ, ընդլայնման 

սալիկ ներ համակարգիչների համար, այն է՝ գրա-

ֆիկական տեսաադապտերի սալիկներ, USB 

համակենտրոնիչներ, գլխային հեռախոսներ, 

համա կարգչային ստեղնաշարեր, համակարգչային 

մկնիկներ, համակարգչային մոնիտորներ, գրպանի 

անձնական համակարգիչներ, հեղուկաբյուրե-

ղային տեսավահաններ, լուսարձակող դիոդներ, 

լուսադիոդային վահաններ, բջջային հեռախոս-

ներ, թվային լուսա- և տեսախցիկներ, MP3 նվա-

գարկիչներ, տեսախաղերի համար կցուրդներ 

հեռուստացույցի հետ օգտագործելու համար, 

համակարգչային մոդեմներ, էլեկտրասնուցման 

աղբյուրներ, մարտկոցների լիցքավորման սարքեր, 

DVD նվագարկիչներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090504 (111) 14882
(220) 05.05.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 05.05.2019
(730) Մասուդ Ղոդրաթի Երևան, IR
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ, մաքրման 

հեղուկներ, մասնավորապես՝ հախճասալի և 

սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ, շամպուն, 

լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես 

լվացքի փոշիներ, ձեռքի օճառ, ձեռքեր լվանալու 
հե ղուկներ, ժավելաջուր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________
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(210) 20090591 (111) 14883
(220) 26.05.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 26.05.2019
(730) Մասուդ Ղոդրաթի Երևան, IR
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ, մաքրման 

հեղուկներ, մասնավորապես՝ հախճասալի և 
սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ, շամ պուն, 
լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես 
լվացքի փոշիներ, ձեռքի օճառ, ձեռքեր լվանալու 
հե ղուկներ, ժավելաջուր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090607 (111) 14884
(220) 03.06.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 03.06.2019
(730) Մասուդ Ղոդրաթի Երևան, IR
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքրման 

հեղուկներ, մասնավորապես՝ հախճասալի և 
սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. շամպուն. 
լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես 
լվացքի փոշիներ. ձեռքի օճառ, ձեռքեր լվանալու 
հեղուկներ, ժավելաջուր. ատամի փոշիներ և 
մածուկներ:
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090619 (111) 14885
(220) 05.06.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 05.06.2019
(730) Մասուդ Ղոդրաթի Երևան, Կիևյան 11, բն. 

7, IR
(540) 

(511) (510)

դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքրման 

հեղուկներ, մասնավորապես՝ հախճասալի և 

սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. շամպուն. 

լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես 

լվացքի փոշիներ. ձեռքի օճառ, ձեռքեր լվանալու 

հեղուկներ, ժավելաջուր. ատամի փոշիներ և 

մածուկներ.

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-

րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց:

(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090620 (111) 14886

(220) 05.06.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 05.06.2019
(730) Մասուդ Ղոդրաթի Երևան, Կիևյան 11, 

բն. 7, IR
(540) 

(511) (510)

դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքրման 

հեղուկներ, մասնավորապես հախճասալի և 

սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. շամպուն. 

լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես 

լվացքի փոշիներ. ձեռքի օճառ, ձեռքեր լվանալու 

հեղուկներ, ժավելաջուր. ատամի փոշիներ և 

մածուկներ.

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 

խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց:

(740) Ա. Պետրոսյան
____________________
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(210) 20090663 (111) 14887
(220) 12.06.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 12.06.2019
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ , IN
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական և բժշկական պատրաս-

տուկներ մարդկանց համար և անասնա-
բուժության մեջ օգտագործելու համար:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20090664 (111) 14888
(220) 12.06.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 12.06.2019
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ , IN
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական և բժշկական պատրաս-

տուկներ մարդկանց համար և անաս-
նաբուժության մեջ օգտագործելու համար:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20090665 (111) 14889
(220) 12.06.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 12.06.2019
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ , IN
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական և բժշկական պատրաս-

տուկներ մարդկանց համար և անասնա-
բուժության մեջ օգտագործելու համար:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20090666 (111) 14890
(220) 12.06.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 12.06.2019
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ , IN
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական և բժշկական պատ րաս-

տուկներ մարդկանց համար և անասնա-
բուժության մեջ օգտագործելու համար:

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20090760 (111) 14891
(220) 06.07.2009 (151) 25.12.2009
 (181) 06.07.2019
(730) Փոլիքեմ Ս.Ա. , LU
(540) 

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

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոց ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081066 (111) 14892
(220) 09.10.2008 (151) 19.01.2010
 (181) 09.10.2018
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք։ 

____________________
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(210) 20081397 (111) 14893
(220) 26.12.2008 (151) 19.01.2010
 (181) 26.12.2018
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես Քաբաբ-

յան, Երևան, Արզումանյան 24, բն. 15, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 9. միջազգային ելքային կանխավճարային 

