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Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
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B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն
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առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
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որից զատված է տվյալ հայտը
հայտատուն, երկրի կոդը
գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
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ՄԱՍ
№1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2012.01)
(11) 2627
(13) A
A01B 15/00
(21) AM20110185
(22) 27.12.2011
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն (AM)
(72) Արշալույս Պողոսի Թարվերդյան (AM), Արամ
Արսենի Հովհաննիսյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային հա
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Կառավարվող իրաններով գութան
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական
մեքենաշինությանը, մասնավորապես` հողի
հիմնական մշակման մեքենաներին:
Սարքն ունի իրաններ, շրջանակ, շրջա
նակի վրա ուղղաձիգ հոդակապի միջոցով
տեղակայված կանգնակ՝ թևով ու խոփով, կար
գավորվող ձգաձող իր ականջիկով, կանգ
նակի վերին մասին իր մեջ ծայրամասով
կոշտ միակցված լծակ, որի մյուս ծայրամասը
հոդակապորեն միակցված է կարգավորվող
ծգաձողի ականջիկի հետ։ Կարգավորող ձգաձողը
նույնն է յուրաքանչուր զույգ իրանների համար,
յուրաքանչուր զույգի մեկ իրանն ունի շրջանակին՝
կանգնակին հակադիր, ամրակցված կալունակ,
որի ծայրամասի անցքում տեղակայված է
կալունակի երկու կողմից զսպանակած ձգաձողի
համապատասխան ծայրամասը, ընդ որում
զսպանակները տեղակայված են մանեկի օգ
նությամբ կարգավորվելու հնարավորությամբ։
Նվազեցվում է գութանի քարշային դիմա
դրությունը, ապահովվում է հողի մշակման բարձր
որակը, ակտիվանում է խոփին փոխանցվող
կտրող-փխրեցնող շարժումը, 2 նկ։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2628
(13) A
A01G 15/00
E01H 13/00
(21) AM20120016
(22) 24.01.2012
(71) «Բարվա» ՍՊԸ (AM)
(72) Արամ Համբարձումի Վարդանյան (AM)
(73) «Բարվա» ՍՊԸ, 0501, Արագածոտնի մարզ,
Թալին, Մյասնիկյան 20 (AM)

(54) Մթնոլորտի վրա ակտիվ ներգործության
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մթնոլորտի վրա ակտիվ
ներգործությանը, մասնավորապես, անձրևային
տեղումների արհեստական խթանմանը, ամպա
մածության և մշուշի ցրմանը, բարենպաստ
եղանակային պայմանների ստեղծմանը։
Մթնոլորտի վրա ակտիվ ներգործության
եղանակում պսակապարպվող հաղորդալա
րային համակարգի միջոցով գեներացնում են
էլեկտրականապես լիցքավորված մասնիկների
հոսքը և մասնիկներն ստիպողական մղում են
վերընթաց դեպի անհրաժեշտ բարձրություն
ներ: Լիցքավորված մասնիկների վերընթաց
մղումն իրականացնում են պսակապարպվող
հաղորդալարային համակարգից առավելա
գույնս 10մ հեռավորության վրա տեղակայված
առնվազն մեկ ակուստիկական գեներատորի
միջոցով։ Գյուտի նախընտրելի տարբերակով
ակուստիկական գեներատորը տեղակայում են
անմիջականորեն պսակապարպվող հաղոր
դալարային համակարգի տակ:
Բարձրացվում է եղանակի արդյունավետու
թյունը, նվազեցվում է ծախսատարությունը, 1 նկ.։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2629
(13) A
A23L 1/00
(21) AM20100142
(22) 27.10.2010
(71) Ժիրայր Աղաջանյան (AM), Աղավնի Ֆահրատ
յան (AM)
(72) Ժիրայր Աղաջանյան (AM), Աղավնի Ֆահրատ
յան (AM)
(73) Ժիրայր Աղաջանյան, 0028, Երևան, Ն.
Դումանի 54, բն. 5 (AM), Աղավնի Ֆահրատյան,
0099, Երևան, Շինարարների 27, բն. 58 (AM)
(54) Դդումի խավիար
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունաբե
րությանը, մասնավորապես՝ բանջարեղենների
խորտիկային պահածոների արտադրմանը։
Դդումի խավիարը ներառում է տապակած
դդում, սոխ, գազար, թարմ կանաչի, շաքար,
կերակրի աղ, 24%-անոց տոմատի մածուկ, սև
պղպեղ, հոտավետ պղպեղ: Խավիարի բաղա
դրամասերը վերցրած են հետևյալ հարաբ ե
րակցությամբ, զանգվ. %. տապակած դդում՝
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70.0 – 75.0, տապակած սոխ՝ 3.20, տապակած
գազար՝ 5.90, թարմ կանաչի՝ 0.95, շաքար` 0.75,
կերակրի աղ՝ 1.50, 24%-անոց տոմատի մածուկ՝
12.6 – 17.6, սև պղպեղ՝ 0.05, հոտավետ պղպեղ՝
0.05։
Բարձրացվում են դդմի խավիարի զգայորոշ
ման հատկությունները։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2630
(13) A
A43B 9/00
A43B 13/00
(21) AM20110047
(22) 19.04.2011
(31) 12/764976 (32) 22.04.2010 (33) US
(71) Մինգ–Տե Չեն (TW)
(72) Չուանգ–Չուան Չեն (TW)
(73) Մինգ-Տե Չեն (TW)
(54) Կոշիկ
(57) Կոշիկը ներառում է կողմնային և հատակային
մասեր ունեցող կոշկերես, ներբան և կապող
միջին տարր, որն ունի կոշկերեսի կողմնային
մասի արտաքին կողմին կարված առաջին
հատվածամաս, առաջին հատվածամասի ար
տաքին կողմի ստորին մասին ուղղահայաց և
դրանից դուրս գտնվող երկրորդ հատվածամաս,
առաջին հատվածամասի ներքին կողմի ստորին
մասից դեպի ներս տարածվող հորիզոնական
երրորդ հատվածամաս: Կապող միջին տարրն
ունի երկրորդ հատվածամասին հարող և
կոշկերեսի հատակային մասին ուղղահայաց
առանցք ունեցող անցքեր։ Կապող միջին տարրը
և կոշկերեսի հատակային մասը ներառող ներ
բանը կազմավորված է անցքերի մեջ և երրորդ
հատվածամասի ու կոշկերեսի հատակային
մասի ստորին մասի միջև առկա միջակայքի
մեջ լցված նյութով։ Գերադասորեն երրորդ
հատվածամասը կազմավորված է առանձին
ատամնավոր տարրերով, որոնք հիմքերով
ամրակցված են երկրորդ հատվածամասին,
իսկ երկրորդ հատվածամասն իր ներքին
կողմի ստորին մասում ունի փորակներ, որոնք
հաղորդակցվում են համապատասխան անցքերի
հետ։ Գերադասորեն փորակների առանցքներն
ուղղահայաց են անցքերի առանցքներին։
Ապահովվում է կոշկերեսի ու ներբանի միջև
հուսալի կապը, 6 նկ.։
(74) Հ. Դավթյան
_____________________
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(51) (2012.01)
(11) 2631
(13) A
A61K 47/00
(21) AM20110174
(22) 14.12.2011
(71) Հայկ Դավթի Ենոքյան (AM)
(72) Հայկ Դավթի Ենոքյան (AM)
(73) Հայկ Դավթի Ենոքյան, 0078, Երևան,
Գալշոյան 12, բն. 1ա (AM)
(54) Քթի վիրահատության եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնա
վորապես քթի վիրահատությանը:
Համաձայն քթի վիրահատության եղա
նակի՝ կատարում են քթի ոսկրա-աճառային
հենքի մերկացում, թևակերպ աճառների միջ
նային և կողմնային ոտիկներն անջատում են
հարակից հյուսվածքներից, այնուհետև միջ
նային և կողմնային ոտիկները ֆիքսում են
նոր դիրքում կարերով: Միջնային ոտիկները
վերադասավորում են կողք-կողքի՝ ճշտելով քթի
ծայրի բարձրությունը և ժամանակավորապես
ֆիքսում ասեղի միջոցով: Մասնատում են միջ
նային ոտիկների ազատ հատվածները, այնու
հետև միջնային ոտիկները ամրացնում են միջ
նապատի աճառի ազատ եզրին Prolen 5.0
կարանյութով՝ ձևավորելով նոր գմբեթներ։
Բարձրացվում է վիրահատության արդյունա
վետությունը:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2632
(13) A
A61K 47/00
(21) AM20110170
(22) 02.12.2011
(71) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Հայկ
Դավթի Ենոքյան (AM)
(72) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Հայկ
Դավթի Ենոքյան (AM)
(73) Յուրի Միքայելի Պողոսյան, 0817, Արարատի
մարզ, գյուղ Նոր Խարբերդ 10, տուն 14 (AM),
Հայկ Դավթի Ենոքյան, 0079, Երևան, Գալշոյան
12, բն. 1ա (AM)
(54) Քթի վիրահատությունից հետո առաջացած
կպումների բուժման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնա
վորապես՝ քթի վիրահատությունից հետո առա
ջացած կպումների բուժման եղանակներին:
Կպումները հատում են, վերքերի մակե
րևույթների միջև տեղադրում են մեկուսացնող
միջոց՝ ռենտգենյան ժապավեն, որի չափերը
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գերազանցում են վերքերի մակերևույթների
չափերը 2 անգամ, իսկ ժապավենի դեպի
վերքերը ուղղված մակերևույթը ծածկում 0,35–
0,42մմ հաստության մեղրամոմե թաղանթով,
որը հեռացնում են վիրահատությունից 12–15 օր
հետո։
Բարձրացվում է բուժման արդյունավ ե
տությունը:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2633
(13) A
B02C 23/00
(21) AM20100149
(22) 12.11.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն (AM)
(72) Արամայիս Մյասնիկի Եսոյան (AM), Գեղամ
Միշայի Միքայել յան (AM), Արամ Պարգևի
Տոնապետյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային հա
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Կարտոֆիլահանի կոշտաջարդիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական
մեքենաշինությանը, մասնավորապես` բերքա
հավաքի մեքենաներին:
Կարտոֆիլահանի կոշտաջարդիչը կազմ
ված է սռնուց, դրա վրա տեղադրված գլանվակից
և սարքը կարտոֆիլահանի հետ միացման
լծակներից։ Գլանվակն իրականացված է սռնու
վրա հավաքված պալարամարգերի կոնտուրին
համապատասխան տարբեր տրամագծերի
սկավառակներից։ Սկավառակների միջև տե
ղադ րված են տափօղակներ, իսկ սկավա
ռակների վրա տեղակայված են կոր մատներ։
Պալարամարգի մեջ մատների խորացման չափը
կարգավորելի է։
Ապահովվում է կարտոֆիլի պալարամարգերի
կոշտերի ջարդում, անհրաժեշտ խորությամբ
հողաշերտի մասնակի փխրեցում և լավանում է
կարտոֆիլի սեպարացիան, 2նկ.:
_____________________

(51) (2012.01)
B23D 79/00
(21) AM20120021

(11) 2634
(22) 24.01.2012

(13) A
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(71) «Հայաստանի պետական ճարտար ագի
տական համալսարան» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն (AM)
(72) Բորիս Բալասանյան (AM), Ստեփան Խրիս
տաֆ որյան (AM), Արամ Բալասանյան (AM),
Կարինե Գուլոյան (AM), Ալեքսանդր Ղարայան
(AM), Դավիթ Յուրմուզյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտա
կան համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Աստիճանավոր կտրող սայր
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինության
բնագավառին, մասնավորապես, աստիճանավոր
կտրող սայրով մետաղների կտրման գործընթաց
ներին։
Աստիճանավոր կտրող սայրն ունի կտրող
աստիճաններ, որոնց գագաթները կտրման
խորության ուղղությամբ իրարից գտնվում են
0,3-0,4 մմ հեռավորության վրա, մատուցման
ուղղությամբ՝ 0,6-0,8 մմ հեռավորության
վրա: Համաձայն գյուտի, սայրը բաժանված
է առանձին կտրող մասերի, յուրաքանչուր
մասը պարունակում է երեքական կտրող աս
տիճան, իսկ դրանց միջև հեռավորությունը
մատուցման ուղղությամբ հավասար է (4-6)хa մմ,
որտեղ՝ a-ն - կտրման խորության ուղղությամբ
կտրող աստիճանների գագաթների միջև հեռա
վորությունն է։
Բարձրանում է հեռացվող տաշեղի հատույթի
սահմանային չափերը, 1 նկ։
_____________________
(51) (2012.01)
(11) 2635
(13) A
C01G 39/00
(21) AM20110161
(22) 11.11.2011
(71) Ֆերդինանդ Վաղարշակի Միրզոյան (AM)
(72) Ֆերդինանդ Վաղարշակի Միրզոյան (AM),
Նատելլա Օհանյան (AM)
(73) Ֆերդինանդ Վաղարշակի Միրզոյան, 0096,
Երևան, Դ. Մալյան 20, բն.72 (AM)
(54) Հեքսավոլֆրամաալյումինային հետերո
բազմաթթվի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական
քիմիային, մասնավորապես` հեքսավոլֆրամա
ալ յումինային հետերոբազմաթթվի (6-ՄԱԹ)
ստացմանը և կարող է կիրառվել վերլուծական
քիմիայում, կենսաքիմիայում, բժշկության մեջ և
այլ բնագավառներում:
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Նատրիումի վոլֆրամատը և ալ յումինի
սուլֆատը ենթարկում են փոխազդեցության
թթվային միջավայրում նոսր ջրային լուծույթներում՝
նատրիումի վոլֆրամատի 6·10-5-6·10-2մոլ/լ և
ալ յումինի սուլֆատի 5·10-6 - 5·10-3 մոլ/լ կոն
ցենտրացիաների և լուծույթի pH–ի 3,0 - 3,8
արժեքներում:
Գյուտը ապահովում է ջրային նոսր լուծույթ
ներում կայուն հեքսավոլֆրամաալ յումինային
հետերոբազմաթթվի ստացումը։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2636
(13) A
C07K 7/00
(21) AM20100158
(22) 23.11.2010
(71) Արմեն Գալոյան (AM), Սուրեն Գրիգորյան
(AM), Մարիամ Սարգսյան (AM)
(72) Արմեն Գալոյան (AM), Սուրեն Գրիգորյան
(AM), Մարիամ Սարգսյան (AM)
(73) Արմեն Գալոյան, 0010, Երևան, Եզնիկ
Կողբացու 2ա, բն. 66 (AM), Սուրեն Գրիգորյան,
0088, Երևան, Մազմանյան 5, բն. 59 (AM),
Մարիամ Սարգսյան, 0041, Երևան, Նոր–Արեշի
4–րդ փող.12/2 (AM)
(54) Հիպոթալամուսի պրոլինով հարուստ
պոլիպեպտիդ «Գալարմին»-ի կիրառումը
որպես Clostridium perfringens ինֆեկցիոն
էնտերոտոքսեմիայի հարուցիչով պայմա
նավորված գազային գանգրենայի բուժման և
կանխարգելման միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է պեպտիդներին,
մասնավորապես՝ կենդանիների հիպոթալամուսի
և նեյրոհիպոֆիզի նեյրոսեկրետոր գրանուլաներից
անջատված Ala-Gly-Ala-Pro-Glu-Pro-Ala-GluPro-Ala-Gln-Pro-Gly-Val-Tyr ամինաթթվային
հաջորդականությամբ պրոլինով հարուստ
պոլիպեպտիդ «Գալարմին»–ին։
«Գալարմին»–ը կարող է կիրառվել որպես
Clostridium perfringens ինֆեկցիոն էնտեր ո
տոքսեմիայի հարուցիչով պայմանավ որված
գազային գանգրենայի բուժման և կանխար
գելման միջոց։
Ընդլայնվում է գազային գանգրենայի բուժ
ման միջոցների տեսականին։
_____________________
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№1

(51) (2012.01)
(11) 2637
(13) A
C07K 7/00
(21) AM20100157
(22) 23.11.2010
(71) Արմեն Գալոյան (AM), Սուրեն Գրիգորյան
(AM), Մարիամ Սարգսյան (AM)
(72) Արմեն Գալոյան (AM), Սուրեն Գրիգորյան
(AM), Մարիամ Սարգսյան (AM)
(73) Արմեն Գալոյան, 0010, Երևան, Եզնիկ
Կողբացու 2ա, բն. 66 (AM), Սուրեն Գրիգորյան,
0088, Երևան, Մազմանյան 5, բն. 59 (AM),
Մարիամ Սարգսյան, 0041, Երևան, Նոր–Արեշի
4–րդ փող. 12/2 (AM)
(54) Հիպոթալամուսի պրոլինով հարուստ
պոլիպեպտիդ «Գալարմին»-ի կիրառումը
որպես հակասիբիրախտային գերիմուն շի
ճուկի ստացման իմունախթանիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է պեպտիդներին, մաս
նավորապես՝ կենդանիների հիպոթալամուսի և
նեյրոհիպոֆիզի նեյրոսեկրետոր գրանուլաներից
անջատված Ala-Gly-Ala-Pro-Glu-Pro-Ala-GluPro-Ala-Gln-Pro-Gly-Val-Tyr ամինաթթվային
հաջորդականությամբ պրոլինով հարուստ պոլի
պեպտիդ «Գալարմին»–ին։
«Գալարմին»–ը կարող է կիրառվել որպես
իմունախթանիչ միջոց հակասիբիրախտային
գերիմուն շիճուկի ստացման համար։
Ընդլայնվում է հակասիբիրախտային գեր
իմուն շիճուկների ստացման համար միջոցների
տեսականին։
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2638
(13) A
C07K 7/00
(21) AM20100143
(22) 29.10.2010
(71) Արմեն Գալոյան (AM), Անդրանիկ Դուրգարյան
(AM), Օլգա Դմիտրենկո (RU)
(72) Արմեն Գալոյան (AM), Անդրանիկ Դուրգարյան
(AM), Օլգա Դմիտրենկո (RU)
(73) Արմեն Գալոյան, 0010, Երևան, Եզնիկ
Կողբացու 2ա, բն. 66 (AM), Անդրանիկ Դուր
գարյան, 0014, Երևան, Կ. Ուլնեցու 49, բն.
20 (AM), Օլգա Դմիտրենկո, 123592, Մոսկվա,
Նեմանսկի նրբ. 7, բն. 359 (RU)
(54) Հիպոթալամուսի պրոլինով հարուստ
պոլիպեպտիդ «Գալարմին»-ի կիրառումը
որպես իմունախթանիչ միջոց մետիցիլինկայուն Staphylococcus aureus (MRSA) բակտե
րիայով
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(57) Գյուտը վերաբերում է պեպտիդներին, մաս
նավորապես՝ հիպոթալամուսի և նեյրոհիպոֆիզի
գրանուլաներից անջատված AGAPEPAEPAQPGVY
ամինաթթվային հաջորդականությամբ պրոլինով
հարուստ պոլիպեպտիդ` «Գալարմին»-ին:
«Գալարմին»-ը կարող է կիրառվել որպես
իմունախթանիչ միջոց մետիցիլին-կայուն
Staphylococcus aureus (MRSA) բակտերիայով
պայմանավորված ինֆեկցիայի դեպքում:
Ընդլայնվում է բակտերիալ և վիրուսային
հիվանդությունների բուժման միջոցների տեսա
կանին:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2639
(13) A
E05B 25/00
(21) AM20100151
(22) 19.11.2010
(71) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան (AM)
(72) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան (AM)
(73) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան, 0088,
Երևան, Շիրազի 20, բն. 30 (AM)
(54) Փականքի գլանային մեխանիզմ
(57) Գյուտը վերաբերում է փականքներին:
Փականքի գլանային մեխանիզմը ունի իրան,
նրա անցքի մակերևույթի վրա արված օղակաձև
հանվածք, իրանում պտտվելու հնարավորությամբ
տեղակայված երկայնական առվակներով միջուկ,
դրա մեջ դասավորված փակիչ սկավառակներ
և անշարժ տափօղակներ, միջուկը սևեռող
բույթ։ Համաձայն առաջարկության, իրանի
անցքի օղակաձև հանվածքի մակերևույթի
վրա արված է ելուստ, որի կենտրոնական
մասում, երկայնական ուղղությամբ արված է
թեք պատերով ակոսիկ, որում միջուկը անշարժ
սևեռելու հնարավորությամբ տեղակայված է
սևեռող բույթը, իսկ փակող սկավառակների
անցքի մակերևույթի վրա արված է ելուստ
90°անկյունով։ Ելուստները բանալին պտտելիս
փոխներգործում են բանալու հարթ մասի վրա
երկու կողմից արված տարբեր անկյուն ունեցող
հանվածքների հետ, որոնց անկյունների գումարը
ցանկացած լայնական կտրվածքում հավասար է
0°–ից 90°։
Ապահովվում է փականքի շահագործումը
երկու ուղղությամբ, 6 նկ.։
_____________________

5

ՄԱՍ
№1

(51) (2012.01)
(11) 2640
(13) A
F16L 55/00
(21) AM20100155
(22) 19.11.2010
(71) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան (AM)
(72) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան (AM)
(73) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան, 3115, Գյումրի,
Տիմիրյազևի 32 (AM)
(54) Խողովակաշար համակարգերում ճնշման
տատանումների կանգուն ալիքների մարման
եղանակ և դրա իրականացման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է խողովակաշար
համակարգերում հեղուկի և գազի ճնշման
տատանումների կառավարման բնագավառին:
Եղանակի համաձայն խողովակաշարի
ներսում` միջավայրի հոսքի ալիքային խանգարման
կետերին կից հատվածում՝ տեղակայում են
ալիքների մարման սարք։ Նախքան ալիքների
մարման սարքի տեղակայելը որոշում են
խողովակաշարի ճնշման տատանում ների
կանգուն ալիքների փնջվածքների տեղերը,
որից հետո ալիքների մարման սարքը տեղա
կայում են կանգուն ալիքների փնջվածքի
առավելագույն արժեք ունեցող տեղերում:
Խողովակաշար համակարգերում ճնշման
տատանումների կանգուն ալիքների մարման
սարքն ունի գլանաձև իրան, իրանին համառանցք
տեղակայված ծակոտած հոսանուտ խողովակ,
նախախուց, երկու կողային խցեր, որոնք
իրար հետ հաղորդակցվում են նախախցի և
առաձգական էլիպսաձև մարիչ խողովակների
միջոցով, որոնք տեղակայված են կողային
խուցերի միջև իրանին զուգահեռ։ Յուրաքանչյուր
առաձգական էլիպսաձև մարիչ խողովակի
երկարությունը որոշում են համապատասխան
մաթեմատիկական բանաձևով։
Բարձրացվում են կանգուն ալիքների մարման
ինտենսիվությունը և արդյունավետությունը, 2 նկ.:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2641
(13) A
H02M 3/00
(21) AM20110130
(22) 22.09.2011
(71) Նորիկ Նահապետի Պետրոսյան (AM),
Պարգև Սուրենի Մանուկյան (AM)
(72) Նորիկ Նահապետի Պետրոսյան (AM),
Պարգև Սուրենի Մանուկյան (AM)
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(73) Նորիկ Նահապետի Պետրոսյան, 0018, Երևան,
Նար–Դոսի 11 (AM), Պարգև Սուրենի Մանուկյան,
0070, Երևան, Վարդանանց 22, բն. 35 (AM)
(54) Հակադարձ դիոդներով ռեզոնանսային
ինվերտոր
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխնիկային,
մասնավորապես` ռեզոնանսային ինվերտորներով
կերպափոխիչներին և կարող է օգտագործվել
էլեկտրատեխնոլոգիայում, օրինակ՝ ինդուկցիոն
տաքացման տեղակայանքներում։
Հակադարձ դիոդներով ռեզոնանսային
ինվերտորը կառուցված է կամրջակային սխե
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մայով, որի մուտքին միացված է հաստատուն
լարման աղբյուրի հետ կապված հարթեցնող
զտիչ: Կամրջակի անկյունագծում միացված է բեռ,
իսկ կամրջակի հակադիր երկու թևերի խաչաձև
մասերում հանդիպական զուգահեռ միացումով
միացված են տրանզիստոր (տիրիստոր) և հա
կադարձ դիոդ: Կամրջակի հակադիր թևերի մյուս
խաչաձև մասերում տեղադրված են միանման
ռեզոնանսային LC կոնտուրներ։
Նվազեցվում է ուժային վենտիլների քանակը,
բարձրացվում է օ.գ.գ.-ն, 5 նկ.։
_____________________
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Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11
13
		
21
		
22
23
31
32
33
45
		
51
54
56
57
62
		
71
72
73
74
85
86
87

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
U օգտակար մոդելի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
օգտակար մոդելի անվանումը
տեղեկատվության աղբյուրներ
օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
հայտատուն, երկրի կոդը
օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
25.05.2012

5

ՄԱՍ
№1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2012.01)
(11) 288
(13) U
G01J 1/00
(21) AM20110184U
(22) 22.12.2011
(71) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM)
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM),
Ջուլետտա Գերասիմի Վարդանյան (AM), Մանուկ
Նեստերի Ներսիսյան (AM)
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069,
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM)
(54) Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման
ընդունիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է վակուու
մային ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում
ների ընդունման և գրանցման սարքերին և
կարող է օգտագործվել տիեզերական օբյեկտ
ների, սինքրոտրոնային ճառագայթների ուսում
նասիրության համար, ինչպես նաև բժշկու
թյան, գյուղատնտեսության մեջ, ֆիզիկական
հետազոտություններում:
Ընդունիչն ունի հաջորդաբար տեղակայված
կիզակետող և զտող հանգույցներ, կոնվերտեր
և օպտոէլեկտրոնային կերպափոխիչ, որին
միացված է էլեկտրական ազդանշանի մշակման
և ցուցանշման սարք: Կոնվերտերը որպես
խառնուկներ քրոմ (Cr), մանգան (Mn), ցինկ
(Zn), տիտան (Ti), երկաթ (Fe) և/կամ պղինձ (Cu)
ներառող կորունդի միաբյուրեղ է: Կորունդի
միաբյուրեղը լրացուցիչ որպես խառնուկ ներա
ռում է կոբալտ (Co) կամ կոբալտի (Co), քրոմի
(Cr), մանգանի (Mn), ցինկի (Zn), տիտանի (Ti),
երկաթի (Fe), պղնձի (Cu) համակցությունը:
Բարձրացվում է և լայնացվում է ընդունիչի
սպեկտրային զգայնությունը, 3 նկ.:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 289
(13) U
G05D 29/00
G01L 13/00
B08B 9/00
(21) AM20120029U
(22) 13.02.2012
(71) Արմեն Պետրոսի Շատախյան (AM)
(72) Արմեն Պետրոսի Շատախյան (AM), Սարգիս
Հովհաննեսի Սիմոնյան (AM), Պետրոս Մեսրոպի
Շատախյան (AM)

(73) Արմեն Պետրոսի Շատախյան, 0070, Երևան,
Երվանդ Քոչար 21/1, բն. 60 (AM)
(54) Գազամուղի մաքրող մխոցի արձակման
հանգույց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է չափիչ
տեխնիկային, մասնավորապես գազամուղի
մաքրման համալիրում մաքրող մխոցի արձակ
ման հանգույցի չափման, ցուցանշման և կառա
վարման էլեկտրոնային համակարգերին:
Գազամուղի մաքրող մխոցի արձակման
հանգույցը կազմված է մուտքային և ելքային
փականներից, որոնք տեղակայված են գազա
մուղի համապատասխանաբար մուտքային
և ելքային ճյուղերի վրա, մխոցի արձակման
խցիկից, որը միակցված է ելքային փականին
և փականավոր խողովակաշարի միջոցով
միակցված է գազամուղի մուտքային ճյուղին,
ինչպես նաև ունի խցիկի մուտքային և ելքային
մասերի հետ կապված ճնշման անկման ցուցիչ,
շունտավորող փականավոր խողովակաշարերից,
մխոցի անցման ազդանշանիչներից, որոնք տե
ղակայված են գազամուղի ելքային ճյուղի վրա
ելքային փականի երկու կողմից և կառավարման
ավտոմատ համակարգից: Հանգույցի բոլոր
փականները էլեկտրապնևմափականներ են:
Կառավարման ավտոմատ համակարգը կազմ
ված է միկրոկոնտրոլերից և կարգավարական
կենտրոնի հետ կապի էլեկտրոնային ընդունա
հաղորդիչ բլոկից: Միկրոկոնտրոլերի համապա
տասխան պորտերը միացած են յուրաքանչյուր
փականին, մխոցի անցման յուրաքանչյուր
ազդանշանիչին, ճնշման անկման ցուցիչին և
կապի էլեկտրոնային ընդունահաղորդիչ բլոկին:
Բարձրացվում է հուսալիությունը, իջեցվում
է արժեքը, ընդլայնվում են ֆունկցիոնալ հնա
րավորությունները, 2 նկ.:
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 290
(13) U
G05D 29/00
G01L 13/00
B08B 9/00
(21) AM20120028U
(22) 13.02.2012
(71) Արմեն Պետրոսի Շատախյան (AM)
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
25.05.2012

(72) Արմեն Պետրոսի Շատախյան (AM), Սարգիս
Հովհաննեսի Սիմոնյան (AM), Պետրոս Մեսրոպի
Շատախյան (AM)
(73) Արմեն Պետրոսի Շատախյան, 0070, Երևան,
Երվանդ Քոչար 21/1, բն. 60 (AM)
(54) Գազամուղի մաքրող մխոցի ընդունման
հանգույց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է չափիչ
տեխնիկային, մասնավորապես գազամուղի
մաքրման համալիրում մաքրող մխոցի ընդուն
ման հանգույցի չափման, ցուցանշման և կառա
վարման էլեկտրոնային համակարգերին:
Հանգույցն ունի մուտքային փական, որը
տեղակայված է գազամուղի մուտքային ճյուղի
վրա, շունտավորված է փականավոր խողո
վակաշարով և ունի փականի մուտքի և ելքի
հետ կապված ճնշման անկման ցուցիչ, գա
զամուղի ելքային ճյուղի վրա տեղակայված
ելքային փականից, մխոցի ընդունման խցիկից,
որը միակցված է մուտքային փականին և
գազամուղի ելքային ճյուղին, խտուցքահավաք
լցարանից, որը փականավոր խողովակաշարերի
միջոցով կապված է գազամուղի և ընդունման
խցիկի հետ, մխոցի անցման ազդանշանիչ
ներից, որոնք տեղակայված են գազամուղի
մուտքային ճյուղի վրա մուտքային փականի
երկու կողմից և կառավարման ավտոմատ
համակարգից: Հանգույցի բոլոր փականները
էլեկտրապնևմափականներ են: Կառավարման
ավտոմատ համակարգը կազմված է միկրո
կոնտրոլերից և կարգավարական կենտրոնի
հետ կապի էլեկտրոնային ընդունահաղորդիչ
բլոկից: Միկրոկոնտրոլերի համապատասխան
պորտերը միացած են յուրաքանչյուր փականին,
մխոցի անցման յուրաքանչյուր ազդանշանիչին,
ճնշման անկման ցուցիչին և կապի էլեկտրոնային
ընդունահաղորդիչ բլոկին:
Բարձրացվում է հուսալիությունը, իջեցվում
է արժեքը, ընդլայնվում են ֆունկցիոնալ հնարա
վորությունները, 2 նկ.:
_____________________

5

ՄԱՍ
№1

(51) (2012.01)
(11) 291 (13) U
G09B 9/00
(21) AM20110149U
(22) 28.10.2011
(71) «ՌԱԴՎԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ՍՊԸ (AM)
(72) Արայիկ Հրաչիկի Ազիզյան (AM)
(73) «ՌԱԴՎԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ՍՊԸ, 0018,
Երևան, Սիլիկյան թաղ., 5-րդ փող., 58 (AM)
(54) Տանկի համալիր վարժասարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ռազմա
կան բնագավառին և կարող է կիրառվել զրա
հատանկային մեքենաների անձնակազմի՝ հրա
մանատարի, նշանառու օպերատորի և մեխանիկ
վարորդի մեքենավարման և հրաձ գության
ուսուցման համար:
Վարժասարքն իրենից ներկայացնում է
ապարատա-ծրագրային համալիր, որը բաղկա
ցած է լոկալ համակարգչային ցանցով միմյանց
միացված հրահանգչի, մարտական և կառա
վարման մոդուլներից: Հրահանգչի մոդուլի սար
քավորումները միացված են մյուս մոդուլներին և
թույլ են տալիս հետևելու և ձայնային կապի մի
ջոցով ուղղորդելու ուսուցանվող անձնակազմի
գործողությունները: Մարտական մոդուլը նա
խատ եսված է T-72 տանկի հրամանատարի
և նշանառու օպերատորի ուսուցման համար:
Կառավ արման մոդուլը նախատեսված է T72 տանկի մեխանիկ-վարորդների ուսուց
ման համար, իրենից ներկայացնում է ուղղան
կյուն դինամիկ տախտակամածի վրա տեղա
կայված խցիկ, որի ներքին չափերն ու կահա
վորանքը ամբող ջությամբ իմիտացնում են
իրական T-72 տանկի մեխանիկ վարորդի
բաժանմունքը: Դինամիկ տախտակամածն
ապա հովում է տեղաշարժման պարամ ե
տրերը: Ծրագրային ապահովումը կառուցված
է Windows XP օպերացիոն համակարգի և
Quest3D ծրագրային փաթեթի հիման վրա:
Բարձրացվում է ուսուցման արդյունավե
տությունը, կրճատվում են ուսուցման ժամկետը
և տնտեսական ծախսերը, 2 նկ.:
_____________________
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Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
111
151
152
181
210
220
230
310
320
330
442
511
526
540
551
554
555
556
591
646
646
730
740

գրանցման հերթական համարը
գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գույնը և գունային համակցությունը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

5

ՄԱՍ
№1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20110309
(220) 10.03.2011

(111) 18271
(151) 11.04.2012
(181) 10.03.2021

(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL
(442) 21.04.2011
(540)

(511)
դաս 3. օճառ. պատրաստուկներ մաքրման
համար. օծանելիք, անուշաբույր ջուր, լոսյոններ
սափրվելուց հետո օգտագործելու համար,
օդեկոլոն. եթերային յուղեր. հոտազերծիչներ և
հակաքրտինքային միջոցներ. պատրաստուկներ
գլխի մաշկի և մազերի խնամքի համար. շամ
պուններ և լավորակիչներ. մազերի ներկման
միջոցներ. մազերի հարդարման միջոցներ.
ատամի մածուկ. բերանի խոռոչի լվացման
միջոցներ ոչ բուժական նպատակների հա
մար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի և
ատամների խնամքի համար. դեղերով չտոգոր
ված արդուզարդի պատրաստուկներ. պատ
րաստ ուկներ լոգանքի և ցնցուղի համար.
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար.
յուղեր, քսուքներ և լոսյոններ մաշկի համար.
պատրաստուկներ սափրման համար. պատ
րաստուկներ սափրվելուց առաջ և հետո
օգտագործելու համար. պատրաստուկներ
մազածածկույթի հեռացման համար. պատ
րաստուկներ արևայրուքի և արևից պաշտ
պանվելու համար. կոսմետիկական միջոց
ներ. պատրաստուկներ շպարվելու և շպարը
հեռացնելու համար. կոսմետիկական վազելին.
պատրաստուկներ շրթունքների խնամքի
համար. տալկի փոշի. բամբակ կոսմետիկական
նպատակների համար, բամբակյա ծայրով
փայտիկներ. կոսմետիկական բարձիկներ, անձե
ռոցիկներ կամ թաշկինակներ. նախօրոք խոնա
վացված մաքրող բարձիկներ, անձեռոցիկներ
կամ թաշկինակներ. կոսմետիկական դիմակներ,
դեմքի խնամքի միջոցների հավաքածուներ։

դաս 21. պիտոյատուփեր արդուզարդի
պարագաների համար. փոքր չափերի տնային
կահկարասի և տարաներ. պարկեր լվացքի
համար. խոզանակներ. սանրեր. սպունգներ.
շպարափնջիկներ դիմափոշու համար. դիմա
փոշու տուփեր. տնային իրեր արդուզարդի,
զուգարանի համար. ատամի խոզանակներ.
ատամների մաքրման համար նախատեսված
թելեր և ժապավեններ. ատամնափորիչներ.
լաթեր մաքրման համար. լաթեր փոշին
սրբելու ու փայլեցնելու համար. բարձիկներ
մաքրման համար. զուգարանի (արդուզարդի)
պարագաների մատուցման (բաշխման) սարքեր
և տարողություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111273
(220) 12.10.2011

(111) 18272
(151) 11.04.2012
(181) 12.10.2021
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք.
Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 05.11.2011
(540)
(511)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20111280
(220) 13.10.2011

(111) 18273
(151) 11.04.2012
(181) 13.10.2021
(730) Մհեր Վանիկի Բաղդասարյան, Երևան,
Ռուստամյան 66, AM
(442) 05.11.2011
(540)
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(511)
դաս 35. բջջային հեռախոսների և աքսե
սուարների վաճառք.
դաս 37. բջջային հեռախոսների տեխնի
կական սպասարկում.
դաս 42. բջջային հեռախոսների ծրագրային
սպասարկում:
____________________

(210) 20111282
(220) 14.10.2011

(111) 18274
(151) 11.04.2012
(181) 14.10.2021
(730) ՍիՍիԷմ ԱյՓի ՍԱ, CH
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20111296
(220) 18.10.2011

(111) 18275
(151) 11.04.2012
(181) 18.10.2021
(730) «Սիս ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ
Հայանիստ, АМ
(442) 07.12.2011
(540)

5

ՄԱՍ
№1

(526) Բացի «ՊԵՏՐՈՎԿԱ», «ՊԵՏՐՈՎԿԱ» (ռուս.)
բառերից և «SIS ALCO» անվանումից մնա
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սև, կարմիր, սպիտակ
և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. օղի:
____________________

(210) 20111381
(220) 09.11.2011

(111) 18276
(151) 11.04.2012
(181) 09.11.2021
(730) Սարգիս Թարվերդյան, Երևան, Վ. Դավթյան
փ., տուն 13, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 32. գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհո
լային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա
հյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ
րաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20111430
(220) 10.11.2011

(111) 18277
(151) 11.04.2012
(181) 10.11.2021
(730) «Ինվեսթմնթ լո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան,
Եկմալյան 6, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(526) «INVESTMENT LAW GROUP» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր գույնով:
(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ.
անվտանգության ծառայություններ սեփա
կանության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող ան
հատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար:
____________________

(210) 20111431
(220) 10.11.2011

(111) 18278
(151) 11.04.2012
(181) 10.11.2021
(730) «Սալյուտ ԿՕ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա
26, AM
(442) 07.12.2011
(540)

5

ՄԱՍ
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(210) 20111453
(220) 11.11.2011

(111) 18280
(151) 11.04.2012
(181) 11.11.2021
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի
մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ բրենդի, գինի,
օղի:
____________________

(210) 20111456
(220) 14.11.2011

(111) 18281
(151) 11.04.2012
(181) 14.11.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ասատրյան Ռոմիկ,
Արմավիր, Բաղրամյան 19շ., բն. 6, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև և վարդագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 25. ներքնազգեստ և զուգագուլպա:
____________________

(210) 20111452
(220) 11.11.2011

(111) 18279
(151) 11.04.2012
(181) 11.11.2021
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի
մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20111462
(220) 15.11.2011

(111) 18282
(151) 11.04.2012
(181) 15.11.2021
(730) «Ռէպապ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 1-ին
թաղ. 35, բն. 30, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ բրենդի, գինի, օղի:
____________________
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(511)
դաս 2. ներկեր և պատվածքներ շինա
նյութերի երեսամշակման և շինությունների
ներքին և արտաքին վերջնամշակման և(կամ)
հարդարման համար.
դաս 19. ոչ մետաղ յա շինանյութեր, չոր
շինարարական խառնուրդներ:
(740) Ն. Թումանյան
____________________

(210) 20111508
(220) 28.11.2011

(111) 18283
(151) 11.04.2012
(181) 28.11.2021
(730) Շողակաթ Ալեքսանյան, Երևան, Լենին
գրադյան 31/1, բն. 51, AM
(442) 18.01.2012
(540)

5
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(210) 20111516
(220) 30.11.2011

(111) 18284
(151) 11.04.2012
(181) 30.11.2021
(730) Փեյլես Շուսորս Ուորլդվայդ, Ինք., US
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ:
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(210) 20111524
(220) 02.12.2011

(591) Նշանը պահպանվում է սև և դեղին գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(111) 18285
(151) 11.04.2012
(181) 02.12.2021
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ.
Գինեվետ, 0627, AM
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
____________________

(210) 20111630
(220) 20.12.2011

(111) 18286
(151) 11.04.2012
(181) 20.12.2021
(730) «Մեծն կայզեր» ՍՊԸ, Երևան, Օհանովի
78, բն. 30, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

(210) 20111673
(220) 27.12.2011

(111) 18287
(151) 11.04.2012
(181) 27.12.2021
(730) «Անդակո» ՍՊԸ, Երևան, Իսակովի պող.,
10/25, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(526) «ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ» բառն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում կարմիր, կապույտ և
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20111068
(220) 26.08.2011

(111) 18288
(151) 12.04.2012
(181) 26.08.2021
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 21.10.2011
(540)

(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ
նաբուժական և անասնաբուժական սարքեր ու
գործիքներ, վերջույթների պրոթեզներ, աչքերի և
ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական իրեր.
նյութեր կարեր դնելու համար.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշա
կում և կատարելագործում. իրավաբանական
ծառայություն.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե
գործական և անտառային ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111102
(220) 06.09.2011