հեռախոսային քարտ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։ 

____________________

(210) 20090284 (111) 14894
(220) 13.03.2009 (151) 19.01.2010
 (181) 13.03.2019
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(540) 

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

հացա հատիկային մթերքներ, հաց, հրու շակեղեն 
և քաղցրավենիք։ 

____________________

(210) 20090353 (111) 14895
(220) 25.03.2009 (151) 19.01.2010
 (181) 25.03.2019
(730) «Ա.Բ.Պ.» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 27/12, 

AM
(540) 

(526) “ARMENIAN TRAVEL BUREAU” արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է ծիրանագույն, սև, սպի-
տակ և կանաչ գունային համակ ցությամբ։

(511) (510)
դաս 39. տուրիստական օպերատոր, շրջագա-

յությունների կազմակերպում ՀՀ և ԼՂՀ սահ-
մաններում։ 

____________________

(210) 20090473 (111) 14896
(220) 21.04.2009 (151) 19.01.2010
 (181) 21.04.2019
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., US
(540) 

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, 

սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վառիչներ, 
լուցկի։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20090505 (111) 14897
(220) 05.05.2009 (151) 19.01.2010
 (181) 05.05.2019
(730) «Ա-Թիվի» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 56/2, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 35. գովազդ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների և հեռուս-

տա ծրագրերի պատրաստում։
 ____________________
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(210) 20090582 (111) 14898
(220) 22.05.2009 (151) 19.01.2010
 (181) 22.05.2019
(730) «Երվանդ Քոչարի թանգարան» ՊՈԱԿ, 

Երևան, Մաշտոցի 39/12, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույնով։
(511) (510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտա դրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա -
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի տույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կա հույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

____________________

(210) 20090659 (111) 14899
(220) 12.06.2009 (151) 19.01.2010
 (181) 12.06.2019
(730) «Վարազդատ Թանգամյան» ՍՊԸ, ք. Երևան, 

Գ. Նժդեհի 44, թիվ 1, AM

(540) 

(526) “DENTAL CLINIC” գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ։

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

____________________

(210) 20090661 (111) 14900
(220) 12.06.2009 (151) 19.01.2010
 (181) 12.06.2019
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20090677 (111) 14901
(220) 18.06.2009 (151) 19.01.2010
 (181) 18.06.2019
(730) «Աբաֆ» ՍՊԸ, Երևան, Ծատուրյան 34/68, AM
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(540) 

(526) “TEXTILE GROUP” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

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

(511) (510)
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 

ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ:

____________________

(210) 20090738 (111) 14902
(220) 30.06.2009 (151) 19.01.2010
 (181) 30.06.2019
(730) «Իդաս» հեռահար ուսուցման կենտրոն ՍՊԸ, 

Երևան, Մաշտոցի 34, բն. 7, AM
(540) 

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

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

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

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

____________________

(210) 20090742 (111) 14903
(220) 30.06.2009 (151) 19.01.2010
 (181) 30.06.2019
(730) «Եվրոթերմ» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 15ա, AM
(540) 

(526) “100 %” գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չԷ։

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

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

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

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

ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-

ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր: 

____________________
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(210) 20090816 (111) 14904
(220) 15.07.2009 (151) 19.01.2010
 (181) 15.07.2019
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

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

____________________

(210) 20090817 (111) 14905
(220) 15.07.2009 (151) 19.01.2010
 (181) 15.07.2019
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

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

____________________

(210) 20080612 (111) 14906
(220) 20.06.2008 (151) 21.01.2010
 (181) 20.06.2018
(730) Վիաքոմ 18 Մեդիա Փվթ. Լթդ. , IN
(540) 

(511) (510)
դաս 38. հեռուստատեսային մալու խա յին 

հեռարձակում, արբանյակային և հեռուստա-
տեսային հեռարձակման այլ տեսակ ներ. մալու-
խա յին ռադիոհեռարձակում. մալուխային ռադիո-
կապ. բջջային ռադիոկապ. ռադիոհեռարձա-
կում. ռադիոկապ. բեռնավորվող ռինգ-թոների, 
երաժշտության, MP-3 (էմփի 3), գրաֆիկական 

պատկերների տրամադրում վիդեո կապի ան-

լար շարժական սարքերի համար. բեռնավորվող 

ռինգ-թոների, ձայների, երաժշտության, MP-3 

(էմփի 3), գրաֆիկական պատկերների, վի դեոյի, 
տեղեկատվության և լուրերի անլար հաղորդ-
ման ապահովում. ձայնային և տեքստային հա-
ղոր դագրությունների հաղորդում և ստացում.  
ին տերնետ ծառայություններ ընդգրկված 38-րդ 
դասում.