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. դեղերով
չտոգորված մաշկի խնամքի միջոցներ. դեղերով
չտոգորված մաշկը երանգավորող միջոցներ.
մաշկը մաքրող միջոցներ. մաշկի լոսյոններ.
մաշկը խոնավացնող միջոցներ, ընդգրկված 3րդ դասում.
դաս 5. պատրաստուկներ կորյակների բուժ
ման համար. դեղերով տոգորված միջոցներ
դեմքի մաքրման համար. դեղերով տոգորված
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար,
ընդգրկված 5-րդ դասում:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111071
(220) 29.08.2011

5

ՄԱՍ
№1

(111) 18290
(151) 12.04.2012
(181) 06.09.2021
(730) Ակցիոներնո Դրուժեստվո «ԲուլգարտաբակՀոլդինգ», BG
(442) 07.10.2011
(540)

(111) 18289
(151) 12.04.2012
(181) 29.08.2021
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

(526) «SLIMS» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է ծխախոտագույն,
սպիտակ, դեղին, բաց և մուգ մանուշակագույն,
բորդո, բաց և մուգ դարչնագույն և կանաչ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. ներ
ծծող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետի,
պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. ծխախոտի
քսակներ. ծխախոտային թղթի գրքույկներ,
խոնավացուցիչով տուփեր սիգարների համար.
լուցկու տուփեր. կայծքարեր. մեքենաներ
սիգարների կտրման համար. սիգարների
ծխափողեր. սիգարետների ծխափողեր.
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ.
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի սաթե
ծայր ակալներ. մոխրամաններ, թքամաններ
ծխախոտի համար. ծխամորճի տակդիրներ.
հարմարանքներ ծխամորճերի մաքրման համար.
սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարիլներ.
սիգարներ. անոթներ ծխախոտի համար.
լուցկու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր.
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի
զտիչներ. առանց ծխախոտի պապիրոսի պար
կուճի մասեր. արկղեր սիգարների համար.
արկղեր սիգարետների, պապիրոսների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111103
(220) 06.09.2011

(111) 18291
(151) 12.04.2012
(181) 06.09.2021
(730) Ակցիոներնո Դրուժեստվո «ԲուլգարտաբակՀոլդինգ», BG
(442) 07.10.2011
(540)

5

ՄԱՍ
№1

(526) «S» տառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. ներ
ծծող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետի,
պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. ծխախոտի
քսակներ. ծխախոտային թղթի գրքույկներ,
խոնավացուցիչով տուփեր սիգարների հա
մար. լուցկու տուփեր. կայծքարեր. մեքենաներ
սիգարների կտրման համար. սիգարների
ծխափ
 ողեր. սիգարետների ծխափողեր.
սիգար ետների ծխափողերի ծայրակալներ.
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի սաթե
ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքամաններ
ծխախոտի համար. ծխամորճի տակդիրներ.
հարմարանքներ ծխամորճերի մաքրման հա
մար. սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարիլներ.
սիգարներ. անոթներ ծխախոտի համար. լուցկու
տուփեր. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր.
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի
զտիչներ. առանց ծխախոտի պապիրոսի պար
կուճի մասեր. արկղեր սիգարների համար.
արկղեր սիգարետների, պապիրոսների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111104
(220) 06.09.2011

(111) 18292
(151) 12.04.2012
(181) 06.09.2021
(730) Ակցիոներնո Դրուժեստվո «ԲուլգարտաբակՀոլդինգ», BG
(442) 07.10.2011
(540)

23
23

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

(526) «SLIMS» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, մուգ
կապույտ, դեղին, ոսկեգույն և մոխրագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. ներ
ծծող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետի,
պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. ծխախոտի քսակ
ներ. ծխախոտային թղթի գրքույկներ, խոնա
վացուցիչով տուփեր սիգարների համար. լուցկու
տուփեր. կայծքա րեր. մեքենաներ սիգարների
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. սիգա
րետների ծխափողեր. սիգարետների ծխա
փողերի ծայրակալներ. սիգարների և սիգա
րետների ծխափողերի սաթե ծայրակալներ.
մոխրամաններ, թքամաններ ծխախոտի համար.
ծխամորճի տակդիրներ. հարմարանքներ ծխա
մորճերի մաքրման համար. սիգարետներ,
պապիրոսներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթ
ներ ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր.
ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ.
ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. գրպանի հար
մարանքներ սիգարետները և պապիրոսները
փաթաթելու համար. սիգարետի զտիչներ.
առանց ծխախոտի պապիրոսի պարկուճի
մասեր. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգարետների, պապիրոսների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111105
(220) 06.09.2011

(111) 18293
(151) 12.04.2012
(181) 06.09.2021
(730) Ակցիոներնո Դրուժեստվո «ԲուլգարտաբակՀոլդինգ», BG
(442) 07.10.2011
(540)

5

ՄԱՍ
№1

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, մուգ
կապույտ, երկնագույն, մուգ դեղին և մոխ
րագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար.
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետի,
պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. ծխախոտի քսակ
ներ. ծխախոտային թղթի գրքույկներ, խոնա
վացուցիչով տուփեր սիգարների համար. լուցկու
տուփեր. կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. սիգա
րետների ծխափողեր. սիգարետների ծխա
փողերի ծայրակալներ. սիգարների և սիգա
րետների ծխափողերի սաթե ծայրակալներ.
մոխրամաններ, թքամաններ ծխախոտի համար.
ծխամորճի տակդիրներ. հարմարանքներ
ծխամորճերի մաքրման համար. սիգարետներ,
պապիրոսներ, սիգարիլներ. սիգարներ.
անոթներ ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր.
ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. ծխա
խոտամաններ. ծխամորճեր. գրպանի հար
մարանքներ սիգարետները և պապիրոսները
փաթաթելու համար. սիգարետի զտիչներ.
առանց ծխախոտի պապիրոսի պարկուճի
մասեր. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգարետների, պապիրոսների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111106
(220) 06.09.2011

(111) 18294
(151) 12.04.2012
(181) 06.09.2021
(730) Ակցիոներնո Դրուժեստվո «ԲուլգարտաբակՀոլդինգ», BG
(442) 07.10.2011
(540)

24
24

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. ներ
ծծող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետի,
պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. ծխախոտի
քսակներ. ծխախոտային թղթի գրքույկներ,
խոնավացուցիչով տուփեր սիգարների համար.
լուցկու տուփեր. կայծքարեր. մեքենաներ սիգար
ների կտրման համար. սիգարների ծխափողեր.
սիգարետների ծխափողեր. սիգարետների ծխա
փողերի ծայրակալներ. սիգարների և սիգա
րետների ծխափողերի սաթե ծայրակալներ.
մոխրամաններ, թքամաններ ծխախոտի համար.
ծխամորճի տակդիրներ. հարմարանքներ ծխա
մորճերի մաքրման համար. սիգարետներ,
պապիրոսներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթ
ներ ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր. ծա
մելու ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. ծխա
խոտամաններ. ծխամորճեր. գրպանի հար
մարանքներ սիգարետները և պապիրոսները
փաթաթելու համար. սիգարետի զտիչներ.
առանց ծխախոտի պապիրոսի պարկուճի
մասեր. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգարետների, պապիրոսների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111107
(220) 06.09.2011

(111) 18295
(151) 12.04.2012
(181) 06.09.2021
(730) Ակցիոներնո Դրուժեստվո «ԲուլգարտաբակՀոլդինգ», BG
(442) 07.10.2011
(540)

5

ՄԱՍ
№1

տուփեր. կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր.
սիգարետների ծխափողեր. սիգարետների
ծխափողերի ծայրակալներ. սիգարների և սիգա
րետների ծխափողերի սաթե ծայրակալներ. մոխ
րամաններ, թքամաններ ծխախոտի համար.
ծխամորճի տակդիրներ. հարմարանքներ ծխա
մորճերի մաքրման համար. սիգարետներ,
պապիրոսներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթ
ներ ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր. ծա
մելու ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. ծխա
խոտամաններ. ծխամորճեր. գրպանի հարմա
րանքներ սիգարետները և պապիրոսները
փաթաթելու համար. սիգարետի զտիչներ.
առանց ծխախոտի պապիրոսի պարկուճի մա
սեր. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգարետների, պապիրոսների համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111126
(220) 13.09.2011

(111) 18296
(151) 12.04.2012
(181) 03.09.2021
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմի
թիդ, JP
(442) 22.12.2011
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111127
(220) 13.09.2011

(526) «M» տառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. ներ
ծծող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետի,
պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. ծխախոտի քսակ
ներ. ծխախոտային թղթի գրքույկներ, խոնա
վացուցիչով տուփեր սիգարների համար. լուցկու

(111) 18297
(151) 12.04.2012
(181) 13.09.2021
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմի
թիդ, JP
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

(210) 20111128
(220) 13.09.2011

(111) 18298
(151) 12.04.2012
(181) 13.09.2021
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմի
թիդ, JP
(442) 22.12.2011
(540)

(210) 20111131
(220) 13.09.2011

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111129
(220) 13.09.2011

(210) 20111132
(220) 13.09.2011

(111) 18299
(151) 12.04.2012
(181) 13.09.2021
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմի
թիդ, JP
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111130
(220) 13.09.2011

(111) 18300
(151) 12.04.2012
(181) 13.09.2021
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմի
թիդ, JP
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

5

ՄԱՍ
№1

(111) 18301
(151) 12.04.2012
(181) 13.09.2021
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմի
թիդ, JP
(442) 22.12.2011
(540)

(111) 18302
(151) 12.04.2012
(181) 13.09.2021
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմի
թիդ, JP
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111133
(220) 13.09.2011

(111) 18303
(151) 12.04.2012
(181) 13.09.2021
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմի
թիդ, JP
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

26
26

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

(210) 20111134
(220) 13.09.2011

(111) 18304
(151) 12.04.2012
(181) 13.09.2021
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմի
թիդ, JP
(442) 22.12.2011
(540)

(210) 20111137
(220) 13.09.2011

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111135
(220) 13.09.2011

(210) 20111138
(220) 13.09.2011

(111) 18305
(151) 12.04.2012
(181) 13.09.2021
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմի
թիդ, JP
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111136
(220) 13.09.2011

(111) 18306
(151) 12.04.2012
(181) 13.09.2021
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմի
թիդ, JP
(442) 22.12.2011
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

5

ՄԱՍ
№1

(111) 18307
(151) 12.04.2012
(181) 13.09.2021
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմի
թիդ, JP
(442) 22.12.2011
(540)

(111) 18308
(151) 12.04.2012
(181) 13.09.2021
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմի
թիդ, JP
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111139
(220) 13.09.2011

(111) 18309
(151) 12.04.2012
(181) 13.09.2021
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմի
թիդ, JP
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

27
27

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

(210) 20111140
(220) 13.09.2011

(111) 18310
(151) 12.04.2012
(181) 13.09.2021
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմի
թիդ, JP
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111191
(220) 26.09.2011

(111) 18311
(151) 12.04.2012
(181) 26.09.2021
(730) Սթիֆել Լաբորաթորիես, Ինք., US
(442) 22.12.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և ապրանքներ. բենզոիլի գերօքսիդի հիմքի վրա
ակնեի (կորյակների) բուժման համար պատ
րաստուկներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111194
(220) 27.09.2011

(111) 18312
(151) 12.04.2012
(181) 27.09.2021
(730) «Վերմիթրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի
4շ., բն. 18, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ.
դաս 35. հագուստի վաճառք:
____________________

5

ՄԱՍ
№1

(210) 20111300
(220) 18.10.2011

(111) 18313
(151) 12.04.2012
(181) 18.10.2021
(730) «Ամեսկո» ՍՊԸ, Երևան, Լենինգրադյան
14, բն. 17, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ,
շագանակագույն և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 11. սուրճ պատրաստելու համար նախա
տեսված մեքենա:
____________________

(210) 20111351
(220) 26.10.2011

(111) 18314
(151) 12.04.2012
(181) 26.10.2021
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 22.12.2011
(540)
(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օդե
կոլոններ. անուշաբույր ջուր. օծանելիք. եթե
րային յուղեր անձնական օգտագործման հա
մար. անուշաբույր արտադրանք անձնական
օգտագ ործման համար. մաշկի խնամքի ոչ
բուժական պատրաստուկներ. մաշկի մաքրող
միջոցներ. մարմնի խնամքի օճառներ. մազերի
խնամքի միջոցներ. արևայրուքի խնամքի
լոսյոններ. արևապաշտպան պատրաստուկներ.
արևայրուքի համար պատրաստուկներ. ոչ
բուժական արդուզարդի պարագաներ.
դաս 35. գովազդ, շուկայավարում և խթան
ման ծառայություններ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________
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(210) 20111158
(220) 16.09.2011

(111) 18315
(151) 17.04.2012
(181) 16.09.2021
(730) «Տեխնոքեմ ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան,
Շինարարների 27, բն. 45, AM
(442) 07.10.2011
(540)
(511)
դաս 3. սպիտակեցման, լվացքի, մաքրման
և ճարպազերծման միջոցներ:
____________________

(210) 20111236
(220) 05.10.2011

(111) 18316
(151) 17.04.2012
(181) 05.10.2021
(730) Թոթո Լթդ., 1-1, Nakashima 2-chome,
Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Japan, JP
(442) 07.12.2011
(540)
(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համաձուլվածքներ. մետաղ յա շինանյութեր.
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինա
նյութեր. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար.
մետաղյա ճոպաններ և լարեր (ոչ էլեկտրական).
մետաղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա
խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. սովո
րական մետաղներից պատրաստված իրեր,
որոնք ընդգկրված չեն այլ դասերում. հանքա
նյութեր. մետաղյա շինանյութեր. մետաղական
վահաններ (շինարարական). մետաղական
սալիկներ (շինարարական). հատակների և
տախտ ակամածների մետաղական սալ իկ
ներ. շինարարական մետաղական հիմնա
կմախքներ. մետաղապատվածքներ. հատակ
ներ. առաստաղներ. մետաղական դռներ. մետա
ղական պատուհաններ և պատուհանների
շրջան ակներ. մետաղական սանդուղքներ.
մետաղական տանիքածածկեր. մետաղական
տանիքապ ատվածքներ. մետաղական դար
պասներ. մետաղական ցանկապատներ,
պարիսպներ. մետաղական փակոցափեղկեր.
զուգառելսեր. ճանապարհային չլուսավորվող
ոչ մեխանիկական (մետաղական) նշաններ.
մետաղական վահաններ, էկրաններ. արտա
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քին փակոցափեղկեր. մետաղական մահ
արձաններ. շարժական մետաղական կառուց
վածքներ. մետաղական պանելն եր. մետա
ղական ցուցանակներ. մետաղական բեռն
արկղեր (պահման և տեղափոխման համար).
մետաղական ձայնամեկուսիչ միջնապատեր.
ձողեր, վերադրակներ սրբիչների համար.
մետաղական կեռիկներ. բռնաձողեր, բազրիք
ներ, ճաղաշարեր. սրբիչների բռնիչներ, անձե
ռոցիկների և սրբիչների բաշխիչ անշարժ սար
քեր. կոնքեր, լվացարաններ (մետաղական).
միջադիրներ. մետաղական ցամաքուրդային
խողովակներ. ջրատար խողովակներ, խողո
վակաշարեր. խողովակներ. միացնող ագույցներ
խողովակների համար. միացքներ խողովակների
համար. մետաղական բռնիչներ խողովակ
ների համար. ցամաքուրդային խողովակների
կափույրներ. խողովակաշարեր. հավաքիչներ
խողովակաշարերի համար.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակ
ման, սառեցման, չորացման, օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր. արտաքնոցներ. արտաքնոցների
նստատ եղեր. զուգարանակոնքեր. բիդեներ.
գոլ ջրով լվացվելու համար ցրցայտիչներով
արտաքնոցի նստատեղեր. զուգարանի նստոց
ներ. գոլ ջրով լվացվելու համար ցրցայտիչ
ներով զուգարանի նստոցներ. շարժական
բիդեներ. ձայն առաջացնող սարքեր զուգա
րանի համար. արտաքնոցների բաքերի մա
սեր. միզարաններ (անշարժ ամրացված
սանիտ արական հարմարանքներ). լվացման
կափույրներ. ավտոմատ լվացման սարքեր
սենսորով գործարկվող զուգարանների համար.
ձեռքերի լվացման թասեր (սանիտարական
կայանքների մասեր). ձեռքերի լվացման ավտո
մատ թասեր (սանիտարական կայանքների
մասեր). լվացարաններ. կոնքեր. ծորակներ.
ավտոմատ ծորակներ. օդավորիչներ, այն
է՝ հակացայտային ծայրոցներ ծորակների
համար. ջրամատակարարման խողովակներ
սանիտարական կայանքների համար. կա
փույրներ սանիտարական կայանքների համար.
ջրի մաքրման ապարատներ. կենցաղային
նպատակներով ջրի մշակման (մաքրման)
բաքեր. հավաքովի լոգասենյակներ. ցնցուղի
խուցեր, այն է՝ ցնցուղի խցիկներ. վաննաներ.
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ցնցուղներ. ցնցուղի հենարաններ. ցնցուղով
ծորակներ. ցնցուղի տակնոցներ. խոհանոցի
լվացարանակոնքեր. սննդի պատրաստման և
ջերմամշակման ապարատներ և կայանքներ.
օդամաքրիչներ խոհանոցների համար. հենակ
ներ (սեղաններ, սեղաներեսներ). հենակներ
լվացարանների համար. զուգարանի հենակներ.
խոհանոցային հենակներ. գազի այրոցներ.
արևային ջրատաքացուցիչներ. գազի ջրատա
քացուցիչներ. ջեռուցիչ կաթսաներ. չորացնող
ապարատներ. ջեռուցիչ և տաքացուցիչ ապա
րատներ. օդի լավորակիչներ. ջեռոցներ.
լոգաս ենյակներում տեղադրվող ջեռուցման,
տաքացման, չորացման և օդափոխման էլեկտրա
կան ապարատներ. տաք օդով ձեռքերը չորացնող
էլեկտրական սարքեր լվացասենյակների համար.
խորը լվացարաններ. արտաքնոցների թղթյա
նստոցների ավտոմատ բաշխիչներ. լամպեր և
թաքնված լամպեր.
դաս 20. կահույք. հայելիներ. նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութ երի
փոխար ինիչներից կամ պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. լվացարաններ. արդուզարդի
սեղանիկներ. հայելիներ. կահույք, այն է՝ սրբիչ
ների բռնիչներ ու պահարաններ, դարակներ,
պահարաններ, բուֆետներ, պահարաններ
դեղերի համար. կահույք լոգասենյակի համար,
այն է՝ լոգասենյակի հենակներ, լոգասենյակի
պահարաններ, լոգասենյակի դարակներ. ոչ
մետաղ ական հենովի սանդուղքներ. վաճա
ռասեղաններ (հենակներ). լվացարանների և
արդուզարդի սենյակների հենակներ. հենակներ
զուգարանի համար. խոհանոցային հենակներ.
պահարաններ խոհանոցի համար, ներառյալ
խոհանոցային կոնքերի, բայց ոչ գազայրիչների
համար. նստարաններ. մանկական աթոռներ
(կահույք). մանկական բազկաթոռներ (կահույք).
ոչ մետաղական ձողեր սրբիչների համար. ոչ
մետաղական կեռեր. ոչ մետաղական հեղույսներ.
պլաստմասսայե կափույրներ ցամաքուրդային
խողովակների համար. ոչ մետաղական ամ
րացված կալիչներ և բաշխիչներ սրբիչների հա
մար. պլաստմասսայե կափույրներ ջրատար
խողովակների համար. բազմոցի բարձիկներ.
բարձեր. մահճակալներ. անկողնային պարա
գաներ, բացառությամբ սպիտակեղենի.
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դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ ներկարարական
վրձինների) և դրանց պատարաստման համար
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների համար.
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարա
րական ապակու). ապակյա, հախճապակյա և
ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. զուգարանի թղթի բռնիչներ. բաշխիչ
հարմարանքներ զուգարանի թղթի համար.
թղթյա բռնիչներ զուգարանի նստոցների համար.
մետաղական արկղեր թղթյա անձեռոցիկների և
սրբիչների բացթողման համար. բաշխիչ սարքեր
թղթյա անձեռոցիկների և սրբիչների համար.
օճառի բռնիչներ և օճառամաններ. օճառի
բաշխիչ սարքեր. զուգարանի պարագաների
պիտոյատուփեր. ատամի խոզանակների համար
բռնիչներ և տուփեր (պատյաններ). տումբլերներ և
տումբլերների բռնիչներ. զուգարանի խոզանակ և
բռնիչներ. օղակներ և դրոցներ անձեռոցիկների,
սրբիչների համար. բռնիչներ սրբիչների համար.
ոչ մետաղական բազրիքներ. փոշու հավաքման
բունկերներ. գիշերանոթներ, միզամաններ. ջրա
սարքեր բերանի խոռոչը ողողելու համար. ձեռ
քով կառավարվող գործիքներ մաքրման համար.
մանկական շարժական վաննաներ. լաթեր
մաքրման համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111255
(220) 10.10.2011

(111) 18317
(151) 17.04.2012
(181) 10.10.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գերասիմ Մել
քումյան, Երևան, Ջանիբեկյան 45/1, AM
(442) 05.11.2011
(540)

(554) Ծավալային նշան
(526) Բացի «ՍՏԱԿԱՆՉԻԿ» և «ՍՏԱԿԱՆՉԻԿ»
(ռուս.) բառերից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին,
մոխրագույն, գազարագույն, սև և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 29. չորացված և ջերմամշակման են
թարկված մրգեր և բանջարեղեն, մասնավո
րապես արևածաղկի բոված սերմեր:
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20111359
(220) 28.10.2011

(111) 18318
(151) 17.04.2012
(181) 28.10.2021
(730) «Արգինա» արտադրական կոոպերատիվ,
Երևան, Վարդանանց 15-55, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ գույնով:
(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(111) 18319
(151) 17.04.2012
(181) 01.12.2021
(730) Ալեքսանդր Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի
12, բն. 32, AM
(442) 22.12.2011
(540)

5

ՄԱՍ
№1

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էլեն Օհանյան,
Երևան, Նորքի 5-րդ փ., տուն 11/1, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111609
(220) 15.12.2011

(111) 18321
(151) 17.04.2012
(181) 15.12.2021
(730) Արմեն Ենգիբարյան, Երևան, Բաբաջանյան
101, բն. 30, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(210) 20111523
(220) 01.12.2011

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես գինիներ:
____________________

(210) 20111572
(220) 09.12.2011

(111) 18320
(151) 17.04.2012
(181) 09.12.2021

(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս
նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների և
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործա
կան և անտառային ծառայություններ:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20111664
(220) 26.12.2011

(111) 18322
(151) 17.04.2012
(181) 26.12.2021
(730) «Ատա Վանք Լես» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան
28, AM
(442) 18.01.2012
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(730) «Երևանի շամպայն գինիների գործարան»
ԲԲԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր, ներմուծում, գովազդ.
գործերի կառավարում գործարարության ասպա
րեզում. վարչարարական գործունեություն գոր
ծարարության ասպարեզում. գրասենյակային
ծառայություններ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
զբոսաշրջության և ճանապարհորդությունների
կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
____________________

(210) 20111679
(220) 29.12.2011

(111) 18323
(151) 17.04.2012
(181) 29.12.2021
(730) «Լ.Կ.Ռ. Հովսեփյաններ» ՍՊԸ, Կոտայքի
մարզ, գ.Վերին Պտղնի, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 33. գինի։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկ
ված չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ.
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ.
հովանոցներ, անձրևակալներ և ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական
իրեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
____________________

(210) 20101937
(220) 28.12.2010

(111) 18324
(151) 25.04.2012
(181) 28.12.2020

(210) 20110171
(220) 18.02.2011

(111) 18325
(151) 25.04.2012
(181) 18.02.2021
(730) ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB
(442) 20.05.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
և նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20110862
(220) 15.07.2011

(111) 18326
(151) 25.04.2012
(181) 15.07.2021
(730) Շանթհա Բիոթեքնիքս լիմիթիդ, IN
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք. պատ
վաստանյութեր:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20111267
(220) 11.10.2011

(111) 18327
(151) 25.04.2012
(181) 11.10.2021
(730) Պապաստրատոս Սիգարեթ Մենյուֆեքչրինգ
Քամփնի Ս.Ա., GR
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ.
ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում՝ սիգար
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար,
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ.
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական
նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու
պիտույքներ, այդ թվում սիգարետի թուղթ և
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի հար
մարանքներ սիգարետները փաթաթելու համար,
վառիչներ. լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111356
(220) 27.10.2011

(111) 18328
(151) 25.04.2012
(181) 27.10.2021
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ
վեննոստյու «Ռուսինվեստ», RU
(442) 18.01.2012

5
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ մոխրա
գույն, բաց շագանակագույն և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ.
ջրեր. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկո
հոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. կաթնա գետնընկուզային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. իզոտոնիկ ըմպելիքներ. ոչ ալկո
հոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքի վրա. ըմպելիք
ներ կաթնաշիճուկային հիմքի վրա. մրգային
ըմպելիքներ. կաթնա - նշային ըմպելիքներ.
մրգային նեկտարներ պտղամսով. օրշադ.
գարեջուր. գարեջուր ոչ ալկոհոլային. փոշիներ
գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. պատատուկի (բաղեղի) ըմպելիք, ոչ
ալկոհոլային. օշարակներ լիմոնադների համար.
օշարակներ ըմպելիքների համար. տոմատի
հյութ. խնձորի հյութ. բանջարեղենի հյութեր.
մրգահյութեր. բաղադրություններ գազավորված
ջուր պատրաստելու համար. բաղադրություններ
լիկյոր պատրաստելու համար. բաղադրություն
ներ հանքային ջուր պատրաստելու համար.
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. քաղցրահյութեր. հաբեր գազավորված
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. շարբաթ
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային մրգային էքստրակտ
ներ. գայլուկի (հմուլի) էքստրակտներ գարեջուր
պատրաստելու համար. էսենցիաներ ըմպելիքներ
պատրաստելու համար.
դաս 33. ապերիտիվներ. արաք. բրենդի.
գինիներ. վիսկի. օղի. ջին. դիժեստիվներ. կոկ
տեյլներ. լիկյորներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ.
սպիրտային ըմպելիքներ. թորման միջոցով
ստացված ըմպելիքներ. մեղրի ըմպելիք. դաղձի
(անանուխի) թրմօղի. դառը թրմօղիներ. ռոմ.
սակե. խնձորօղիներ. բրնձի սպիրտ. սպիրտային
էքստրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20111368
(220) 03.11.2011

(111) 18329
(151) 25.04.2012
(181) 03.11.2021
(730) Հակոբ Հակոբյան, Վեդի, Շահումյան 22,
բն. 5, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալ
յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշա
կեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր,
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու
թային միջոցառումների կազմակերպում:
____________________

(210) 20111547
(220) 05.12.2011

(111) 18330
(151) 25.04.2012
(181) 05.12.2021
(730) ԲիՈւայԴի Քամփնի Լիմիթիդ, CN
(442) 18.01.2012
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ՄԱՍ
№1

(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային փոխադ րա
միջ ոցներ ցամաքով, օդով, ջրով կամ ռելս
ուղիներով տեղաշարժվելու համար, էլեկտրա
կան տրանսպորտի միջոցներ, ավտոմ եքե
նաներ, ցամաքային տրանսպորտային փոխա
դրամիջոցների շարժիչներ, հակաառևանգման
սարքեր տրանսպորտային փոխադրամիջոցների
համար, ավտոմեքենաների հենամարմիններ,
մոտոցիկլետներ, հեծանիվներ, երկաթուղա
սայլակներ (դրեզինաներ), շարժիչավոր կառքեր,
ղեկավարվող անիվներ տրանսպորտային
փոխադրամիջոցների համար, պաստառներ
տրանսպորտային փոխադրամիջոցների հա
մար, տրանսպորտային փոխադրամիջոցների
անիվներ, ինքնաթիռներ, նավեր, ղեկավարման
ազդանշաններ տրանսպորտային փոխադրա
միջոցների համար, թափարգելներ տրանսպոր
տային փոխադրամիջոցների համար, դողեր
տրանսպորտային փոխադրամիջոցների անիվ
ների համար, ցամաքային տրանսպորտային
միջոցների շարժիչային համակարգեր, սպոր
տային ավտոմեքենաներ, ուղեբեռի կրիչներ
տրանսպորտային փոխադրամիջոցների հա
մար, տրանսպորտային փոխադրամիջոցների
նստար անների ծածկոցներ, ավտոբուսներ,
տնակներ անիվների վրա, կախոցներ (մեղմիչ
ներ) ավտոմեքենաների համար. դռներ տրանս
պորտ ային փոխադրամիջոցների համար.
արգելակման մասեր տրանսպորտային փոխա
դրամիջոցների համար. տրանսպորտային փո
խադրամիջոցների ամրաշրջանակներ (շաս
սիներ). տրանսպորտային փոխադ րամ իջ ոց
ների հարվածը զգուշացնող ազդանշաններ.
երեխաների սայլակներ:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20111569
(220) 08.12.2011

(111) 18331
(151) 25.04.2012
(181) 08.12.2021
(730) «Մոբի դրամ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի
41/1, AM
(442) 18.01.2012
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա
կութային միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա
կանության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցված ան
հատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար:
____________________

5

ՄԱՍ
№1

(210) 20111625
(220) 19.12.2011

(111) 18332
(151) 25.04.2012
(181) 19.12.2021
(730) «Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ»
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20111629
(220) 19.12.2011

(111) 18333
(151) 25.04.2012
(181) 19.12.2021
(730) Քասթրոլ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 4. արդյունաբերական յուղեր և թանձր
քսուքներ. քսանյութեր. վառելիք. վառելիքի
համար նախատեսված ոչ քիմիական հավե
լումներ:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20111642
(220) 22.12.2011

(111) 18334
(151) 25.04.2012
(181) 22.12.2021
(730) «Բրայթ ինդասթրի» ՍՊԸ, Երևան, Մ.
Հերացու 18, AM
(442) 18.01.2012
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին և
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխ ական, լուսանկարչական, կինեմատ ո
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկա
րարական և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշ
խատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ,
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ
և համակարգիչներ. կրակմարիչներ:
____________________

(210) 20111644
(220) 22.12.2011

(111) 18335
(151) 25.04.2012
(181) 22.12.2021
(730) «Գոռհակ-թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Ծերենցի
5, բն. 90, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, սննդային
յուղեր և ճարպեր:
____________________

(210) 20111660
(220) 26.12.2011

(111) 18336
(151) 25.04.2012
(181) 26.12.2021
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան,
Ամիրյան 20, բն.1, AM
(442) 18.01.2012

5

ՄԱՍ
№1

(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի):
____________________

(210) 20101887
(220) 21.12.2010

(111) 18337
(151) 07.05.2012
(181) 21.12.2020
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 07.02.2011
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա
վորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային սար
քեր և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված
տվ յալների մշակման, գրանցման, պահման,
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և
ծածկագրված տվ յալների գրանցման, փոխ
անցման, ուժեղացման կամ վերարտադրման
համար. խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր,
գործիքներ և սարքավորանք. պատկերի մշակ
ման սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք.
հեռուստատեսային սարքեր և սարքավորումներ.
հեռահաղորդակցական, հեռուստատեսային
հեռարձակման հաղորդող և ընդունող սարքեր.
հեռարձակված կամ հաղորդված ծրագրերին
մուտքի ապահովման սարքեր. հոլոգրամներ.
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համակարգիչներ. համակարգիչներին կից
սարքավորումներ. ծրագրավորված տվյալներ
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ.
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք. տվյալների մագնի
սական կրիչներ հանդիսացող սկավառակներ,
ժապավեններ և լարեր. դատարկ և նախապես
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր.
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր.
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր.
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար,
որոնք նախատեսված են հեռախոսների
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ.
տվ յալների մագնիսական, թվային և օպտի
կակ ան կրիչներ. մագնիսական, թվային
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և
պահմ ան կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադ րվող
համակ արգչ ային ծրագրային արտադրանք.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների,
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոս
ների ծառայության մատուցման համար.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
տվյալների որոնման և առբերման համար. հա
մակարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալն երի բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահ աղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակների համար. համակարգչային խաղերի
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն
վող). MP3 ինտերնետային վեբ-կայքերից տրա
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
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նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ,
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, ֆիլ
մեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ.
դիմադրողականության լարեր. էլեկտրոդներ.
հեռահաղորդակցական համակարգեր և
կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի տեր
մինալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ.
հեռահաղորդակացական ազդանշանի մուտքի,
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք՝
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապ
րանքների և ծառայությունների ցուցադրման
և պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր.
ֆաքսիմիլային ապարատներ. հեռախոսների և
հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր. հեռա
խոսների հետ օգտագործվող ադապտերներ.
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. գրա
սեղաններին կամ ավտոմեքենաներում տեղա
կայված բարձրախոսով սարքեր հեռախ ոսի
ավտոմատ օգտագործման համար. ավտո
մեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շարժա
կան հեռախոսների և հեռախոսային սարքերի
ու լրասարքերի պահման և կրման համար.
համակարգչայնացված անձնական քարտ ու
ղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. միկրո
պրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմներ. հաշվիչ
մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ դիրքավորման
էլեկտրոնային համակարգեր. նավարկման,
հետևման և դիրքավորման էլեկտրոնային սար
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քեր և սարքավորումներ. հսկման սարքեր և սար
քավորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման).
կառավարման, տեստավորման (բացառությամբ
in-vivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ.
տեսաֆ իլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարք եր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոն ային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված և
հարմարեցված են համակարգիչների, ձայ
նատեսային սարքերի և էլեկտրոնային խաղերի
սարքերի ու սարքավորումների հետ օգտա
գործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր
դակցություն. հեռախոսների, շարժական հեռա
խոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, հաղորդա
գրությունների հավաքման և փոխա նցման,
ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի երթուղու
փոփոխման, ինքնապատասխանիչի, տեղե
կատուի և էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ.
ձայնի, տվյալների, պատկերների, երաժշտության
և տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և
ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն հեռա
հաղ որդակցության վերաբերյալ. տվ յալների
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով.
արբանյակային կապի ծառայություններ.
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ
մերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ
ծրագ րերի հեռարձակում կամ հաղորդում.
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվ յալների
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա
բովանդակության հեռարձակում և տեղ հասց
նում էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների ծառա
յությունն եր. տեսակոնֆերանսների ծառա
յությունն եր. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և
այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվ յալ
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ների բազաներին հեռահաղորդակցական
միացումների կամ կապուղիների տրամա
դրում. օգտագործողներին դեպի ինտերնետ
մուտքի տրամադրում (պրովայդերների ծառա
յություններ). էլեկտրոնային կոնֆերանսների,
բանավիճող խմբերի և զրուցաս րահների
տրամադրում և գործարկում. ինտերնետում
թվային երաժշտության վեբ-կայքերին մուտքի
տրամադրում. ինտերնետում MP3 վեբ-կայքերին
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցության
միջոցով թվային երաժշտության տեղ հասց
նում. այլ օպերատորների համար դեպի
հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքներ
մուտքի տրամադրում. որոնման միջոցն երի
գործարկում և տրամադրում. հեռահաղոր
դակցական մուտքի ծառայություններ. հաղորդա
գրությունների ու պատկերների համակարգ
չայնացված փոխանցում. հաղորդակցություն
համակարգչի միջոցով. նորությունների գոր
ծակալությունների ծառայություններ. նորու
թյունների և ընթացիկ իրադարձությունների
վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցում.
վերոհիշյալ ծառայությունների տրամադրման
համար օգտագործվող սարքերի, սարքա
վորում ների, տեղակայման սարքերի կամ
մասերի վարձում, վարձույթ և վարձակալություն.
վերոհ իշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և
խորհրդակցություն.
դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիա
կան ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ
հետազ ոտություններ ու նախագծում. հետա
զոտական լաբորատորիաների ծառայություններ.
հետազոտական, նախագծային և զարգացման
պրոյեկտների ղեկավարում. ապրանքների
հետազոտում, նախագծում և զարգացում.
տեխնիկական հետազոտություններ. համա
կարգիչների, համակարգչային ծրագրերի,
համակարգչային համակարգերի, համակարգ
չային աշխատածրագրային լուծումների, տվյալ
ների մշակման համակարգերի, տվ յալների
կառավարման, համակարգչայնացված տեղե
կատ վության մշակման համակարգերի, հա
ղորդ ակցական ծառայությունների, հաղոր
դակացական լուծումների, հաղորդակցական
կիրառական ծրագրերի, հաղորդակցական
համակարգերի և ցանցային ինտերֆեյսի
վերաբերյալ հետազոտման, նախագծման
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և զարգացման ծառայություններ և վերո
հիշյալի վերաբերյալ տեխնիկական խորհրդա
կցություն, տեղեկատվություն և խորհրդա
տվություն. տեխնիկական ստուգում. արդյունա
բերական փորձարկում. տեխնիկական հաշվե
տվությունների և ուսումնասիրությունների
պատրաստում. համակարգչային ծառայու
թյուններ. համակարգչային ապարատային
արտադրանքի արդիականացում և նախա
գծում. համակարգչային ներսարված ծրագրա
յին արտադրանքի, համակարգչային ծրագրա
յին ապահովման, համակարգչային ծրագրերի
պահպանում, արդիականացում և նախագծում.
համակարգչային ծրագրավորում. համա
կարգիչների և համակարգչային ցանցային
միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության
պատրաստում և տրամադրում. տեխնիկ ա
կան խորհրդատվություն և խորհրդակցու
թյուն տեղեկատվական տեխնոլոգիայի և
հեռահաղորդակցության ոլորտում. համակարգ
չային համակարգերի և հեռահաղորդակցական
համակարգերի ու սարքավումների նախագծում
և զարգացում. համակարգչային կառավարման
ծառայություններ. համակարգչային ցանցերի,
հեռահաղորդակցական ցանցերի և տվյալների
փոխանցման ցանցերի գործարկման ապահովում.
համակարգչային օնլայն ծառայություններ.
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող ծրագրավորման
ծառայություններ. մուտքի տրամադրում դեպի
էլեկտրոնային օնլայն ցանց տեղեկատվության
որոնման և առբերման համար. համակարգիչների
վարձույթ. ինտերնետային վեբ-էջերի հավաք
ման համար նախագծում, գծագրում և լիա
զորված գրառում. վիրտուալ և ինտերակտիվ
պատկերների ստեղծման ծառայություններ.
տվ յալների բազաների, ինտրանետի և վեբկայքերի ստեղծում, գործարկում և պահպանում.
երրորդ անձանց վեբ-կայքերի տեղակայում.
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի
տեղակայում և պահպանում. դեպի համա
կարգչային տվյալների բազաներ մուտքի ժա
մանակի վարձույթ. դեպի համակարգչային
հայտարարությունների և հաղորդագրություն
ների տախտակներ և համակարգչային ցանցեր
մուտքի ժամանակի վարձույթ. ինտերնետ
պրովայդերների (ISP) ծառայություններ.
գրանցված դոմեն անվանումների հավաքում,
ստեղծում և պահպանում. համակարգիչների
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կամ շարժական հեռախոսների միջոցով տրա
մադրվող տեքստերի, պատկերների և երաժշտու
թյան գրանցման համար վեբ-կայքերի, վեբէջերի և պորտալների ստեղծում, գործարկում
և պահպանում. համակարգչային տվ յալների
բազաներից կամ ինտերնետի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվական և
խորհրդատվական ծառայություններ. եղա
նակի կանխատեսում. եղանակի մասին տեղե
կատվության տրամադրում. ինտերիերի նախա
գծման ծառայություններ. վերոհիշյալ ծառայու
թյունների վերաբերյալ տեղեկատվություն և
խորհրդատվություն։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101888
(220) 21.12.2010

(111) 18338
(151) 07.05.2012
(181) 21.12.2020
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 07.02.2011
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա
վորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր
և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված
տվ յալների մշակման, գրանցման, պահման,
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ ստաց
ման համար. սարքեր և սարքավորումներ ձայնի,
պատկերների, տեղեկատվության և ծածկա
գրված տվյալների գրանցման, փոխանցման,
ուժեղացման կամ վերարտադրման համար.
խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, գործիքներ
և սարքավորանք. պատկերի մշակման սար
քեր, գործիքներ և սարքավորանք. հեռուս
տատեսային սարքեր և սարքավորումներ.
հեռահաղորդակցական, հեռուստատեսային
հեռարձակման հաղորդող և ընդունող սարքեր.
հեռարձակված կամ հաղորդված ծրագրերին
մուտքի ապահովման սարքեր. հոլոգրամներ.
համակարգիչներ. համակարգիչներին կից
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սարքավորումներ. ծրագրավորված տվյալներ
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ.
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք. տվյալների մագնի
սական կրիչներ հանդիսացող սկավառակներ,
ժապավեններ և լարեր. դատարկ և նախապես
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր.
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր.
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր.
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար,
որոնք նախատեսված են հեռախոսների
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ.
տվ յալների մագնիսական, թվային և օպտի
կական կրիչներ. մագնիսական, թվային
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և
պահմ ան կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող
համակ արգչային ծրագրային արտադրանք.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների,
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների
ծառայության մատուցման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվ յալ
ների որոնման և առբերման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակների համար. համակարգչային խաղերի
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն
վող). MP3 ինտերնետային վեբ-կայքերից տրա
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
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համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ,
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր,
ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ.
դիմադրողականության լարեր. էլեկտրոդներ.
հեռահաղորդակցական համակարգեր և
կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի տերմի
նալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ.
հեռահաղորդակացական ազդանշանի մուտքի,
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք՝
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տերմի
նալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանք
ների և ծառայությունների ցուցադրման և
պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր.
ֆաքսիմիլային ապարատներ. հեռախոսների և
հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր. հեռա
խոսների հետ օգտագործվող ադապտերներ.
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. գրա
սեղաններին կամ ավտոմեքենաներում տեղա
կայված բարձրախոսով սարքեր հեռախոսի
ավտոմատ օգտագործման համար. ավտոմե
քենաներում տեղադրվող հեռախոսային
լսափ ողերի հենարաններ. պայուսակներ և
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման
համար. համակարգչայնացված անձնական
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ.
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմ
ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր.
նավարկման, հետևման և դիրքավորման
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ.