դաս 41. զվարճություններ, սպորտային 
և մշակութա-լուսավորական միջոցառում ների 
կազ մակերպում՝ ներառյալ հեռուստա և ռադիո-
հաղորդումների, ֆիլմերի և ուղիղ եթերում զվար-

ճալի հաղորդումների , անիմացիոն ֆիլմերի, 

մուլտֆիլմերի և հեռուստատեսային ֆիլմերի 

ստեղծում. կինոդահլիճների, կինոթատրոների 

ծառայություններ, հեռուստաստուդիաների, 

կինո  զվարճությունների, կինոմիջոցառումների 

ծառայություններ. ինտերնետի միջոցով տեղե-

կատվության տրամադրում. պարային շուու-ծրա-

գրերի, երաժշտական շոու-ծրագրերի, մրցանա-

կաբաշխությունների, երգիծական և խաղային շոու-

ծրագրերի, մոդայի ցուցադրություն, սպորտային 

մրցումների և կենդանի հանդիսատեսի համար 
երաժշտական համերգների, հեռուստատեսային 
լրատվական հաղորդումների ստեղծում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20090043 (111) 14907
(220) 22.01.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 22.01.2019
(730) Արիմա Հոլդինգ Քորփ. , TC
(540) 

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

ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պոր տային միջոցների համար նա խատես-
ված ների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ եւ 
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների hամար 
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական գոր-
ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա վար-
վողների. ինկուբատորներ. բլենդերներ. մանրա-
տիչներ (մանրատիչ մեքենաներ). պահածո ների 
էլեկտրական բացիչներ. սրճաղացներ, բացա ռու-
թյամբ ձեռքի սրճաղացների. խոհանոցային պրո-
ցեսորներ (էլեկտրական). խառնիչներ (մեքենաներ). 
էլեկտրական մսաղացներ (մեքենաներ). փոշե-
կուլներ, ներառյալ լվացող փոշեկուլներ. կենցա-
ղային էլեկտրական հարիչներ. կենցաղային 
էլեկտրական հյութամզիչներ. էլեկտրական դա-
նակներ. ամանեղենի լվացման մեքենաներ. լվաց-
քի մեքենաներ. կարի մեքենաներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. 
ածե լիներ. ունելի մազերի գանգրացման համար. 
դանակներ, ներառյալ պահածոյի ոչ էլեկտրական 
դանակներ. բանջարակտրատիչներ. աքցաններ 
ընկույզներ կոտրելու համար (բացառությամբ ազնիվ 
մետաղներից պատրաստվածների). ճաշասեղանի 
սպասք, ներառյալ դանակներ, պատառաքաղներ, 
գդալներ. անձնական օգտագործման էլեկտրա-
կան և ոչ էլեկտրական ձեռքի մեքենաներ մորուք 
խուզելու համար. էպիլյատորներ, ներառյալ էլեկ-
տրական էպիլյատորներ. էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական ածելիներ. մեքենաներ հագուստի 
վրայից գնդիկներ հեռացնելու համար. 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմա տոգրա-
ֆիա կան, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդա նշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. 
էլեկտրա կանության հաղորդման, միացման, 
փոխա կերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 

ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
և վերարտադրման սարքեր. մագնիսա  կան 
տեղե   կա կիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշխա-
տող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենա ներ, 
տե ղե կատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ. էլեկտրական 
արդուկներ. բեզմեններ (կշեռքներ). կշեռքներ. 
էլեկտրատաքացումով հարմարանքներ մազերի 
գանգրացման համար. դիտարկման և վերա-
հսկման էլեկտրական ապարատուրա. էլեկտրա-
կան ազդազանգեր. ազդանշանային լուսավորվող 
կամ մեխանիկական պանելներ. ազդանշանային 
սուլիչներ. լուսային կամ մեխանիկական ազ-
դա նշանում. գողությունների կանխարգելման 
էլեկտրա կան սարքեր. ազդանշանային սար-
քեր (պահպանական ազդանշանում) ,  այդ 
թվում ձայնային ազդանշանային սարքեր. էլեկ-
տրական կուտակիչներ. ալեհավաքներ. տե սա-
մագնիտոֆոններ. տեսահեռախոսներ. գլխա-
յին հեռախոսներ. բարձրախոսներ. կասետներ. 
միակցիչներ. մագնիսական ժապավեններ. 
մագնի տոֆոններ. միկրոֆոններ. մոդեմներ. 
ական ջա կալներ. փեյջերներ. ընդունիչներ, այդ 
թվում հաճախային մոդուլումով. պրոյեկցիոն 
էկրաններ. ռադարներ. ռադիոընդունիչներ. ռա-
դիո  կայաններ. ռադիոհաճախային կերպա փո-
խիչներ. էլեկտրոնաճառագայթային կինես-
կոպով հեռուստացույցներ. TFT, LCD և պլազ մա 
տիպի մոնիտորով հեռուստացույցներ. հեռուս-
տա խցիկներ. հեռախոսային ապարատներ շար-
ժական կապի համար. ցածր հաճախության 
ուժեղարարներ. հեռակառավարման սարքեր. 
թվային տեսախցիկներ և լուսանկարչական 
ապարատներ. հաղորդալարային և ոչ հաղոր-
դալարային տիպի հեռախոսներ տներում և գրա-
սենյակներում օգտագործելու համար. ֆաքսի-
միլային ապարատներ. թվային արբանյակային 
հաղորդման ընդունիչներ. սարքեր խաղերի 
համար հեռուս տատեսային ընդունիչների պար-
տա դիր օգտագործմամբ. էլեկտրոնային խաղերի 
շար ժական ապարատներ. ավտոմոբիլային նա-
վագնացական համակարգեր. ավտոմոբիլային 
ձայնա-տեսա համակարգեր. կոմպակտ ձայնա-
տեսա սկավառակների ավտոմոբիլային նվա-
գարկիչներ. ավտոմոբիլային մագնիտոֆոնային 
նվագարկիչներ. սնուցման աղբյուրներ. թվային 
սկավառակների նվագարկիչներ. տնային կինո թատ-
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րոններ. մինի, միկրո, HI-FI աուդիո կենտրոն ներ, 
շարժական ձայնագրառող և ձայնավերարտադրող 
սարքեր. անհատական համակարգիչներ. հիշող 
սարքեր համակարգիչների համար. տպիչ սարքեր. 
“մկնիկ” տիպի մանիպուլյատորներ. մոնիտոր-
ներ, ստեղնաշարեր, ընդգրկված 9-րդ դասում. 
պատ կերամուտներ. սպասարկիչներ (սերվերներ). 