40
40

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

հսկման սարքեր և սարքավորումներ (բացա
ռությամբ in-vivo հսկման). կառավարման,
տ ե ս տ ա վ ո ր մ ա ն ( բ ա ց ա ռ ո ւ թ յ ա մ բ i n - v i vo
տեստավորման), ազդանշանման, հսկման
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկ
տրաօ պտիկական սարքեր և գործիքներ.
տես աֆ իլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված
և հարմարեցված են համակարգիչների,
ձայնատեսային սարքերի և էլեկտրոնային
խաղերի սարքերի ու սարքավորումների հետ
օգտագործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր
դակցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախ ոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդա
գրությունների հավաքման և
փոխանցմ ան, ռադիոփեյջինգի, հեռախո
սակ անչի երթուղու փոփոխման, ինքնապա
տասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոնային
փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվյալների,
պատկերների, երաժշտության և տեղեկա
տվության փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդու
նում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով.
արբանյակային կապի ծառայություններ.
հեռարձ ակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ
մերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ ծրա
գրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. տեսա
տեքստի, տելետեքստի և տվյալների դիտման
ծառայություններ. մուլտիմեդիա բովան
դակության հեռարձակում և տեղ հասցնում
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների
ծառայություններ. տեսակոնֆերանսների
ծառայություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և
այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին դեպի ինտերնետ մուտքի
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տրամադրում. ինտերնետին կամ տվ յալ
ների բազաներին հեռահաղորդակցական
միացումների կամ կապուղիների տրամա
դրում. օգտագործողներին դեպի ինտերնետ
մուտքի տրամադրում (պրովայդերների ծառա
յություններ). էլեկտրոնային կոնֆերանսների,
բանավիճող խմբերի և զրուցասրահն երի
տրամ ադրում և գործարկում. ինտերնետում
թվային երաժշտության վեբ-կայքերին մուտքի
տրամադրում. Ինտերնետում MP3 վեբ-կայքերին
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցու
թյան միջոցով թվային երաժշտության տեղ
հասցնում. այլ օպերատորների համար
դեպի հեռահաղորդակցական ենթակա
ռուցվ ածքն եր մուտքի տրամադրում. որոն
ման միջոցների գործարկում և տրամադրում.
հեռահաղորդակցական մուտքի ծառայություն
ներ. հաղորդագրությունների ու պատկերների
համակարգչայնացված փոխանցում. հաղորդակ
ցություն համակարգչի միջոցով. նորությունների
գործակալությունների ծառայություններ. նորու
թյունների և ընթացիկ իրադարձությունների
վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցում.
վերոհիշյալ ծառայությունների տրամադրման
համար օգտագործվող սարքերի, սարքա
վորումների, տեղակայման սարքերի կամ մա
սերի վարձում, վարձույթ և վարձակալություն.
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և
խորհրդակցություն.
դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ հետա
զոտություններ ու նախագծում. հետազոտական
լաբորատորիաների ծառայություններ. հետա
զոտական, նախագծային և զարգացման
պրոյեկտների ղեկավարում. ապրանքների
հետազոտում, նախագծում և զարգացում.
տեխնիկական հետազոտություններ. համա
կարգիչների, համակարգչային ծրագրերի,
համակարգչային համակարգերի, համակարգ
չային աշխատածրագրային լուծումների, տվյալ
ների մշակման համակարգերի, տվ յալների
կառավարման, համակարգչայնացված տեղե
կատվության մշակման համակարգերի,
հաղորդակցական ծառայությունների, հաղոր
դակացական լուծումների, հաղորդակցական
կիրառական ծրագրերի, հաղորդակցական
համակարգերի և ցանցային ինտերֆեյսի
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վերաբերյալ հետազոտման, նախագծման
և զարգացման ծառայություններ և վերո
հիշյալի վերաբերյալ տեխնիկական խորհրդա
կցություն, տեղեկատվություն և խորհրդա
տվություն. տեխնիկական ստուգում. արդյունա
բերական փորձարկում. տեխնիկական հաշվե
տվությունների և ուսումնասիրությունների
պատրաստում. համակարգչային ծառայու
թյուններ. համակարգչային ապարատային
արտադրանքի արդիականացում և նախա
գծում. համակարգչային ներսարված ծրա
գրային արտադրանքի, համակարգչային
ծրագրային ապահովման, համակարգչային
ծրագրերի պահպանում, արդիականացում և
նախագծում. համակարգչային ծրագրավորում.
համակարգիչների և համակարգչային ցան
ցային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվու
թյան պատրաստում և տրամադրում. տեխ
նիկական խորհրդատվություն և խորհրդա
կցություն տեղեկատվական տեխ
նո
լոգիայի և հեռահաղորդակցության ոլոր
տում. համակարգչային համակարգերի և
հեռահաղորդակցական համակարգերի
ու սարքավորումների նախագծում և զար
գացում. համակարգչային կառավարման
ծառայություններ. համակարգչային ցանցերի,
հեռահաղորդակցական ցանցերի և տվյալների
փոխանցման ցանցերի գործարկման ապահո
վում. համակարգչային օնլայն ծառայություններ.
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող ծրագրավորման
ծառայություններ. մուտքի տրամադրում դեպի
էլեկտրոնային օնլայն ցանց տեղեկատվության
որոնման և առբերման համար. համակարգիչ
ների վարձույթ. ինտերնետային վեբ-էջերի
հավաքման համար նախագծում, գծագրում և
լիազորված գրառում. վիրտուալ և ինտերակտիվ
պատկերների ստեղծման ծառայություններ.
տվ յալների բազաների, ինտրանետի և վեբկայքերի ստեղծում, գործարկում և պահպանում.
երրորդ անձանց վեբ-կայքերի տեղակայում.
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի
տեղակայում և պահպանում. դեպի համա
կարգչային տվյալների բազաներ մուտքի ժա
մանակի վարձույթ. դեպի համակարգչային հայ
տարարությունների և հաղորդագրությունների
տախտակներ և համակարգչային ցանցեր
մուտքի ժամանակի վարձույթ. ինտերնետ պրո
վայդերների (ISP) ծառայություններ. գրանցված
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դոմեն անվանումների հավաքում, ստեղծում և
պահպանում. համակարգիչների կամ շարժական
հեռախոսների միջոցով տրամադրվող տեքս
տերի, պատկերների և երաժշտության
գրանցման համար վեբ-կայքերի, վեբ-էջերի
և պորտալների ստեղծում, գործարկում և
պահպանում. համակարգչային տվ յալների
բազաներից կամ ինտերնետի միջոցով օնլայն
ռեժիմում տրամադրվող տեղեկատվական և
խորհրդատվական ծառայություններ. եղա
նակի կանխատեսում. եղանակի մասին տեղե
կատվության տրամադրում. ինտերիերի նախա
գծման ծառայություններ. վերոհիշյալ ծառա
յությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն և
խորհրդատվություն։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110602
(220) 11.05.2011

(111) 18339
(151) 07.05.2012
(181) 11.05.2021
(730) Վահե Պետրոսյան, Երևան, Գրիգոր
Արծրունի 78/3, բն. 47, AM
(442) 08.06.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 20. կահույք.
դաս 35. առևտուր.
դաս 42. ինտերիերի, էքստերիերի և
կահույքի դիզայն:
____________________
(210) 20110624
(220) 17.05.2011

(111) 18340
(151) 07.05.2012
(181) 17.05.2021
(730) «Սաթեմար» ՍՊԸ, Երևան, Այգեստան 11,
տուն 99, AM
(442) 08.06.2011

42
42

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

(540)
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(210) 20110735
(220) 16.06.2011

(111) 18342
(151) 07.05.2012
(181) 16.06.2021
(730) «Տեխնոլայֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Փափազյան
16, բն.22, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և մոխրա
գույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում. հյուրանոցային հա
մալիր:
____________________

(210) 20110703
(220) 07.06.2011

(111) 18341
(151) 07.05.2012
(181) 07.06.2021
(730) Դավիթ Յավրումյան, Երևան, Դեմիրճյան
27/1-46, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(526) «COMPUTERS» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20110741
(220) 20.06.2011

(111) 18343
(151) 07.05.2012
(181) 20.06.2021
(730) «Վազգեն Ավագյանի անվան Սառնակունքի
պանրագործարան» ՓԲԸ, Սյունիքի մարզ,
գյուղ Սառնակունք, AM
(442) 05.08.2011
(540)

(526) «SINCE 1974» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. պանիր.
դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր:
____________________

(210) 20110781
(220) 27.06.2011

(111) 18344
(151) 07.05.2012
(181) 27.06.2021

43
43

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

(730) «Մեդիաֆանատ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի
49, բն. 12, AM
(442) 05.08.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է սև, կարմիր և սպի
տակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, էներ
գետիկ ըմպելիքներ, սպորտային ըմպելիքներ,
հյութեր, հանքային ջրեր:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20110864
(220) 15.07.2011
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. խանութ, սուպերմարկետ, զարդերի
վաճառքի սրահ.
դաս 41. ակումբ, ինտերնետ-սրճարան,
կարաոկե, կինոսրահ, դիսկոտեկ, խաղային
համալիր.
դաս 43. բար, ռեստորան, թեյարան, սրճա
րան, գարեջրատուն, պանդոկ, հանրային արագ
սննդի կետ, ոգելից և զովացուցիչ խմիչքների
մատուցման կետ, խորտկարան, պից երիա,
հյուրանոց, մոթել, հանգստյան տուն:
____________________

(210) 20110842
(220) 12.07.2011

(111) 18345
(151) 07.05.2012
(181) 12.07.2021
(730) Էնըրջի Գրուպ ՍՌԼ, AR
(442) 18.01.2012
(540)

(111) 18346
(151) 07.05.2012
(181) 15.07.2021
(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ.Վ., Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնի
դերլասունգ Վեդնսվիլ, CH
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր գյուղատնտե
սության, այգեգործության և անտառաբուծության
մեջ օգտագործելու համար, այդ թվում՝ պատ
րաստուկներ բույսերի ամրացման համար,
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու
համար, քիմիական պատրաստուկներ սերմերի
մշակման համար, մակերևութային ակտիվ
նյութեր, բնական կամ արհեստական քիմիական
նյութեր՝ միջատներին զույգելու խայծ կամ որպես
շփոթեցնելու ագենտներ օգտագործելու համար.
դաս 5. պատրաստուկներ վնասատու
կենդանիների ոչնչացման և դրանց դեմ պայ
քարելու համար, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ,
պեստիցիդներ:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110906
(220) 25.07.2011

(111) 18347
(151) 07.05.2012
(181) 25.07.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Հովհան
նիսյան, Երևան, Դավիթաշեն 3-րդ թաղ.
25, բն.
(442) 22.09.2011
(540)

44
44

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, մոխրագույն
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. տեղեկատվական քարտերի վա
ճառք.
դաս 37. քարտերի միջոցով տեղեկատվության
սպասարկում:
____________________

(210) 20110991
(220) 10.08.2011

(111) 18348
(151) 07.05.2012
(181) 10.08.2021
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 21.11.2011
(540)
(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. դեղերով
չտոգորված արդուզարդի պարագաներ. դեղերով
չտոգորված մաշկի խնամքի միջոցներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111170
(220) 17.09.2011

(111) 18349
(151) 07.05.2012
(181) 17.09.2021
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU
(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ սիգարներ.
սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված
ծխախոտ ծխամորճերի համար. ծխելու պի
տույքներ, ներառյալ՝ մոխրամաններ, սարքեր
սիգարները կտրելու համար. լուցկու տուփեր,
սիգարների տուփեր. լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111174
(220) 19.09.2011

(111) 18350
(151) 07.05.2012
(181) 19.09.2021
(730) «Ֆաբիոս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի
48/48, AM
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(442) 21.10.2011
(540)

(526) «TRADE» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20111225
(220) 04.10.2011

(111) 18351
(151) 07.05.2012
(181) 04.10.2021
(730) Հարինգթոն Դիվելըփմընթ Ինք., PA
(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխա
խոտային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ,
վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111226
(220) 04.10.2011

(111) 18352
(151) 07.05.2012
(181) 04.10.2021
(730) Հարինգթոն Դիվելըփմընթ Ինք., PA
(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխա
խոտային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ,
վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

45
45

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

(210) 20111233
(220) 04.10.2011

(111) 18353
(151) 07.05.2012
(181) 04.10.2021
(730) Հարինգթոն Դիվելըփմընթ Ինք., PA
(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխա
խոտային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ,
վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111361
(220) 01.11.2011

(111) 18356
(151) 07.05.2012
(181) 01.11.2021
(730) «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, Երևան, Դավ
թաշեն 3-րդ թաղ, 10-րդ շ., բն. 9, AM
(442) 22.12.2011
(540)

(210) 20111305
(220) 18.10.2011

(111) 18354
(151) 07.05.2012
(181) 18.10.2021
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 21.11.2011
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20111314
(220) 20.10.2011

(111) 18355
(151) 07.05.2012
(181) 20.10.2021
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., Նյու
Ջերսիի նահանգ, US
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ
ներ բուժական նպատակների համար. դիե
տիկ նյութ եր բուժական նպատակների հա
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա
յին ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա
դրանյութեր:
____________________

(210) 20111362
(220) 01.11.2011

(111) 18357
(151) 07.05.2012
(181) 01.11.2021
(730) «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, Երևան, Դավ
թաշեն 3-րդ թաղ, 10-րդ շ., բն. 9, AM
(442) 22.12.2011
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(526) «COFFEE» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 30. սուրճ, սուրճի հիմքով կաթնային
ըմպելիք, սուրճով ըմբպելիքներ, ցիկորի, սուրճի
փոխարինիչներ:
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20111387
(220) 10.11.2011

(111) 18359
(151) 07.05.2012
(181) 10.11.2021
(730) «Գ. Գ. Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատ, գ.
Վերին Արտաշատ, AM
(442) 07.12.2011
(540)
(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա
ղադրանյութեր:
____________________

(210) 20111385
(220) 09.11.2011

(111) 18358
(151) 07.05.2012
(181) 09.11.2021
(730) «Փարիզ յան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ,
Երևան, Ամիրյան 11, AM
(442) 07.12.2011
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա
պույտ, բաց և մուգ կանաչ, դեղին և սպի
տակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ:
____________________

(210) 20111388
(220) 10.11.2011

(111) 18360
(151) 07.05.2012
(181) 10.11.2021
(730) «Գ. Գ. Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատ, գ.
Վերին Արտաշատ, AM
(442) 07.12.2011
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(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ
կապույտ, բաց և մուգ կանաչ, դեղին և սպի
տակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ:
____________________

(210) 20111526
(220) 02.12.2011

(111) 18361
(151) 07.05.2012
(181) 02.12.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սուրեն Ջաղինյան,
Երևան, Ավան, Իսահակյան 1/3, բն. 16, AM
(442) 22.12.2011
(540)

(526) «ԴԻԶԱՅՆ ՍՏՈՒԴԻՈ» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
____________________
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(210) 20111537
(220) 02.12.2011

(111) 18362
(151) 07.05.2012
(181) 02.12.2021
(730) Էբբոթթ Կարդիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US
(442) 18.01.2012
(540)
(511)
դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական սարքեր
և գործիքներ, այն է՝ փողաձողեր (կաթետերներ),
ստենտների տեղ հասցման համակարգեր,
ստենտներ, փչովի բալոններ, փչովի բալոնների
նյութեր, փչովի բալոններով փողաձողեր (կաթե
տերներ), անոթային սեղմիչներ, ուղղորդող
փողաձողեր (կաթետերներ), լայնացնող փո
ղաձողեր (կաթետերներ), փողաձողերի (կաթե
տերներ) մետաղալարային ուղղատուներ, հիմ
նական փողաձողը (կաթետեր) անցկացնելու
համար օժանդակ սարքեր, պարուրակներ
փող աձողերի (կաթետերներ) ուղղատուների
համար. ծայրամասային և լեղազատիչ ինքնա
լայնացող ստենտային համակարգեր. դեղա
միջոցների դուրսցայտման ստենտային համա
կարգեր. էվերոլիմուս (everolimus) դուրս ցայտող
ստենտային համակարգեր պսակաձև անոթների
համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111538
(220) 02.12.2011

(111) 18363
(151) 07.05.2012
(181) 02.12.2021
(730) Էբբոթթ Կարդիովասկուլար Սիսթըմզ Ինք., US
(442) 18.01.2012
(540)
(511)
դաս 10. վիրաբուժական և բժշկական սարքեր
և գործիքներ, այն է՝ փողաձողեր (կաթետերներ),
ստենտների տեղ հասցման համակարգեր,
ստենտներ, փչովի բալոններ, փչովի բալոնների
նյութեր, փչովի բալոններով փողաձողեր (կաթե
տերներ), անոթային սեղմիչներ, ուղղորդող
փողաձողեր (կաթետերներ), լայնացնող փողա
ձողեր (կաթետերներ), փողաձողերի (կաթե
տերներ) մետաղալարային ուղղատուներ, հիմ
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նական փողաձողը (կաթետեր) անցկացնելու
համար օժանդակ սարքեր, պարուրակներ
փողաձողերի (կաթետերներ) ուղղատուների
համար. ծայրամասային և լեղազատիչ ինքնա
լայնացող ստենտային համակարգեր. դեղա
միջոցների դուրսցայտման ստենտային համա
կարգեր. էվերոլիմուս (everolimus) դուրս ցայտող
ստենտային համակարգեր պսակաձև անոթների
համար:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111558
(220) 07.12.2011

(111) 18364
(151) 07.05.2012
(181) 07.12.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղ որդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա
վորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքեր
և սարքավորումներ՝ բոլորը նախատեսված
տվ յալների մշակման, գրանցման, պահման,
փոխանցման, որոնման, առբերման կամ
ստացման համար. սարքեր և սարքավորումներ
ձայնի, պատկերների, տեղեկատվության և
ծածկագրված տվյալների գրանցման, փոխանց
ման, ուժեղացման կամ վերարտադրման համար.
խցիկներ. լուսանկարչական սարքեր, գործիքներ
և սարքավորանք. պատկերի մշակման սարքեր,
գործիքներ և սարքավորանք. հեռուստատեսային
և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. հեռա
հաղորդակցական, ռադիո և հեռուստատեսային
հեռարձակման հաղորդող և ընդունող սարքեր.
հեռարձակված կամ հաղորդված ծրագրերին
մուտքի ապահովման սարքեր. հոլոգրամներ.
համակարգիչներ. համակարգիչներին կից
սարքավորումներ. ծրագրավորված տվյալներ
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ.
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք. տվ յալների մագ
նիսական կրիչներ հանդիսացող սկավառակներ,
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ժապավեններ և լարեր. դատարկ և նախապես
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր.
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր.
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքար
տեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար,
որոնք նախատեսված են հեռախոսների
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ.
տվ յալների մագնիսական, թվային և օպտի
կական կրիչներ. մագնիսական, թվային
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և
պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող
համակարգչային ծրագրային արտադրանք.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրա
յին արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների,
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների
ծառայության մատուցման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվ յալ
ների որոնման և առբերման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակների համար. համակարգչային խաղերի
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից տրա
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ,
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, ֆիլ
մեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր
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և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ.
դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա
հաղորդակցական համակարգեր և կա
յանքներ. հեռախոսային ցանցերի տերմի
նալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռա
հաղորդակացական ազդանշանի մուտքի,
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տերմի
նալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանք
ների և ծառայությունների ցուցադրման և
պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր.
ֆաքսիմիլային ապարատներ. անձնական թվային
քարտուղարներ (PDA). էլեկտրոնային նոթփեդեր,
էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկտրոնային
պլանշետներ. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր
տվ յալների և հաղորդագրությունների անլար
ստացման, պահման և(կամ) փոխանցման
համար. շարժական էլեկտրոնային սարքեր,
որոնք հնարավորություն են տալիս օգտա
գործողին հետևելու կամ կառավարելու
անձնական տեղեկատվությունը. հեռախոսների
և հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր.
հեռախոսների հետ օգտագործվող ադապտեր.
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. գրա
սեղաններին կամ ավտոմեքենաներում տեղա
կայված բարձրախոսով սարքեր՝ հեռախոսի
ավտոմատ օգտագործման համար. ավտո
մեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման
համար. համակարգչայնացված անձնական
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ.
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմ
ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ.
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գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնային հա
մ ա 
կարգեր. նավարկման, հետևման և
դիրքավորման էլեկտրոնային սարքեր և սար
քավորումներ. հսկման սարքեր և սարքա
վորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման).
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառա
վարման, տեստավորման (բացառությամբ invivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկ
տրաօ պտիկական սարքեր և գործիքներ.
տեսաֆ իլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված
և հարմարեցված են համակարգիչների,
ձայնատեսային սարքերի և էլեկտրոնային
խաղերի սարքերի ու սարքավորումների հետ
օգտագործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր
դակցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդագրությունների հավաքման և փոխ
անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռա
խոսա
կանչի երթուղու փոփոխման, ինքնապ ա
տասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոնային
փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվ յալ
ների, պատկերների, երաժշտության և տեղե
կատվության փոխանցում, տեղ հասցնում և
ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն հեռա
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվ յալների
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով.
արբանյակային կապի ծառայություններ.
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ
մերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ
ծրագ րերի հեռարձակում կամ հաղորդում.
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվյալների դիտ
ման ծառայություններ. մուլտիմեդիա բովան
դակության հեռարձակում և տեղ հասցնում
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների ծա
ռայություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա
յություններ. տեսահեռախոսների ծառա
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յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ–էջերի), համակարգչային ծրագրերի
և այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվ յալների
բազաներին հեռահաղորդակցական միա
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում (պրովայդերների ծառայություններ).
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում և գոր
ծարկում. ինտերնետում թվային երաժշտության
վեբ–կայքերին մուտքի տրամադրում. ինտեր
նետում MP3 վեբ–կայքերին մուտքի տրա
մադրում. հեռահաղորդակցության միջոցով
թվային երաժշտության տեղ հասցնում. այլ
օպերատորներին հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի
ծառայություններ. հաղորդագրությունների
ու պատկերների համակարգչայնացված փո
խանցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալությունների
ծառայություններ. նորությունների և ըն
թացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների,
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերոհիշյալ
ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդա
տվություն, տեղեկատվություն և խորհրդակ
ցություն:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111559
(220) 07.12.2011

(111) 18365
(151) 07.05.2012
(181) 07.12.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012
(540)
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(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սար
քավորում ներ. Էլեկտրական և էլեկտրո 
նային սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը
նախատեսված տվյալների մշակման, գրանց
ման, պահման, փոխանցման, որոնման,
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների,
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման
կամ վերարտադրման համար. խցիկներ.
լուսանկարչական սարքեր, գործիքներ և
սարքավորանք. պատկերի մշակման սարքեր,
գործիքներ և սարքավորանք. հեռուստատե
սային և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ.
հեռահաղորդակցական, ռադիո և հեռուս
տատեսային հեռարձակման հաղորդող
և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ
հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման
սարքեր. հոլոգրամ ներ. համակարգիչներ.
համակարգիչներին կից սարքավորումներ.
ծրագրավորված տվ յալներ պարունակող
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք. տվյալների մագնիսական կրիչներ
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր.
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր.
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր.
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. նույնա
կանացման էլեկտրոնային քարտեր. հեռա
խոսային քարտեր. հեռախոսային վարկա
քարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր.
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար,
որոնք նախատեսված են հեռախոսների
հետ օգտագործման համար. CD ROMներ. տվ յալների մագնիսական, թվային և
օպտիկական կրիչներ. մագնիսական, թվային
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և
պահման կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող հա
մակ արգչային ծրագրային արտադրանք.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
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էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների,
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոս
ների ծառայության մատուցման համար.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
տվ յալների որոնման և առբերման համար.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակների համար. համակարգչային խաղերի
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն
վող). MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից տրա
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ,
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, ֆիլ
մեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային ծրա
գրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր և
սարքավորում ներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխ
ներ. դիմադրության լարեր. էլեկտրոդներ.
հեռահաղորդակցական համակարգեր և կա
յանքներ. հեռախոսային ցանցերի տերմի
նալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռա
հաղորդակացական ազդանշանի մուտքի,
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տերմի
նալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանք
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ների և ծառայությունների ցուցադրման և
պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր.
ֆաքսիմիլային ապարատներ. անձնական թվային
քարտուղարներ (PDA). էլեկտրոնային նոթփեդեր,
էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկտրոնային
պլանշետներ. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր
տվ յալների և հաղորդագրությունների անլար
ստացման, պահման և(կամ) փոխանցման
համար. շարժական էլեկտրոնային սարքեր,
որոնք հնարավորություն են տալիս օգտա
գործողին հետևելու կամ կառավարելու անձ
նական տեղեկատվությունը. հեռախոսների և
հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր. հեռա
խոսների հետ օգտագործվող ադապտեր.
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. գրա
սեղաններին կամ ավտոմեքենաներում տեղա
կայված բարձրախոսով սարքեր՝ հեռա
խոսի ավտոմատ օգտագործման համար.
ավտոմեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման
համար. համակարգչայնացված անձնական
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ.
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմ
ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլո
բալ դիրքավորման էլեկտրոնային համա
կարգեր. նավարկման, հետևման և դիրքա
վորմ ան էլեկտրոնային սարքեր և սարքա
վորումներ. հսկման սարքեր և սարքավորումներ
(բացառությամբ in-vivo հսկման). ռադիոսարքեր
և սարքավորումներ. կառավարման, տեստա
վորման (բացառությամբ in-vivo տեստավորման),
ազդանշանման, հսկման (ստուգման) և ուսու
ցողական էլեկտրական սարքեր և գործիքներ.
օպտիկական և էլեկտրաօպտիկական սարքեր և
գործիքներ. տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր
և սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված և
հարմարեցված են համակարգիչների, ձայնա
տեսային սարքերի և էլեկտրոնային խաղերի
սարքերի ու սարքավորումների հետ օգտա
գործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
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դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր
դակցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախ ոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդագրությունների հավաքման և փոխ
անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախոսականչի
երթուղու փոփոխման, ինքնապատասխա
նիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոնային փոստի
ծառայություններ. ձայնի, տվ յալների, պատ
կերների, երաժշտության և տեղեկատվության
փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդունում.
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների տեղ
հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն հեռահա
ղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների միջփո
խանակման ծառայություններ. տվ յալների
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջոցով.
արբանյակային կապի ծառայություններ.
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ
մերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում.
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվ յալների
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա բո
վանդակության հեռարձակում և տեղ հասցնում
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների ծա
ռայություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա
յություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ–էջերի), համակարգչային ծրագրերի
և այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետին կամ տվ յալների
բազաներին հեռահաղորդակցական միա
ցումն երի կամ կապուղիների տրամադրում.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում (պրովայդերների ծառայություններ).
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավիճող
խմբերի և զրուցասրահների տրամադրում և գոր
ծարկում. ինտերնետում թվային երաժշտության
վեբ–կայքերին մուտքի տրամադրում. ինտեր
նետում MP3 վեբ–կայքերին մուտքի տրամա
դրում. հեռահաղորդակցության միջոցով
թվային երաժշտության տեղ հասցնում. այլ
օպերատորներին հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի
ծառայություններ. հաղորդագրությունների
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ու պատկերների համակարգչայնացված փո
խանցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների,
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերոհիշյալ
ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդա
տվություն, տեղեկատվություն և խորհրդակ
ցություն:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111560
(220) 07.12.2011

(111) 18366
(151) 07.05.2012
(181) 07.12.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցա
կան և հեռահաղորդակցական սարքեր և
սարքավորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրո
նային սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը
նախատեսված տվյալների մշակման, գրանց
ման, պահման, փոխանցման, որոնման, առ
բերման կամ ստացման համար. սարքեր
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների,
տեղեկատվության և ծածկագրված տվ յալ
ների գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման
կամ վերարտադրման համար. խցիկներ.
լուսանկարչական սարքեր, գործիքներ և սար
քավորանք. պատկերի մշակման սարքեր,
գործիքներ և սարքավորանք. հեռուստատեսա
յին և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ.
հեռահաղորդակցական, ռադիո և հեռուստա
տեսային հեռարձակման հաղորդող և ընդու
նող սարքեր. հեռարձակված կամ հաղորդ
ված ծրագրերին մուտքի ապահովման սար
քեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. համա
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կարգիչներին կից սարքավորումներ. ծրա
գրավորված տվյալներ պարունակող էլեկտրո
նային սխեմաներ. համակարգչային ծրագրեր.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք.
տվյալների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. դատարկ
և նախապես գրանցված մագնիսական քարտեր.
տվ յալների քարտեր. հիշողության քարտեր.
բանական քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարու
նակող քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների
քարտեր. նույնականացման էլեկտրոնային քար
տեր. հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքար
տեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար,
որոնք նախատեսված են հեռախոսների
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ.
տվ յալների մագնիսական, թվային և օպտի
կական կրիչներ. մագնիսական, թվային
և օպտիկական տվ յալների գրանցման և
պահմ ան կրիչներ (դատարկ և նախապես
գրանցված). ինտերնետից տրամադրվող
համակ արգչային ծրագրային արտադրանք.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների,
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոս
ների ծառայության մատուցման համար.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
տվ յալների որոնման և առբերման համար.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակների համար. համակարգչային խաղերի
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն
վող). MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից տրա
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
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համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկար
ներ, նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր,
ֆիլմեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ.
դիմադ րության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռա
հաղորդակցական համակարգեր և կա
յանքներ. հեռախոսային ցանցերի տերմի
նալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. հեռա
հաղորդակացական ազդանշանի մուտքի,
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր.
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տեր
մինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապ
րանքների և ծառայությունների ցուցադրման
և պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր. ֆաք
սիմիլային ապարատներ. անձնական թվային
քարտուղարներ (PDA). էլեկտրոնային նոթփե
դեր, էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկտրոնային
պլանշետներ. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր
տվ յալների և հաղորդագրությունների անլար
ստացման, պահման և/կամ փոխանցման
համար. շարժական էլեկտրոնային սարքեր,
որոնք հնարավորություն են տալիս օգտա
գործողին հետևելու կամ կառավարելու անձ
նական տեղեկատվությունը. հեռախոսների
և հեռախոսային լսափողերի լրասարքեր.
հեռախոսների հետ օգտագործվող ադապտեր.
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. գրա
սեղաններին կամ ավտոմեքենաներում տեղա
կայված բարձրախոսով սարքեր՝ հեռախ ոսի
ավտոմատ օգտագործման համար. ավտո
մեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
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ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման
համար. համակարգչայնացված անձնական
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոց
ներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մո
դեմներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ.
գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնային համա
կարգեր. նավարկման, հետևման և դիրքա
վորման էլեկտրոնային սարքեր և սար
քավ որումներ. հսկման սարքեր և սարքա
վորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման).
ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. կառա
վարման, տեստավորման (բացառությամբ invivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկ
տրաօ պտիկական սարքեր և գործիքներ.
տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարք ավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված և
հարմարեցված են համակարգիչների, ձայ
նատեսային սարքերի և էլեկտրոնային խաղերի
սարքերի ու սարքավորումների հետ օգտա
գործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա
ղորդ ակցություն. հեռախոսների, շարժական
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի,
հաղորդագրությունների հավաքման և փո
խանցման, ռադիոփեյջինգի, հեռախ ոս ա
կանչի երթուղու փոփոխման, ինքնապ ա
տասխ անիչի, տեղեկատուի և էլեկտրոն այ ին
փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվյալների,
պատկերների, երաժշտության և տեղեկա
տվության փոխանցում, տեղ հասցնում և ընդու
նում. էլեկտրոնային հաղորդագրությունների
տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն հեռա
հաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների միջ
փոխանակման ծառայություններ. տվ յալների
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո
ցով. արբանյակային կապի ծառայություն
ներ. հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ
մերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ ծրա
գրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. տեսա
տեքստի, տելետեքստի և տվ յալների դիտ
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ման ծառայություններ. մուլտիմեդիա բովան
դակության հեռարձակում և տեղ հասցնում
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների ծա
ռայություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա
յություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ–էջերի), համակարգչային ծրագրերի
և այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետին կամ տվյալների բազա
ներին հեռահաղորդակցական միացումն երի
կամ կապուղիների տրամադրում. օգտագործող
ներին ինտերնետ մուտքի տրամադրում (պրո
վայդերների ծառայություններ). էլեկտրոն ա
յին կոնֆերանսների, բանավիճող խմբերի և
զրուցասրահների տրամադրում և գործարկում.
ինտերնետում թվային երաժշտության վեբ–
կայքերին մուտքի տրամադրում. ինտերնետում
MP3 վեբ–կայքերին մուտքի տրամադրում.
հեռահաղորդակցության միջոցով թվային
երաժշտության տեղ հասցնում. այլ օպերա
տորներին հեռահաղորդակցական ենթակա
ռուցվածքներ մուտքի տրամադրում. որոն
ման միջոցների գործարկում և տրամադրում.
հեռահաղորդակցական մուտքի ծառայություն
ներ. հաղորդագրությունների ու պատկերների
համակարգչայնացված փոխանցում. հաղորդակ
ցություն համակարգչի միջոցով. նորություն
ների գործակալությունների ծառայություններ.
նորությունների և ընթացիկ իրադարձությունների
վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցում.
վերոհիշյալ ծառայությունների տրամադրման
համար օգտագործվող սարքերի, սարքավ ո
րումների, տեղակայման սարքերի կամ մա
սերի վարձում, վարձույթ և վարձակալություն.
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և խորհր
դակցություն:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111561
(220) 07.12.2011

(111) 18367
(151) 07.05.2012
(181) 07.12.2021
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 18.01.2012

55
55

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

(540)

(511)
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցա
կան և հեռահաղորդակցական սարքեր և
սարքավորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրո
նային սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը
նախատեսված տվյալների մշակման, գրանց
ման, պահման, փոխանցման, որոնման,
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր և
սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, տե
ղեկ ատվության և ծածկագրված տվ յալների
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ
վերարտադրման համար. խցիկներ. լուսա
նկարչական սարքեր, գործիքներ և սար
քավորանք. պատկերի մշակման սարքեր,
գործիքներ և սարքավորանք. հեռուստատե
սային և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ.
հեռահաղորդակցական, ռադիո և հեռուս
տատեսային հեռարձակման հաղորդող և
ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ հա
ղորդվ ած ծրագրերին մուտքի ապահովման
սարքեր. հոլոգրամ ներ. համակարգիչներ.
համակարգիչներին կից սարքավորումներ.
ծրագրավորված տվ յալներ պարունակող
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային ար
տադրանք. տվյալների մագնիսական կրիչներ
հանդիսացող սկավառակներ, ժապավեններ
և լարեր. դատարկ և նախապես գրանցված
մագնիսական քարտեր. տվյալների քարտեր.
հիշողության քարտեր. բանական քարտեր.
միկրոպրոցեսորներ պարունակող քարտեր.
ինտեգրալային սխեմաների քարտեր.
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր.
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային վար
կաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվեքարտեր.
քարտեր էլեկտրոնային խաղերի համար,
որոնք նախատեսված են հեռախոսների
հետ օգտագործման համար. CD ROM-ներ.
տվ յալների մագնիսական, թվային և օպտի
կական կրիչներ. մագնիսական, թվային և
օպտիկական տվ յալների գրանցման և պահ
ման կրիչներ (դատարկ և նախապես գրանց
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ված). ինտերնետից տրամադրվող համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք. համա
կարգչային տվ յալների բազաներից կամ
ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամադրվող
էլեկտրոնային հրատարակումներ (բեռնվող).
համակարգչային ծրագրային արտադրանք
և հեռահաղորդակցական սարքեր (ներառյալ
մոդեմներ), որոնք հնարավորություն են տալիս
միանալ տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին
և ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների,
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների
ծառայության մատուցման համար. համ ա
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվ յալ
ների որոնման և առբերման համար. համա
կարգչային ծրագրային արտադրանք դեպի
տվ յալների բազաներ մուտքի ապահովման,
հեռահաղորդակցական ծառայությունների
մատուցման, համակարգչային ցանցերի և
հայտարարությունների էլեկտրոնային տախ
տակների համար. համակարգչային խաղերի
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային
տվ յալների բազաներից կամ ինտերնետից
տրամադրվող թվային երաժշտություն (բեռն
վող). MP3 ինտերնետային վեբ–կայքերից տրա
մադրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող).
սարքեր ինտերնետից ստացված երաժշտության
նվագարկման համար. MP3 նվագարկիչներ.
համակարգչային տվյալների բազաներից կամ
ինտերնետից կամ ինտերնետային կայքերից
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ,
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, ֆիլ
մեր, տեսատվ յալներ և ձայնատեսային ծրա
գրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր և
սարքավորում ներ. համակարգչային ծրա
գրային արտադրանք հեռահսկման համար.
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր.
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. դիմա
դրության լարեր. էլեկտրոդներ. հեռահա
ղորդակցական համակարգեր և կայանքներ.
հեռախոսային ցանցերի տերմինալներ. հեռա
խոսային կոմուտատորներ. հեռահաղոր
դակացական ազդանշանի մուտքի, պահման,
փոխակերպման և մշակման սարքեր. հեռա
խոսային սարքավորանք. սարքավորանք ֆիքս
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ված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա տերմի
նալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանք
ների և ծառայությունների ցուցադրման և
պատվիրման համար. փեյջինգային, ռադիո
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սարքեր
և սարքավորումներ. հեռախոսներ, շարժական
հեռախոսներ և հեռախոսային լսափողեր. ֆաք
սիմիլային ապարատներ. անձնական թվային
քարտուղարներ (PDA). էլեկտրոնային նոթփեդեր,
էլեկտրոնային նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլան
շետներ. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների
և հաղորդագրությունների անլար ստացման,
պահման և/կամ փոխանցման համար. շարժական
էլեկտրոնային սարքեր, որոնք հնարավորություն
են տալիս օգտագործողին հետևելու կամ կառա
վարելու անձնական տեղեկատվությունը. հեռա
խոսների և հեռախոսային լսափողերի լրա
սարքեր. հեռախոսների հետ օգտագործվող
ադապտեր. հեռախոսների լիցքավորման սար
քեր. գրասեղաններին կամ ավտոմեքենաներում
տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝ հեռա
խոսի ավտոմատ օգտագործման համար. ավտո
մեքենաներում տեղադրվող հեռախոսային
լսափողերի հենարաններ. պայուսակներ և
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված շար
ժական հեռախոսների և հեռախոսային սար
քերի ու լրասարքերի պահման և կրման
համար. համակարգչայնացված անձնական
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոց
ներ. միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր.
մոդեմ ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյ
ներ. գլոբալ դիրքավորման էլեկտրոնային
համակ արգեր. նավարկման, հետևման և
դիրքավ որման էլեկտրոնային սարքեր և
սարքավորումներ. հսկման սարքեր և սարքա
վորումներ (բացառությամբ in-vivo հսկման).
ռադիոսարքեր և սարքավորումն եր. կառա
վարման, տեստավորման (բացառությամբ invivo տեստավորման), ազդանշանման, հսկման
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և էլեկ
տրաօ պտիկական սարքեր և գործիքներ.
տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և
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կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված և
հարմարեցված են համակարգիչների, ձայնա
տեսային սարքերի և էլեկտրոնային խաղերի
սարքերի ու սարքավորումների հետ օգտա
գործման համար. վերոհիշյալ ապրանքների
մասեր և կցամասեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հա
ղորդ ակ ցություն. հեռախոսների, շարժա
կան հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տե
լեքսի, հաղորդ ագրությունների հավաքմ ան
և փոխա նցմ ան, ռադիոփեյջինգի, հեռա
խոսականչի երթուղու փոփոխման, ինքնա
պատասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրո
նային փոստի ծառայություններ. ձայնի,
տվ յալների, պատկերների, երաժշտության և
տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում
և ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն
ների տեղ հասցնում. օնլայն տեղեկատվություն
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալների
միջփոխանակման ծառայություններ. տվյալների
փոխանցում հեռահաղորդակցության միջո
ցով. արբանյակային կապի ծառայություններ.
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի ու ֆիլ
մերի, հեռուստախանութ ու վեբխանութ
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում.
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվ յալների
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա
բովանդակության հեռարձակում և տեղ հասցնում
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի
միջոցով. տեսահաղորդագրությունների ծառա
յություններ. տեսակոնֆերանսների ծառա
յություններ. տեսահեռախոսների ծառա
յություններ. տեղեկատվության (ներառյալ
վեբ–էջերի), համակարգչային ծրագրերի
և այլ տվ յալների հեռահաղորդակցություն.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետին կամ տվ յալների
բազաներին հեռահաղորդակցական միա
ցումների կամ կապուղիների տրամադրում.
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի տրա
մադրում (պրովայդերների ծառայություններ).
էլեկտրոնային կոնֆերանսների, բանավի
ճող խմբերի և զրուցասրահների տրամա
դրում և գործարկում. ինտերնետում թվային
երաժշտության վեբ–կայքերին մուտքի տրա
մադրում. ինտերնետում MP3 վեբ–կայքերին
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցության
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միջոցով թվային երաժշտության տեղ հասցնում.
այլ օպերատորներին հեռահաղորդակցական
ենթակառուցվածքներ մուտքի տրամադրում.
որոնման միջոցների գործարկում և տրա
մադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի
ծառայ ություններ. հաղորդագրությունների
ու պատկերների համակարգչայնացված
փոխանցում. հաղորդակցություն համակարգչի
միջոցով. նորությունների գործակալություն
ների ծառայություններ. նորությունների և ըն
թացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ
ծառայությունների տրամադրման համար
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների,
տեղակայման սարքերի կամ մասերի վար
ձում, վարձույթ և վարձակալություն. վերոհիշյալ
ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդա
տվություն, տեղեկատվություն և խորհրդակ
ցություն:
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20111598
(220) 13.12.2011