ակուստիկ համակարգեր և ուժեղարարներ, 

այդ թվում ավտոմոբիլային, ընդգրկված 9-րդ 
դասում. 

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ-

նա բուժական և անասնաբուժական սարքեր և 

գոր ծիքներ, վերջավորությունների պրոթեզներ, 

աչքերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժա-

կան իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար. սարքեր 
մերսման համար, այդ թվում ոտքերի մերսման 
համար. էպիլյատորներ բժշկական նպատակների 
համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սա-
ռեց ման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարա-տեխնիկական սարքեր. արագաեփ 
կերակրակաթսաներ, ճնշման տակ սննդա մթերքի 
պատրաստման համար էլեկտրական կաթսաներ. 

էլեկտրական վաֆլեկաղապարներ. օդափոխիչներ 

(օդի լավորակում). ջրի բաշխման կայանքներ. 

խմելու ջրի զտիչներ. ջրատաքացուցիչներ, ներառ-

յալ ջրատաքացման սյունակաթսաներ լոգարանի 

համար. ջեռակներ. գրիլներ. յոգուրտ պատրաս տելու 

էլեկտրական հարմարանքներ. օդի լավորակիչներ. 

էլեկտրական սրճեփներ. յուղի ռադիատորներ. 
սառցարանային ապարատներ. սառնախցիկ-
ներ. մանկական սննդի համար նախատեսված 
ծծակով շշերի էլեկտրական տաքացիչներ (ջեռու-
ցիչներ). տապակելու խոհանոցային սար  քեր. 

շոգեփեր. վառարաններ, ներառյալ հացա-

թխման, կոնվեկցիոն, միկրոալիքային վառա-

րան ներ և էլեկտրավառարաններ. սննդա   մթերքի 

խոհարարական ջերմամշակման էլեկտրա կան 

սպասք. խոհանոցի սալօջախներ. գազի սալ-

օջախներ. էլեկտրական սալօջախներ. ջերմա-

օդափոխիչներ. տոստերներ, ներառյալ տոստեր-
ներ բուտերբրոդների համար. մազերի չորուցիչ-
ներ, ֆեներ էլեկտրական. ֆրիտյուրնիցաներ. սառ-
նա րաններ. էլեկտրական թեյնիկներ. էլեկ տրա կան 
ջեռուցիչ սարքեր.

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

րատներ. ավտոմոբիլային հակահափշտակիչ ազ-

դասարքեր.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ դրան-

ցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա-

սերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք 

քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 

սար քեր. զարթուցիչներ. ժամացույցներ (սեղանի, 

բուխարու, պատի, աշտարակի). էլեկտրական 

ժամացույցներ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շրջա-

նակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 

եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 

կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 

փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 

պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 

ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-

կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խո-

զանակներ (բացառությամբ նկարչական վրձին-
ների). խոզանակների պատրաստման համար 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների համար. 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարական 
ապակու). ապակյա, հախճապակյա և ճենապակ-
յա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
սպիտակեղենի չորուցիչներ. արդուկելու մամլիչներ 
տաբատների համար, արդուկելու տախտակներ. 
սպասք ճնշման տակ սննդամթերքի մշակման 

համար. ատամի խոզանակներ, այդ թվում ատա-

մի էլեկտրական խոզանակներ. մանրատիչ ներ 

(աղաց ներ, ջարդիչներ). կենցաղային խառնիչներ. 