(111) 18370
(151) 07.05.2012
(181) 13.12.2021
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20111600
(220) 14.12.2011

(111) 18371
(151) 07.05.2012
(181) 14.12.2021
(730) «Գռանդ Ս» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 42/4, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(210) 20111588
(220) 13.12.2011

(111) 18368
(151) 07.05.2012
(181) 13.12.2021
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20111597
(220) 13.12.2011

(111) 18369
(151) 07.05.2012
(181) 13.12.2021
(730) Թիբոթեք ֆարմասյութիքըլզ, IE
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(526) «ՊԱՀՆՈՐԴԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»
և «ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ»
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր
և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 45. պահնորդային ծառայություն:
____________________
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(210) 20111619
(220) 16.12.2011

(111) 18372
(151) 07.05.2012
(181) 16.12.2021

(730) Սեյվրգլասս, FR
(442) 18.01.2012
(540)
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(511)
դաս 30. սուրճ, սուրճի հիմքով կաթնային
ըմպելիքներ, սուրճով ըմպելիքներ, ցիկորի,
սուրճի փոխարինիչներ:
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20111623
(220) 19.12.2011

(111) 18374
(151) 07.05.2012
(181) 19.12.2021
(730) «Փարիզ յան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ,
Երևան, Ամիրյան 11, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղային
կամ խոհանոցային օգտագործման համար,
ապակյա շշեր, ապակյա տափաշշեր, ապակյա
անոթներ խմելու համար, ապակյա ջրամաններ,
ապակյա գավաթներ և պուտուկներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20111622
(220) 19.12.2011

(111) 18373
(151) 07.05.2012
(181) 19.12.2021
(730) «Փարիզ յան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ,
Երևան, Ամիրյան 11, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, սուրճի հիմքով կաթնային
ըմպելիքներ, սուրճով ըմպելիքներ, ցիկորի,
սուրճի փոխարինիչներ:
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20111624
(220) 19.12.2011

(111) 18375
(151) 07.05.2012
(181) 19.12.2021
(730) «Փարիզ յան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ,
Երևան, Ամիրյան 11, AM
(442) 18.01.2012
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
(740) Ա. Նազարյան
____________________

59
59

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

(210) 20111665
(220) 27.12.2011

(111) 18376
(151) 07.05.2012
(181) 27.12.2021
(730) Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ, DE
(442) 03.02.2012
(540)

5

ՄԱՍ
№1

(210) 20120042
(220) 13.01.2012

(111) 18378
(151) 07.05.2012
(181) 13.01.2022
(730) «Մոր և մանկան առողջության պահպանման
գիտահետազոտական կենտրոն» ՓԲԸ,
Երևան, Մաշտոցի պող. 22, AM
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 5. անասնաբուժական պատրաստուկներ:
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20111667
(220) 27.12.2011

(111) 18377
(151) 07.05.2012
(181) 27.12.2021
(730) Սին Հոլդինգ Լիմիթիդ, VG
(442) 03.02.2012
(540)

(511)
դաս 1. յուղեր ավտոմատ փոխանցատուփերի
համար, փոխհաղորդակի հեղուկներ, հեղուկներ
հիդրավլիկ համակարգերի համար օդային,
ցամաքային և ծովային փոխադրամիջոցներում
օգտագործելու համար, յուղեր հիդրավլիկ
համակարգերի համար, հակասառիչներ
փոխադրամիջոցի հովացման համակարգի
համար.
դաս 4. քսանյութեր, յուղեր ինքնաշարժերի
համար, փոխհաղորդակի յուղեր, տեխնիկական
ճարպայուղեր, քսայուղեր հիդրավլիկ համա
կարգերի համար:
(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

(511)
դաս 44. բնակչության ստացիոնար և ամբու
լատոր բուժսպասարկում:
____________________

(210) 20120072
(220) 18.01.2012

(111) 18379
(151) 07.05.2012
(181) 18.01.2022
(730) «Ավանգարդ ինվեստ» ՈւՎԿ ՓԲԸ, Երևան,
Արշակունյաց 69, AM
(442) 03.02.2012
(540)

60
60

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, երկնագույն
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ:
____________________

(210) 20120073
(220) 18.01.2012

(111) 18380
(151) 07.05.2012
(181) 18.01.2022
(730) «Ավանգարդ ինվեստ» ՈւՎԿ ՓԲԸ, Երևան,
Արշակունյաց 69, AM
(442) 03.02.2012

5

ՄԱՍ
№1

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, սև,
սպիտակ և կարմիր գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ:
____________________

61
61

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2012

5

ՄԱՍ
№1

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

6746

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

01.04.2022		

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

Երևանի ոսկերչական գործարան-1 «Գնոմոն» ԲԲԸ,

						ք. Երևան, Արշակունյաց 12, AM
6747

03.04.2022

Երևանի ոսկերչական գործարան-1 «Գնոմոն» ԲԲԸ,

						ք. Երևան, Արշակունյաց 12, AM
7045

11.04.2022

«Ալմաստ» ԲԲԸ, Երևան, Ռուբինյանց 28, AM

7046

18.04.2022

«Արեգակ» կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,

				
7047

18.04.2022

					
7048

18.04.2022

					
7049

18.04.2022

					

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

7124

18.04.2022

Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթուֆֆս Քո., AE

7130

24.05.2022

«Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Ագարակ, AM

7186

11.03.2022

ՀՍԲՔ Հոլդինգս փլք., GB

7187

15.03.2022		

Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., Նյու Ջերսիի նահանգ, US

7246

16.05.2022

Հենկել ԱԳ ընդ Քո. ԿԳաԱ, DE

7346

25.04.2022		

«Արեգակ» կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,

					

Արարատի մարզ, գյուղ Դալար, AM

7354

05.08.2022		

Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., Նյու Ջերսիի նահանգ, US

7425

16.09.2022

Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

62
62

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
25.05.2012

5

ՄԱՍ
№1

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения

ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

B02C 23/00

2633 A

B23D 79/00

2634 A

C01G 39/00

2635 A

C07K 7/00

2636 A

C07K 7/00

2637 A

C07K 7/00

2638 A

E01H 13/00

2628 A

A01B 15/00

2627 A

A01G 15/00

2628 A

A23L 1/00

2629 A

A43B 9/00

2630 A

A43B 13/00

2630 A

E05B 25/00

2639 A

A61K 47/00

2631

A

F16L 55/00

2640 A

A61K 47/00

2632 A

H02M 3/00

2641

A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели

ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

G01J 1/00		

288 U

G05D 29/00

289 U

G01L 13/00		

289 U

G05D 29/00

290 U

B08B 9/00 		

289 U

G01L 13/00		

290 U

B08B 9/00		

290 U

G09B 9/00		

291 U

64
64

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
25.05.2012

5

ՄԱՍ
№1

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 1131

73 (2) Ստացող Ֆինդուս Սվերջը Ակտիեբոլագ

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

FINDUS SVERIGE AKTIEBOLAG, Billesholmsvagen
4, 267 81 Bjuv, Sweden, SE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

(11) Վկայական No 16793
73 (1) Զիջող «Պռոշյանի կոնյակի գործարան»
ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM
73 (2) Ստացող ԶԱՕ «Տորգովիյ դոմ «Պերե
կրյոստոկ»
ZAO “TORGOVIY DOM “PEREKRYOSTOK”, Russian
Federation, 103473, g. Moskva, Suvorovskaya pl.,
d.1, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
29.03.2012
____________________
Գրանցում No

1132

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16656
73 (1) Զիջող Անհատ ձեռնարկատեր Արման
Երեմյան, ք. Երևան, Դավիթաշեն 4-րդ թաղամաս,
10-րդ շենք, բն. 4, AM
73 (2) Ստացող «Կրեպսոն» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Դավիթաշեն 1-ին թաղամաս, շինություն 20/7, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
29.03.2012
____________________
Գրանցում No 1133
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1783, 6655
73 (1) ԶիջողՍադնիֆ Ս.Ա. (Շվեյցարիա)
SUDNIF S.A. (SWITZERLAND), c/o Schwerzmann
Rechtsanwalte & Notare, Gotthardstrasse 31, 6300
Zug, Switzerland, CH

Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
30.03.2012
____________________
Գրանցում No 1134
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 16008
73 (1) Լիցենզատու «Երևանյան կոնյակի տուն»
ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
73 (2) Լիցենզառու «Գինկոն» ՍՊԸ, Արմավիրի
մարզ, գյուղ Ացիկ, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը

ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը
ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
02.04.2012
____________________
Գրանցում No 1135
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6810
73 (1) Զիջող Հանիուել Ինթերնեյշնլ Ինք.,
Դելավերի նահանգ
HONEYWELL INTERNATIONAL INC., a Delaware
corporation, 101 Columbia Road, Morristown, NJ
07962-2245 USA, US
73 (2) Ստացող Ֆրամ Գրուփ ԱյՓի ԼԼՔ
FRAM GROUP IP LLC, 1900 West Field Court, Lake
Forest, IL 60045 U.S.A., US

66
66

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
25.05.2012

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
02.04.2012
____________________
Գրանցում No 1136
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17567
73 (1) Զիջող Արմեն Ճգնավորյան
ք. Երևան, Տպագրիչների 17, բն. 6, AM
73 (2) Ստացող «Էյչ Էմ Թայլս» ՓԲԸ, ք. Երևան,
Դավիթ Անհաղթի 14, բն. 26, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
03.04.2012
____________________
Գրանցում No 1137
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 1677, 1678, 2640, 2830,
11466, 15185, 15186, 16588, 16661, 16675,
16676, 16733, 16734, 16737, 16738, 16739,
16740, 16741, 16743, 998, 999, 1107, 1108, 1109,
1110, 1113, 16082, 16083, 1116, 1117
73 (1) Ենթալիցենզատու Յամ! Ռեսթըրնթս
Ինթերնեշնլ Ս.ա.ռ.լ.
YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL S.A.R.L.,
46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg,
LU

Գրանցում No 1138
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 826
73 (1) Զիջող Ֆարմասիա Իտալիա Ս.պ.Ա
PHARMACIA ITALIA S.p.A., Via Robert Koch no.
1.2, Milan, Italy, IT
73 (2) Ստացող Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ.
PFIZER ITALIA S.r.l., Via Isonzo No.71, 04100 Latina,
Italy, IT
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
13.04.2012
____________________
Գրանցում No 1139
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 38
73 (1) Զիջող Վիկտոր Քամփնի օֆ Ջփեն, Լիմիթիդ
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED, 12 MoriyaCho 3-Chome, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi,
Kanagawa-Ken, Japan, JP
73 (2) Ստացող ՋեյՎիՍի Քենվուդ Քորփորեյշն
JVC KENWOOD CORPORATION, 3-12, Moriyacho,
Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa, Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
13.04.2012
____________________

Գործողության ժամկետը
ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցում No 1140
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 45, 46
73 (1) Զիջող Կաբուշիկի Կաիշա Քենվուդ (Քենվուդ
Քորփորեյշն)
KABUSHIKI KAISHA KENWOOD, also trading as
KENWOOD CORPORATION, 2967-3, IshikawaMachi, Hachioji- Shi, Tokyo, Japan, JP
73 (2) Ստացող ՋեյՎիՍի Քենվուդ Քորփորեյշն
JVC KENWOOD CORPORATION, 3-12, Moriyacho,
Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa, Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
10.04.2012
____________________

Գրանցված է
13.04.2012
____________________

73 (2) Ենթալիցենզառու Յամ! Ռեսթըրնթս
Ինթերնեշնլ Ռաշա ընդ ՍԻՍ ԼԼՔ
YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL RUSSIA AND
CIS LLQ, Russia 125171, Moscow, Leningradskoe
shosse, 16A, bld.2, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը

ոչ բացառիկ
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Գրանցում No 1141
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 932642

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն

73 (1) Լիցենզատու Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե
Օբշչեստվո «Կերամա Ցենտր»

Գրանցված է
20.04.2012
____________________

ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
“KER AMA TSENTR ”, 111024, Moskva, ul.
Aviamotornaya, 59, RU

Գրանցում No 1144

73 (2) Լիցենզառու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ
օտվետստվեննոստյու «Կերամա Էքսպորտ»
OBSHCHEST VO S OGR ANICHENNOY
ՕTVETSTVENNOSTYU “KERAMA EXPORT”, Russia,
302024, Orel, ul. Italyanskaya, 3, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Գործողության տարածքը

01.06.2017
Հայաստանի
Հանրապետություն

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14770
73 (1) Զիջող Անադոլու Էֆես Թեքնիքլ Ընդ
Մենիջմնթ Քնսալթընսի Ն. Վ.
ANADOLU EFES TECHNICAL AND MANAGEMENT
CONSULTANCY N. V., Landhuis Joonchi Kava
Richard J. Beaujon Z/N, P.O.Box 837, Curacao,
Netherlands Antilles, AN
73 (2) Ստացող Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե
Օբշչեստվո «Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես»

(11) Վկայական No 14472

ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
“PIVOVARNYA MOSKVA-EFES”, Rossia, 117546
Moskva, Promzona Biryulevo, ul. Podolskikh
kursantov, d. 15B, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն

73 (1) Զիջող «Ար ընդ մի թրեյդ» ՍՊԸ, ք. Երևան,
Կուրղինյան 27, բն. 19, AM

Գրանցված է
25.04.2012
____________________

Գրանցված է
17.04.2012
____________________
Գրանցում No 1142
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
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73 (2) Ստացող «Սնեկարմ ինվեստ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Հաղթանակի 2-րդ փող., 73տ, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
20.04.2012
____________________
Գրանցում No 1143
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9949
73 (1) Զիջող Բատա Բրենդս Ս.ա.ր.լ., Լյուքսեմբուրգ,
սյուկուռսալ դե Լոզան
BATA BRANDS S.a.r.l., Luxembourg, succursale de
Lausanne, Avenue de Rhodanie 70, 1007 Luasanne,
Swizerlandch, CH
73 (2) Ստացող Բատա Բրենդս Ս.ա.ր.լ.
BATA BRANDS S.a.r.l., P.O. Box 1638, 1016
Luxembourg, Luxembourg, LU

Գրանցում No 1145
Արտոնագրի զիջում
(11) Արտոնագիր No 242 S
73 (1) Զիջող Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ
օտվետստվեննոստյու «Օմսկվինպրոմ»
OBSHCHEST VO S OGR ANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU «OMSKVINPROM», 63,
Krasniy Put Street, Omsk, Russia, 644043, RU
73 (2) Ստացող Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ
օտվետստվեննոստյու «Պյատ Օզյոր»
OBSHCHEST VO S OGR ANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU «PYAT OZER», 6 Omsk,
Russia, 644043, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
25.04.2012
____________________
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Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения

о досрочном прекращении действия патентов на изобретения
(за неуплату годовых госпошлин)

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

2351

22.09.2011

2372

09.10.2011

2466

25.08.2011

2467

24.08.2011

2474

23.09.2011

2475

23.09.2011

2476

23.09.2011

2488

25.10.2011

2509

14.10.2011

2511

18.10.2011

595

22.09.2011

921

04.10.2011

1454

09.10.2011

1455

26.07.2011

1456

03.10.2011

2575

08.06.2011

1619

18.10.2011

2576

08.06.2011

2236

26.09.2011

2609

24.08.2011

2350

10.09.2011

2612

17.09.2011

Տեղեկություններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ
դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения

о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели
(за неуплату годовых госпошлин)

Արտոնագրի
համարը

Գործողության
դադարեցման
թվականը

Номер
патента

Дата
прекращения
действия

227U

30.09.2011

69
69

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9
11
13

71
72
73
74

номер патента
код вида документа
A патент на изобретение
В заключение о патентоспособности
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название изобретения
источники информации
реферат или формула изобретения
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена
данная заявка
заявитель, код страны
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
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
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62

ИЗОБРЕТЕНИЯ
25.05.2012

ՄԱՍ№
1

Сведения о выданных патентах
(51) (2012.01)
(11) 2627
(13) A
A01B 15/00
(21) AM20110185
(22) 27.12.2011
(71) “Государственный аграрный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Тарвердян Аршалуйс (AM), Арам Оганисян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Плуг с регулируемыми корпусами
(57) Изобретение относится к сельскохозяйст
венному машиностроению, в частности, к
машинам для основной обработки почвы.
Плуг с регулируемой установкой корпусов
имеет корпус, раму, установленную на раме
посредством шарнира вертикальную стойку с
лемехом и отвалом, регулируемую стяжку с ушком.
К верхней части стойки одним концом жестко
присоединен рычаг, второй конец которого
шарнирно присоединен с ушком регулируемой
стяжки. Регулируемая стяжка одна для каждой
пары корпусов, один из корпусов каждой пары
имеет противоположно стойке присоединенный
к раме кронштейн, с двух сторон от него через
концевое отверстие проходит соответствующий
конец подпружиненной стяжкой, причем пружины
могут регулироваться с помощью гайки.
Снижается тяговое сопротивление плуга,
обеспечивается высокое качество обработки
земли, повышается стабильность передаваемого
лемеху хода, 2 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2628
(13) A
A01G 15/00
E01H 13/00
(21) AM20120016
(22) 24.01.2012
(71) ООО “Барва” (AM)
(72) Арам Варданян (AM)
(73) ООО “Барва”, 0501, Арагацотни марз, Талин,
Мясникян 20 (AM)
(54) Способ активного воздействия на атмосферу
(57) Изобретение относится к активному воздейс
твию на атмосферу, в частности к искусственному