կենցաղային կահկարասի (բացառությամբ ազնիվ 

մետաղներից պատրաստվածների). խոհանոցային 

կահկարասի և սպասք (բացառությամբ ազնիվ 

մետաղներից պատրաստվածների կամ դրանցով 

պատվածների). կրակարաններ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20090102 (111) 14908
(220) 10.02.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 10.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

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

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգրագործման համար, 
մաշկի խնամքի դեղերով չտոգորված միջոցներ, 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագա-
ներ անձնական օգտագործման համար, մարմնի 
օճառներ և մաքրող միջոցներ, արևայրուքի հա-
մար նախատեսված միջոցներ, եթերային յուղեր 
անձնական օգտագործման համար, մազերի 
խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090432 (111) 14909
(220) 10.04.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 10.04.2019
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 

«Ադյուտոր» , RU
(540) 

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

նա բուժական և անասնաբուժական սարքեր և 
գործիքներ, զարկերակային ճնշման չափման 
համար սարքեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090437 (111) 14910
(220) 10.04.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 10.04.2019
(730) Մեգա Դիսփոուզըբլս ՍԱ , GR
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կա պույտ, 
բաց և մուգ մոռագույն գունային հա մակ-
ցությամբ:

(511) (510)
դաս 5. հիգիենիկ միջադիրներ, տամպոններ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090441 (111) 14911
(220) 10.04.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 10.04.2019
(730) Մեգա Դիսփոուզըբլս Ս.Ա. , GR
(540) 

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

(511) (510)
դաս 5. մանկական տակաշորեր, խան ձարուր-

ներ, տակդիրներ, ընդգրկված 5-րդ դասում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090445 (111) 14912
(220) 16.04.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 16.04.2019
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն-

նոստյու «Ինգաֆարմ» , RU
(540) 

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

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

դաս 5. անտիբիոտիկներ, մանրէասպաններ, 
բալզամներ բժշկական նպատակների համար, 
դիետիկ նյութեր բժշկական նպատակների 
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համար, վիտամինային պատրաստուկներ, անաս-
նաբուժական պատրաստուկներ, հանքային ջրեր 
բժշկական նպատակների համար, մանանեխի 
սպեղանիներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ, 
սննդային հանքային հավելանյութեր, սննդային 
հավելանյութեր բժշկական նպատակների համար, 
խմորիչներ դեղագործական նպատակների հա-
մար, կարամելներ բժշկական նպատակների 
համար, թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար, դեղերով տոգորված կոնֆետներ, բուժիչ 
արմատներ, օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար, կաթնաշաքար (լակտոզ), 
դեղային պատրաստուկներ մարդու համար, 
լեցիթին բժշկական նպատակների համար, 
կպչուն սպեղանիներ, քսուքներ, բուժիչ յու-
ղեր, բժշկական վիրակապական նյութեր, դեղա-
միջոցներ, դեղամիջոցներ մարդու համար, 
դեղամիջոցներ անասնաբուժական նպատակների 
համար, կաթնային ֆերմենտներ դեղագործական 
նպատակների համար, միքստուրաներ, դիետիկ 
ըմպելիքներ բժշկական նպատակների համար, 
դեղաթուրմեր, թուրմեր բժշկական նպատակ-
ների համար, սպիտակուցային պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար, միկրոտար-
րերով հագեցված պատրաստուկներ մարդու 
և կենդանիների համար, դեղագործական 
պատրաստուկներ, քիմիա-դեղագործական 
պատրաստուկներ, քիմիական պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար, քի-
միական պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար, քիմիական պատ-
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար, 
սպիտակուցային սննդամթերք բժշկական նպա-
տակների համար, մանկական սնունդ, դիետիկ 
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար, 
հացահատիկային բույսերի մշակման երկրորդական 
արգասիքներ բժշկական նպատակների համար, 
մրգահյութեր դեղագործական նպատակ ների 
համար, հականեխիչ միջոցներ, ցավազրկող 
միջոց ներ, վարկազերծիչ (ախտահանիչ) միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար, ջերմն իջեցնող 
միջոցներ, տոնուսը բարձրացնող միջոցներ, 
բժշկական միջոցներ նիհարելու համար, դեղա-
բույսեր, տրանկվիլիզատորներ, ֆերմենտներ 
անասնաբուժական նպատակների համար, ֆեր-
մենտներ բժշկական նպատակների համար, 
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների 
համար, խոտային թեյեր բժշկական նպատակների 
համար, էլիքսիրներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090446 (111) 14913
(220) 16.04.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 16.04.2019
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա. , CH
(540) 

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

ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, հոտ 
քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. շրթունքի տակ դրվող 
ծխախոտ (snus). ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ 
բժշկական նպատակներով օգտագործելու համար). 
ծխելու պիտույքներ, այդ թվում սիգարետի թուղթ 
և ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի հարմա-
րանքներ սիգարետները փաթաթելու համար, 
վառիչներ. լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090447 (111) 14914
(220) 16.04.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 16.04.2019
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա. , CH
(540) 

(526) “FINE SILVER” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, հոտ 
քաշելու ծխախոտ, կրետեկ, շրթունքի տակ դրվող 
ծխախոտ (snus), ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ 
բժշկական նպատակներով օգտագործելու համար), 
ծխելու պիտույքներ, այդ թվում սիգարետի թուղթ 
և ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տու-
փեր և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու հա-
մար, վառիչներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20090486 (111) 14915
(220) 27.04.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 27.04.2019
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

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

մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու  ծխախոտ սնուս.  սիգարետներ, 
պապիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու 
նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ 
ծխախոտի հետ խառնուրդում, ոչ բժշկական 
նպատակների համար. քթախոտ. ծխելու 
պիտույքներ, ներառյալ ծխամորճերի ներծծող 
թուղթը .  գազի բալոնիկներ  վառիչների 
համար. ծխախոտի անոթներ (ոչ թանկարժեք 
մետաղներից). ծխախոտաքսակներ. սիգարետի, 
պապիրոսի թուղթ. ծխախոտաթղթի գրքույկներ. 
սիգարների, սիգարետների, պապիրոսների 
արկղներ ( ոչ թանկարժեք մետաղներից). 
լուցկու տուփեր (ոչ թանկարժեք մետաղներից). 
կայծքարեր. ծխամորճեր, ներառյալ սիգարետների, 
պապիրոսների ծխափողերը, մուշտուկները. 
ծխամորճերի հենակալներ. ծխամորճերի մաքրման 
հարմարանքներ. սիգարների, սիգարետների, 
պապիրոսների մուշտուկների ծայրոցներ 
(ոչ թանկարժեք մետաղներից). պապիրոսի 
պարկուճի մասեր առանց ծխախոտի. սիգարների, 
սիգարետների, պապիրոսների մուշտուկների 
ծայրոցներ, ներառյալ սիգարների, սիգարետների, 
պապիրոսների մուշտուկների սաթե ծայրոցները. 
սիգարետի պարկուճներ.  սիգարետների, 
պապիրոսների ոլորման գրպանի սարքեր. 
մոխրամաններ (ոչ թանկարժեք մետաղներից). 
սիգարների, սիգարետների, պապիրոսների 
արկղներ (ոչ  թանկարժեք մետաղներից) . 
սիգարետների զտիչներ. սիգարների եզրահատման 
մեքենաներ. լուցկու տուփակալներ (ոչ թանկարժեք 
մետաղներից). ծխախոտամաններ (ոչ թանկարժեք 
մետաղներից). վառիչներ, լուցկի:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090672 (111) 14916
(220) 17.06.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 17.06.2019
(730) Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամ-

փնի, ID
(540) 

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ, պապիրոսներ, սի-

գար ներ, ծխախոտ, սիգարետի և պապիրոսի 
թուղթ, մոխրամաններ (բացառությամբ ազնիվ 
մետաղներից պատրաստվածների), վառիչներ, 
լուցկի:
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20090714 (111) 14917
(220) 24.06.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 24.06.2019
(730) Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ 

նահանգի կորպորացիա , US
(540) 

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

լուծամզուքներ և բնահյութեր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090715 (111) 14918
(220) 24.06.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 24.06.2019
(730) Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ 

նահանգի կորպորացիա , US
(540) 

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

լուծամզուքներ և բնահյութեր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20090111 (111) 14919
(220) 11.02.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 11.02.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անուշ Խաչատրյան 

Երևան, Սողոմոն Տարոնցի 1, բն.18, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 29. մսից կիսաֆաբրիկատներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ, մեղր, մաթ.խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ, աղ, մանանեխ, 
քացախ, սոուսներ (համեմունք), համեմունք սա-
ռույց.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ։

 ____________________

(210) 20090263 (111) 14920
(220) 12.03.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 12.03.2019
(730) «Արս-Հայկ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Արալեզ, AM
(540) 

(526) Բացի “ՏԻՐԻԴԱՏ” և “ՏԻՐԻԴԱՏ” (ռուս.) 
անվանումներից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագա-
նակագույն, ոսկեգույն, բաց ու մուգ կա պույտ, 
մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

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

____________________

(210) 20090264 (111) 14921
(220) 12.03.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 12.03.2019
(730) «Արս-Հայկ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Արալեզ, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ 

շագանակագույն, ոսկեգույն, բաց ու մուգ կա-
պույտ, մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։
(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։ 
____________________

(210) 20090267 (111) 14922
(220) 12.03.2009 (151) 21.01.2010
 (181) 12.03.2019
(730) «Նետռեյ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 10, AM
(540) 

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

դաս 38. ինտերնետային ծառայություններ.
դաս 41. համակարգչային դասընթացներ.
դաս 42. համակարգչային ծառայություններ։

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

     5275 23.08.2019        «Երևանի ալրաղաց» ԲԲԸ,  Երևան, Նար-Դոսի 2, AM

     5440    27.12.2019  ԱՋՔ Ինթերնեյշնլ, Ինք., US

    5456  11.10.2019  Հոմեր ԹԼՔ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

     5610 24.12.2019  Մերիդիան Աուդիո Լիմիթիդ, GB

     5683           16.11.2019              Էսփրիթ Ինթերնեյշնլ, Լ.Փ., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