прерыванию дождевых осадков, рассеиванию
туманов и облаков, созданию благоприятных
климатических условий.
По способу активного воздействия на атмо
сферу при помощи коронирующей проводной
системы генерируют поток электрически заря
женных частиц и частицы принудительно на
правл яют наверх на необходимую высоту.
Частицы направляют вверх при помощи, по
крайней мере, одного акустического генератора,
установленного на расстоянии максимально
10м от коронирующей проводной системы.
По предпочтительному варианту изобретения
акустический генератор устанавливается прямо
под коронирующей проводной системой.
Повышается эффективность способа, пони
жаются расходы, 1 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2629
(13) A
A23L 1/00
(21) AM20100142
(22) 27.10.2010
(71) Жирайр Агаджанян (AM), Агавни Фагратян (AM)
(72) Жирайр Агаджанян (AM), Агавни Фагратян (AM)
(73) Жирайр Агаджанян, 0028, Ереван, Н. Думани
54, кв. 5 (AM), Агавни Фагратян, 0099, Ереван,
Шинарарнери 27, кв. 58 (AM)
(54) Тыквенная икра
(57) Изобретение относится к пищевой промыш
ленности, в частности, к овощных производству
закусочных консерв.
Икра содержит обжаренные тыкву, репчатый
лук, морковь, сахар, свежую зелень, пищевую
соль, 24%-ую томатную пасту, перец черный,
перец душистый. Компоненты икры взяты при
следующем соотношении (мас. %): обжаренная
тыква - 70.0 – 75.0, обжаренный репчатый лук
- 3.20, обжаренная морковь - 5.90, сахар - 0.75,
свежая зелень - 0.95, пищевая соль - 1.50, 24%ая томатная паста - 12.6 – 17.6, перец черный 0.05, перец душистый - 0.05.
Повышаются органолептические свойства
тыквенной икры.
_____________________
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(51) (2012.01)
(11) 2630
(13) A
A43B 9/00
A43B 13/00
(21) AM20110047
(22) 19.04.2011
(31) 12/764976 (32) 22.04.2010 (33) US
(71) Минг-Те Чен (TW)
(72) Чуанг-Чуан Чен (TW)
(73) Минг-Те Чен (TW)
(54) Обувь
(57) Обувь включает союзку, содержащую боковую
и донную части, подошву и связующий средний
элемент, который составлен из первого участка,
пришитого к наружной стороне боковой части
союзки, второго участка, перпендикулярного
внешней стороне нижней части первого
участка и выступающего над ним и третьего
участка, направленного вовнутрь от нижней
части внутренней стороны первого участка.
На связующем среднем элементе имеются
примыкающие ко второму участку отверстия,
оси которых перпендикулярны донной части
союзки. Подошва, объединяющая связующий
средний элемент и донную часть союзки фор
мируется веществом, залитым в отверстия и в
промежуток между третьим участком и нижней
частью донной части союзки. Третий участок
предпочтительно сформирован отдельными
зубчатыми элементами, которые прикреплены
основаниями ко второму участку, а в нижней части
внутренней стороны имеются выемки, которые
сообщаются с соответствующими отверстиями.
Оси выемок предпочтительно перпендикулярны
осям отверстий.
Обеспечивается надежная связь между
союзкой и подошвой, 6 ил.
(74) Р. Давтян
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2631
(13) A
A61K 47/00
(21) AM20110174
(22) 14.12.2011
(71) Айк Енокян (AM)
(72) Айк Енокян (AM)
(73) Айк Енокян, 0078, Ереван, Галшоян 12, кв.1а (AM)
(54) Способ пластической операции носа
(57) Изобретение относится к области медицины,
в частности к пластической операции носа.
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Согласно способу пластической операции
носа производят обнажение костно-хрящевого
каркаса носа, медиальные и латеральные ножки
крыловидных хрящей отделяют от окружающих
тканей. Далее медиальные и латеральные ножки
фиксируют с помощью швов в новой позиции.
Медиальные ножки укладывают вместе, уточняя
высоту кончика носа, временно фиксируют с
помощью иглы. Отсекают свободные концы
медиальных ножек, затем закрепляют медиальные
ножки к свободному краю перегородочного
хряща нитками Prolen 5.0, формируя новые
купола.
Повышается эффективность операции.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2632
(13) A
A61K 47/00
(21) AM20110170
(22) 02.12.2011
(71) Юрий Погосян (AM), Айк Енокян (AM)
(72) Юрий Погосян (AM), Айк Енокян (AM)
(73) Юрий Погосян, 0817, Арарати марз, с. Нор
Харберд 10, д. 14 (AM), Айк Енокян, 0079, Ереван,
Галшояна 12, кв.1а (AM)
(54) Способ лечения спаек, образовавшихся
после операции носа
(57) Изобретение относится к медицине, в част
ности, к способам лечения спаек, образовавшихся
после операции носа.
Спайки рассекают, между поверхностями ран
помещают изолирующее средство- рентгеновскую
пленку, размеры которой превышают размеры
поверхностей ран в 2 раза, а поверхность рент
геновской пленки, направленную к ранам,
покрывают пленкой из пчелиного воска, которую
удаляют через 12-15 дней после операции.
Повышается эффективность лечения.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2633
(13) A
B02C 23/00
(21) AM20100149
(22) 12.11.2010
(71) “Государственный аграрный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Арамаис Есоян (AM), Гегам Микаелян (AM),
Арам Тонапетян (AM)
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(73) “Государственный аграрный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Комкодавитель для картофелекопателя
(57) Изобретение относится к сельскохозяйст
венному машиностроению, в частности - к
урожаеуборочным машинам.
Комкодавитель для картофеленакопителя
имеет ось, на оси установлены каток и рычаги,
соединяющие устройство с картофеленако
пителем. Каток состоит из собранных на оси
дисков разного диаметра, соответствующих
контуру клубневых грядок. Между дисками
установлены шайбы, а на дисках установлены
изогнутые пальцы. Величина углубления пальцев
в клубни грядок регулируема.
Обеспечивается дробление комков карто
феля клубневых грядок, необходимая глубина
частичного разрыхления слоя земли и улучшается
сепарация картофеля, 2 ил.
_____________________
(51) (2012.01)
(11) 2634
(13) A
B23D 79/00
(21) AM20120021
(22) 24.01.2012
(71) “Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Борис Баласанян (AM), Степан Христафорян
(AM), Арам Баласанян (AM), Карине Гулоян (AM),
Александр Караян (AM), Давид Юрмузян (AM)
(73) “Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Ступенчатое режущее лезвие
(57) Изобретение относится к области машино
строения, в частности к процессам резания ме
таллов ступенчатым режущим лезвием.
Ступенчатое режущее лезвие имеет режущие
ступени, вершины которых находятся на
расстоянии 0,3-0,4 друг от друга, в направлении
подачи на расстоянии 0,6-0,8 мм. Согласно
изобретению лезвие разделено на отдельные
режущие части, каждая часть содержит по три
режущих ступеней, а расстояния между ними
в направлении подачи равно (4-6)ха мм, где
а – расстояние между режущими ступенями в
направлении глубины резания.
Повышаются предельные размеры сечения
удаляемой стружки, 1 ил.
_____________________
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(51) (2012.01)
(11) 2635
(13) A
C01G 39/00
(21) AM20110161
(22) 11.11.2011
(71) Фердинанд Мирзоян (AM)
(72) Фердинанд Мирзоян (AM), Нателла Оганян (AM)
(73) Фердинанд Мирзоян, 0096, Ереван, Д.
Малян 20, кв.72 (AM)
(54) Способ получения гексавольфрамоалю
миниевой гетерополикислоты
(57) Изобретение относится к неорганической
химии, в частности, к способам получения гекса
вольфрамоалюминиевой гетерополикислоты
(6-ВАК) и может найти применение в анали
тической химии, биохимии, медицине и других
областях.
Вольфрамат натрия и сульфат алюминия
подвергают взаимодействию в разбавленных
водных растворах, при концентрациях воль
фрамата натрия 6·10-5 - 6·10-2 моль/л и сульфата
алюминия 5·10-6 - 5·10-3 моль/л и при значениях
pH 3,0-3,8.
Изобретение обеспечивает получение
в разбавленных водных растворах устойч и
вой гексавольфрамоалюминиевой гетероп о
ликислоты.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2636
(13) A
C07K 7/00
(21) AM20100158
(22) 23.11.2010
(71) Армен Галоян (AM), Сурен Григорян (AM),
Мариам Саргсян (AM)
(72) Армен Галоян (AM), Сурен Григорян (AM),
Мариам Саргсян (AM)
(73) Армен Галоян, 0010, Ереван, Езник Кохбацу
2а, кв. 66 (AM), Сурен Григорян, 0088, Ереван,
Мазманян 5, кв.59 (AM), Мариам Саргсян, 0041,
Ереван, 4-ая ул. Нор-Ареша 12/2 (AM)
(54) Применение богатого пролином поли
пептида “Галармина” в качестве средства для
лечения и профилактики газовой гангрены,
обусловленной возбудителем инфекционной
энтеротоксимии
(57) Изобретение относится к пептидам, в част
ности, к выделенному из гранул гипоталамуса и
нейрогипофиза животных богатому пролином
полипептиду “Галармину” с аминокислотной
последовательностью Ala-Gly- Ala-Pro-Glu-ProAla-Glu-Pro-Ala-Gln-Pro-Gly-Val-Tyr.
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“Галармин” может найти применение в
качастве средства для профилактики и лечения
газовой гангрены, обусловленной возбудителем
инфекционной энтеротоксемии Clostridium
perfringens.
Расширяется ассортимент средств для
лечения газовой гангрены.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2637
(13) A
C07K 7/00
(21) AM20100157
(22) 23.11.2010
(71) Армен Галоян (AM), Сурен Григорян (AM),
Мариам Саргсян (AM)
(72) Армен Галоян (AM), Сурен Григорян (AM),
Мариам Саргсян (AM)
(73) Армен Галоян, 0010, Ереван, Езник Кохбацу
2а, кв.66 (AM), Сурен Григорян, 0088, Ереван,
Мазманян 5, кв.59 (AM), Мариам Саргсян, 0041,
Ереван, 4-ая ул. Нор-Ареша 12/2 (AM)
(54) Применение богатого пролином поли
пептида “Галармина” в качестве иммуно
модулятора для получения сверхиммунной
противосибиреязвенной сыворотки
(57) Изобретение относится к пептидам, в част
ности, к выделенному из гранул гипоталамуса и
нейрогипофиза животных богатому пролином
полипептиду “Галармину” с аминокислотной
последовательностью Ala-Gly- Ala-Pro-Glu-ProAla-Glu-Pro-Ala-Gln-Pro-Gly-Val-Tyr.
“Галармин” может найти применение в
качастве иммуномодулирующего средства для
получения противоязвенной сверхиммунной
сыворотки.
Расширяется ассортимент средств для
получения противоязвенной сверхиммунной
сыворотки.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2638
(13) A
C07K 7/00
(21) AM20100143
(22) 29.10.2010
(71) Армен Галоян (AM), Андраник Дургарян (AM),
Ольга Дмитренко (RU)
(72) Армен Галоян (AM), Андраник Дургарян (AM),
Ольга Дмитренко (RU)
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(73) Армен Галоян, 0010, Ереван, Езник Кохбацу
2а, кв. 66 (AM), Андраник Дургарян, 0014,
Ереван, К. Улнеци 49, кв. 20 (AM), Ольга
Дмитренко, 123592, Москва, Неманский пер. 7,
кв. 359 (RU)
(54) Применение богатого пролином поли
пептида “Галармина” в качестве иммун о
стимулирующего средства при инфекции
обусловленной метицилин-устойчивой бак
терией Staphylococcus aureus (MRSA)
(57) Изобретение относится к пептидам, в част
ности, к выделенному из гранул гипоталамуса
и нейрогипофиза богатому пролином поли
пептиду “Галармину” с аминокислотной после
довательностью AGAPEPAEPAQPGVY.
“Галармин” может найти применение в
качастве иммуномодулирующего средства при
инфекции обусловленной метициллин-устойчивой
бактерией Staphylococcus aureus (MRSA).
Расширяется ассортимент средств для
лечения бактериальных и вирусных заболеваний.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2639
(13) A
E05B 25/00
(21) AM20100151
(22) 19.11.2010
(71) Альберт Погосян (AM)
(72) Альберт Погосян (AM)
(73) Альберт Погосян, 0088, Ереван, Ширази 20,
кв. 30 (AM)
(54) Цилиндровый механизм замка
(57) Изобретение относится к замкам.
Цилиндровый механизм замка имеет корпус,
на поверхности отверстия корпуса выполнена
кольцевая выемка, расположенный в его
отверстии с возможностью вращения сердечника
с продольными канавками, расположенные в
сердечнике запирающие диски и неподвиж
ные шайбы, сердечник фиксирующий штифт.
Согласно предложению, на поверхности кольце
вой выемки отверстия корпуса выполнен выступ,
в центральной части выступа в продольном
направлении выполнен паз с наклонными
стенками, в которой для неподвижной фиксации
сердечника установлен фиксирующий штифт, а
на поверхности запирающих дисков выполнен
выступ под углом 90°, при этом при вращении
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ключа выступы взаимодействуют с выемками
сделанными на поверхности ключа с двух сторон
под разными углами, сумма углов в любом
продольном направлении от 0° до 90°.
Обеспечивается работа замка в двух направ
лениях, 6 ил.
_____________________

которые установлены между боковыми камерами
параллельно корпусу. Длину каждой упругой
эллиптической демпфирующей трубы вычисляют
по соотвествующей математической формуле.
Повышаются интенсивность и эффектив
ность гашения стоячих волн, 2 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 2640
(13) A
F16L 55/00
(21) AM20100155
(22) 19.11.2010
(71) Гурген Аветисян (AM)
(72) Гурген Аветисян (AM)
(73) Гурген Аветисян, 3115, Гюмри, Тимирязев
32 (AM)
(54) Способ гашения стоячих волн от колеба
ний давления в трубопроводных системах и
устройство для его осуществления
(57) Изобретение относится к области управления
колебаниями давления жидкости и газа в трубо
проводных системах.
В соответствии со способом на участках
вблизи точек волнового возмущения среды
внутри трубопровода устанавливают устройство
гашения волн. Перед установкой устройства
гашения волн определяют места пучностей
стоячих волн и устанавливают устройство там, где
значение пучностей стоячих волн наибольшее.
Устройство гашения стоячих волн колебаний
давления в трубопроводных системах содержит
цилиндрический корпус, расположенную соосно
с ним перфорированную проточную трубу,
предкамеру, две боковые камеры, которые
сообщаются между собой через предкамеру и
упругие эллиптические демпфирующие трубы,

(51) (2012.01)
(11) 2641
(13) A
H02M 3/00
(21) AM20110130
(22) 22.09.2011
(71) Норик Петросян (AM), Паргев Манукян (AM)
(72) Норик Петросян (AM), Паргев Манукян (AM)
(73) Норик Петросян, 0018, Ереван, Нар-Дос 11
(AM), Паргев Манукян, 0070, Ереван, Вардананц
22, кв. 35 (AM)
(54) Резонансный инвертор с обратными диодами
(57) Изобретение относится к электротехнике, в
частности к преобразователям с резонансным
инвертором и может быть использовано в элек
тротехнологии, например, в установках с индук
ционным нагреванием.
Резонансный инвертор с обратными диодами
построен по мостовой схеме, ко входу которой
подсоединен сглаживающий фильтр, связанный
с источником постоянного напряжения. К диа
гонали мостика присоединена нагрузка, а к
двум противоположным ветвям перекрестно
встречно -параллельно присоединены транзистор
(тиристор) и обратный диод. На других пере
крестных частях противоположных ветвей
установлены одинаковые резонансные LC
контуры.
Сокращается количество силовых вентилей,
повышается КПД, 5 ил.
_____________________
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номер и дата подачи международной заявки (PCT)
номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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31
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45
51
54
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62
71
72
73
74
85
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Сведения о выданных патентах
(51) (2012.01)		
(11) 288
(13) U
G01J 1/00
(21) AM20110184U
(22) 22.12.2011
(71) Сергей Халпахчян (AM)
(72) Сергей Халпахчян (AM), Джулетта Варданян
(AM), Манук Нерсисян (AM)
(73) Сергей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц
1а, кв. 73 (AM)
(54) Приемник ультрафиолетового излучения
(57) Полезная модель относится к устройствам
приема и регистрации вакуумного ультрафио
летового излучения и может найти применение в
изучении космических объектов, синхротронного
излучения, а также в медицине, сельском
хозяйстве, физических исследованиях.
Приемник содержит последовательно распо
ложенные фокусирующий и фильтрующий узлы,
конвертер и оптоэлектронный преобразователь,
к которому подключено устройство обработки и
индикации. В качестве конвертера использован
монокристалл корунда, который как примеси
содержит хром (Cr), марганец (Mn), цинк
(Zn), титан (Ti), железо (Fe), и/или медь (Cu).
Монокристалл корунда дополнительно содержит
кобальт (Co) или комбинацию из кобальта (Co),
хрома (Cr), марганца (Mn), цинка (Zn), титана (Ti),
железа (Fe), меди (Cu).
Повышается и расширяется спектральная
чувствительность приемника излучения, 3 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 289
(13) U
G05D 29/00
G01L 13/00
B08B 9/00
(21) AM20120029U
(22) 13.02.2012
(71) Армен Шатахян (AM)
(72) Армен Шатахян (AM), Саргис Симонян (AM),
Петрос Шатахян (AM)
(73) Армен Шатахян, 0070, Ереван, Ерванд Кочар
21/1, кв. 60 (AM)
(54) Узел выпуска чистящего поршня газопровода
(57) Полезная модель относится к измерительной
технике, в частности, к электронным системам

измерения, индикации и управления узла выпуска
чистящего поршня в очистных комплексах газо
проводов.
Узел выпуска чистящего поршня газопровода
включает входной и выходной затворы, которые
установлены соответственно на входной и выход
ной ветвях газопровода, камеру выпуска поршня,
которая подключена к выходному затвору и,
посредством вентильного трубопровода, к входной
ветви газопровода, а также снабжена измерителем
перепада давления, подключенным к входной и
выходной частям камеры, шунтирующие вен
тильные трубопроводы, сигнализаторы про
хожд ения поршня, которые установлены на
выходной ветви газопровода по обе стороны
выходного затвора и автоматическую систему
управления. Все затворы и вентили узла являются
электропневмозатворами. Автоматическая сис
тема управления состоит из микроконтроллера и
приемопередающего электронного блока связи
с диспетчерским центром. Соответствующие
порты микроконтроллера подключены к каждому
затвору, к каждому сигнализатору прохождения
поршня, к измерителю перепада давления и к
приемопередающему электронному блоку связи.
Повышается надежность, снижается стои
мость, расширяются функциональные возмож
ности, 2 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
(11) 290
(13) U
G05D 29/00
G01L 13/00
B08B 9/00
(21) AM20120028U
(22) 13.02.2012
(71) Армен Шатахян (AM)
(72) Армен Шатахян (AM), Саргис Симонян (AM),
Петрос Шатахян (AM)
(73) Армен Шатахян, 0070, Ереван, Ерванд Кочар
21/1, кв. 60 (AM)
(54) Узел приема чистящего поршня газопровода
(57) Полезная модель относится к измерительной
технике, в частности, к электронным системам
измерения, индикации и управления узла приема
чистящего поршня в очистных комплексах
газопроводов.
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Узел включает входной затвор, установ
ленный на входной ветви газопровода, шунти
ров анный вентильным трубопроводом и
снабжен измерителем перепада давления
между входной и выходной частями затвора,
выходной затвор, установленный на выходной
ветви газопровода, камеру приема поршня,
подключенную к входному затвору и к выход
ной ветви газопровода, конденсатоприемную
емкость, которая посредством вентильного
трубопровода связана с газопроводом и с каме
рой приема поршня, сигнализаторы прохож
дения поршня, установленные на входной
ветви газопровода по обе стороны входного
затвора и автоматическую систему управления.
Все затворы и вентили узла являются электро
пневмозатворами. Автоматическая система
управления состоит из микроконтроллера и
приемопередающего электронного блока связи
с диспетчерским центром. Соответствующие
порты микроконтроллера подключены к каждому
затвору, к каждому сигнализатору прохождения
поршня, к измерителю перепада давления и к
приемопередающему электронному блоку связи.
Повышается надежность, снижается стои
мость, расширяются функциональные возмож
ности, 2 ил.
_____________________

(51) (2012.01)
G09B 9/00
(21) AM20110149U

(11) 291		
(22) 28.10.2011

(13) U
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(71) «РАДВАН ТЕХНОЛОГИЯ» ООО (AM)
(72) Араик Азизян (AM)
(73) “РАДВАН ТЕХНОЛОГИЯ” ООО, 0018,
Ереван, Силикян округ, 5-я ул., 58 (AM)
(54) Комплексный тренажер танка
(57) Полезная модель относится к военной технике
и может быть использована для обучения элипажа
(командира, наводчика-оператора, механикаводителя) навыкам вождения и стрельбы.
Тренажер представляет собой аппаратнопрограммный комплекс, который состоит из
соединенных между собой локальной компью
терной сетью модуля инструктора, боевого модуля
и модуля управления. Оборудование модуля
инструктора соединено с другими модулями
и позволяет следить и при помощи звуковой
связи направлять действия обучаемого экипажа.
Боевой модуль предназначен для обучения
командира танка Т-72 и наводчика-оператора.
Модуль управления предназначен для обучения
механика-водителя танка Т-72 и представляет
собой прямоугольную динамическую платформу,
на которой установлена кабина, внутренние
размеры которой и оборудование полностью
имитируют отделение механика-водителя танка
Т-72. Динамическая платформа обеспечивает
параметры передвижения. Программное
обеспечение построено на базе операционной
системы Windows XP и программного пакета
Quest3D.
Повышается эффективность обучения,
сокращается время обучения, снижаются
экономические расходы, 2 ил.
_____________________
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ՄԱՍ№
1

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

Անդորրա
Արաբական Միացյալ
Ամիրայություններ
Աֆղանստան
Անտիգուա և
Բարբուդա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփակա-		
նության աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպություն 		
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
Արուբա
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
Բուրկինա Ֆասո
Բուլղարիա
Բահրեյն
Բուրունդի
Բենին
Բերմուդա
Բրունեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահամներ
Բութան
Բուվեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
և արդյունաբերական
նմուշների Բենիլյուքսի
գերատեսչություն
Բելառուս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետություն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
Հանրապետություն
Կոնգո
Շվեյցարիա

CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD

Փղոսկրի Ափ
Կուկի Կղզիներ
Չիլի
Կամերուն
Չինաստան
Կոլումբիա
Կոստա Ռիկա
Կուբա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
Հանրապետություն
Գերմանիա
Ջիբութի
Դանիա
Դոմինիկա
Դոմինիկյան
Հանրապետություն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արևմտյան Սահարա
Ներքին շուկայի
ներդաշնակման
գերատեսչություն
(ապրանքային նշաններ
և արդյունաբերական
նմուշներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչություն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
Թագավորություն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետությունների
համագործակցության
խորհրդի արտոնագրային վարչություն
Գրենադա

GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW

Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
Քուվեյթ
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KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Լիբանան
Սենտ Լյուսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ
Լատվիա
Լիբիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
Հանրապետություն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
Հյուսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիվներ
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նամիբիա
Նիգեր
Նիգերիա
Նիկարագուա
Նիդեռլանդներ
Նորվեգիա

NP
NR
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RS
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SU*
SV
SY

Նեպալ
Նաուրու
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփականության աֆրիկյան
կազմակերպություն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
Պերու
Պապուա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
Պորտուգալիա
Պալաու
Պարագվայ
Կատար
Եվրոմիության բույսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
Ռումինիա
Ռուսաստանի
Դաշնություն
Ռուանդա
Սաուդյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
Սուդան
Շվեդիա
Սինգապուր
Սուրբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
Սուրինամ
Սաո Թոմե և Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական
Հանրապետություն

SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

ՄԱՍ№
1

Սվազիլանդ
Տուրկս և Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արևելյան Թիմոր
Թուրքմենստան
Թունիս
Տոնգա
Թուրքիա
Տրինիդադ և Տոբագո
Տուվալու
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
Հանրապետություն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներ
Ուրուգվայ
Ուզբեկստան
Սուրբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ և
Գրենադիններ
Վենեսուելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
Վանուատու
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եմեն
Սերբիա և Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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