     5684 16.11.2019                    Էսփրիթ Ինթերնեյշնլ, Լ.Փ., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

     5712 11.01.2020                    Քադբերի Այլենդ ԼԹԴ., IE

     5713 11.01.2020        Քադբերի Այլենդ ԼԹԴ., IE

     5723           16.12.2019         Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

     5819 12.01.2020        Վայեթ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

УКАЗАТЕЛИ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

УКАЗАТЕЛИ



ԳՅՈՒՏԵՐ

50

25.02.2010

50

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
 № 2 

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

C22B 3/08 2350 A
C22B 15/00 2351 A

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

B28D 5/00         187 U

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

ԱՆՄԴ

МКПО

14-03        224 S
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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   931

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 14017, 14120, 14511

73 (1) Զիջող   Ուլտիմատ Սփիրիթս ԳմբՀ

ULTIMAT SPIRITS GMBH, Spitalstrasse 5, 8200 
Schaffhausen,  Switzerland, CH

73 (2) Ստացող   Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ

PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG, Spitalstrasse 
5, 8200 Schaffhausen, Switzerland, CH

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           18.12.2009
____________________

Գրանցում No  932

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  11767

73 (1) Զիջող   “Կենսանուտ” ՍՊԸ,  Երևան, Արամ 
Խաչատրյան 24, բն. 78, AM

73 (2) Ստացող   Աբրիկ Պետրոսյան, Երևան, Արամ 
Խաչատրյան 24, բն. 78, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                                Հանրապետություն

Գրանցված է                           28.12.2009
____________________

Գրանցում No 933

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No    4562, 4563, 14581, 14582, 

14583, 14805, 14806, 14807, 14808

73 (1) Զիջող    Օրինջ Փըրսընըլ Քոմյունիքեյշնս 

Սերվիսիզ Լիմիթիդ

ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS 

SERVICES LIMITED,  St. James Court, Great Park 

Road, Almondsbury Park, Bradley  Stoke, Bristol, 

United Kingdom, GB

73 (2) Ստացող    Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ

ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, St. James 

Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley 

Stoke, Bristol, United 

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           12.01.2010

____________________

Գրանցում No  934

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No 4756

73 (1) Լիցենզատու    “Շանթ պլյուս” ՍՊԸ,

Երևան, Լենինականի 12, AM

73 (2) Լիցենզառու    «Արմսվիթ» ՍՊԸ,

Երևան, Եղիազարյան 10, AM
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Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը      20.01.2017

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           20.01.2010

____________________

 Գրանցում No      935

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  13372, 10508, 11281, 
11280, 11279, 12891, 10188, 11821, 3136,  
11820, 3100, 13879, 4394, 6892, 12023, 13504, 
13880, 13827,  4619, 3099, 12949, 10082, 
11348, 10238, 14236, 4768, 14831

73 (1) Զիջող    Մոթորս Լիքուիդեյշն Քամփնի, 
Դելավերի նահանգ

MOTORS LIQUIDATION COMPANY, State of 
Delaware, 300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State of Michigan 48265-3000, USA, US

73 (2) Ստացող   Ջեներըլ Մոթորս Քամփնի, 
Դելավերի նահանգ

GENERAL MOTORS COMPANY, State of Delaware, 
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of 
Michigan  48265-3000, USA, US

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          21.01.2010
____________________

Գրանցում No 936

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No 13977

73 (1) Լիցենզատու  «Հայաստանի 

Հանրապետության մամուլի տարածման գործա-
կալություն» ՓԲԸ,  Երևան, Սասունցի Դավթի հրա-
պարակ 2, AM

73 (2) Լիցենզառու «Պրես Ստենդ» ՍՊԸ

Երևան, Թումանյան 18, բն. 9, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը      09.10.2018

Գործողության տարածքը     Հայաստանի

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          22.01.2010
____________________

Գրանցում No     937

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  13913

73 (1) Զիջող    «Հովհաննես Մարգարյան» ՓԲԸ

Արարատի մարզ, գյուղ Նոր Խարբերդ, AM

73 (2) Ստացող    «Էրեբունի» գինու գործարան 
ՍՊԸ,   ք. Երևան, Արցախի 47ա, շ. 2, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           25.01.2010
____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

1467             28.07.2009
1605             29.07.2009
1920             28.07.2009
2147             26.07.2009
2193             11.07.2009

2194     11.07.2009

2206     24.07.2009

2213     07.07.2009

2223     11.07.2009

2228     31.07.2009

2243     11.07.2009

2247     14.07.2009

2280     02.07.2009

2283     04.07.2009

Արտոնագրի

համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ  
 արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի գործողության 

վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия свидетельств

 на промышленные образцы
(за неуплату годовых госпошлин)

105S              23.04.2009

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



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

42 дата представления заявки для всеобщего ознакомления

45 дата публикации сведений օ патенте

51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)

54 название изобретения

56 источники информации 

57 реферат или формула изобретения

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

71 заявитель, код страны

72 автор (ы), код страны

73 патентообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный

85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21

74
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ИЗОБРЕТЕНИЯ № 2

(51) (2009)  (11) 2350 (13) A
C22B 3/08

(21) AM20090112 (22) 10.09.2009
(45) 25.02.2010
(71) Лазарь Саргсян (AM), Армен Оганесян (AM)
(72) Лазарь Саргсян (AM), Армен Оганесян (AM)
(73) Лазарь Саргсян, 0033, Ереван, пр-т Комитаса 
1, кв. 221 (AM), Армен Оганесян, 0018, Ереван, 
Нар-Доса 36, кв.10 (AM)
(54) Способ выщелачивания цинкового концен-
трата
(57) Изобретение относится к металлургии цвет-
ных металлов, в частности к способам выще-
лачивания цинковых концентратов с целью из-
влечения цинка.

1/10 часть цинкового концентрата обжигают 
при температуре 620-640°C, огарок смешивают 
с оставшейся частью концентрата. Смесь под-
вер гают нейтральному сернокислотному выще-
лачиванию в присутствии воздуха и сульфата 
железа (III). Раствор, содержащий сульфат цинка, 
очищают от примесей, содержащих серу и железо, 
очищенный раствор подвергают электролизу. 
Отработанный электролит возвращают на стадию 
выщелачивания смеси огарка и концентрата, а 
катодный осадок плавят, отливают с получением 
цинковых чушек.

Упрощается способ, повышается степень 
извлечения цинка, серы и железа из цинкового 
концентрата.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2351 (13) A
C22B 15/00

(21) AM20090115 (22) 22.09.2009
(45) 25.02.2010

(71) Лазарь Саргсян (AM), Армен Оганесян (AM), 

Ваагн Шахназарян (AM)

(72) Лазарь Саргсян (AM), Армен Оганесян (AM), 

Ваагн Шахназарян (AM)

(73) Лазарь Саргсян, 0033, Ереван, пр-т Комитаса 

1, кв. 221 (AM), Армен Оганесян, 0018, Ереван, 

Нар-Доса 36, кв.10 (AM), Ваагн Шахназарян, 0079, 

Ереван, Мара 12, кв.23 (AM)

(54) Способ получения меди

(57) Изобретение относится к металлургии цвет-

ных металлов, в частности к способам полу че-

ния меди выщелачиванием халькопиритовых 

концентратов.

Халькопиритовый концентрат выщелачивают 

в водном растворе хлорида натрия при непрерыв-

ном перемешивании при температуре 80-85°C в 

присутствии раствора хлорида меди (II) и воздуха. 

Полученный раствор, содержащий медь(I) очищают 

от примесей. Очищенный раствор разделяют на две 

части, одну часть обрабатывают промышленным 

хлор- газом, с получением хлорида меди (II), 

который возвращают на стадию выщелачивания 

халькопиритового концентрата, другую часть - 

промышленной гидроокисью натрия, с получением 

оксида меди (I) и насыщенного раствора хлорида 

натрия. Осадок оксида меди (I) фильтрованием 

отделяют от раствора и обрабатывают известным 

способом, а насыщенный раствор хлорида натрия 

возвращают на стадию выщелачивания халько-

пиритового концентрата.

Упрощается способ, повышается его эффек-

тивность.

_____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ



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

11 номер патента

13 код вида документа

 U патент на полезную модель

21 номер заявки

22 дата подачи заявки

23 дата выставочного приоритета 

31 номер приоритетной заявки

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки 

45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель

51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)

54 название полезной модели

56 источники информации 

57 реферат или формула полезной модели

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

71 заявитель, код страны

72 автор (ы), код страны

73 патентообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный

85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)

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

(51) (2009)  (11) 187 (13) U
B28D 5/00

(21) AM20090131U (22) 06.11.2009
(45) 25.02.2010
(71) Алексан Арзуманян (AM)
(72) Алексан Арзуманян (AM), Арутюн Поджолян 
(AM), Армен Мелконян (AM)
(73) Алексан Арзуманян, 3102,Гюмри, Гогунц 6, 
кв. 4а (AM)
(54) Способ получения заготовок кабошонов
(57) Полезная модель относится изготовлению 
ювелирных изделий, в частности к изготовлению 
ювелирных изделий со вставками типа кабошон.

Для получения заготовок кабошонов сырье 

разделяют на пластины и разрезают их на эле-

менты призматической формы. На гранях приз-

матических элементов размечают контуры будущего 

кабошона. К выпуклым участкам контура проводят 

касательные и по параллельным им плоскостям 

осуществляют разрезку. Для скругления острых 

кромок полученные полуфабрикаты подвергают 

обработке во вращающихся барабанах.

Расширяется ассортимент получаемых заго-

товок кабошонов, 2 ил.

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
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Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

*	Նշված	երկիրը	գոյություն	չունի
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