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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյուտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 գյուտի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
71 հայտատուն, երկրի կոդը
72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2012.01)  (11) 2610 (13) A
A21D 13/00

(21) AM20110136 (22) 07.10.2011
(71) Նարինե Գեղամի Հովհաննիսյան (AM)
(72) Նարինե Գեղամի Հովհաննիսյան (AM)
(73) Նարինե Հովհաննիսյան, 2210, Կոտայքի 
մարզ, գյուղ Առինջ, Մաշտոցի 4-րդ փող., 6 (AM)
(54) Քաղցրաբլիթ
(57)Գյուտը վերաբերում է սննդարդյունա բե րու-
թյանը, մասնավորապես` քաղցրաբլիթներին և 
կարող է կիրառվել հրուշակեղենի արտադրության 
մեջ։

Քաղցրաբլիթը պարունակում է ցորենի 
ալյուր, եգիպտացորենի ալյուր, շաքարավազ, 
մարգարին, մաթ, փունջ, բուսական յուղ, 
ածխաամոնիումային աղ, սոդա, դարչին, 
ջուր և ծովակաղամբ տարեկանի թաղանթա-
նյութով,  բաղադրամասերի հետևյալ հարաբե-
րակցությամբ (զանգվ.%). ցորենի ալյուր՝ 37.8-
39.6, եգիպտացորենի ալյուր՝ 5.0-6.0, ծովա-
կաղամբ տարեկանի թաղանթանյութով՝ 4.2-4.4, 
շաքարավազ՝ 31.0-32.8, մարգարին՝ 2.2-3.0, 
մաթ՝ 6.0-8.0, փունջ՝ 1.5-2.5, բուսական յուղ՝ 2.6-
2.9, ածխաամոնիումային աղ՝ 0.25-0.3, սոդա՝ 
0.1-0.2, դարչին՝ 0.21-0.29, ջուր՝ 8.5 -11.8։

Ընդլայնվում է թխվածքաբլիթների տեսա-
կանին։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2611 (13) A
A21D 13/00

(21) AM20110135 (22) 07.10.2011
(71) Նարինե Գեղամի Հովհաննիսյան (AM), Արամ 
Իվանի Նազարյան (AM)
(72) Նարինե Գեղամի Հովհաննիսյան (AM), Արամ 
Իվանի Նազարյան (AM)
(73) Նարինե Գեղամի Հովհաննիսյան, 2210, 
Կոտայքի մարզ, գյուղ Առինջ, Մաշտոցի 4-րդ 
փող., 6 (AM), Արամ Իվանի Նազարյան, 0038, 
Երևան, Էստոնական 3, բն. 16 (AM)
(54) Թխվածքաբլիթ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդարդյունաբե րու-
թյանը, մասնավորապես թխվածքաբլիթներին և 
կարող է կիրառվել հրուշակեղենի արտադրության 
մեջ։

Թխվածքաբլիթը պարունակում է մարգարին, 
ինվերտ օշարակ, ձվի փոշի, խմորասնկեր, 
կերակրի աղ, սոդա, ածխաամոնիումային աղ, 
դդմի խյուս, համային հավելանյութեր, ցորենի 
ալյուր և  ստևիոզիդ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ.%). մարգարին՝ 
14.0-15.0, ինվերտ օշարակ՝ 2.0-3.0, ձվի փոշի՝ 
0.5-0.6, խմորասնկեր՝ 0.3-0.4, կերակրի աղ՝ 
0.4-0.5, սոդա՝ 0.5-0.6, ածխաամոնիումային 
աղ՝ 0.4-0.5, դդմի խյուս՝ 4.0-5.0, համային 
հավելանյութեր՝ 0.1-0.3, ցորենի ալյուր՝ 77.0-
79.0, ստևիոզիդ՝ 0.07-0.08։

Ընդլայնվում է դիետիկ թխվածքաբլիթների 
տեսականին։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2612 (13) A
A23K 3/00

(21) AM20100124 (22) 17.09.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալ սարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Գառնիկ Հարությունի Գիլոյան (AM), Վոլոդյա 
Արտավազդի Աբրահամյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Սիլոսի պատրաստման կաթնաթթվային 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսությանը, 
մասնավորապես` սիլոսի պատրաստման եղա-
նակին։

Կանաչ զանգվածի սիլոսացման համար 
օգտագործում են կաթնաթթվային բակտերիա-
ներ և լուծույթ, որն իրենից ներկայացնում է 
կաթնաթթվային բակտերիաներ պարունակող 
զտած կաթից մերած մածնի, խմորասնկի և 
ջրի խառնուրդ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). մածուն՝ 4.0-
5.0, խմորասունկ՝ 0.5-1.0, ջուր՝ 90.0-95.0։

Բարձրանում է սիլոսի որակը։
_____________________
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(51) (2012.01)  (11) 2613 (13) A 
A61C 3/00
A61C 13/00

(21) AM20110171 (22) 07.12.2011
(71) Սերգո Ռոբերտի Հովհաննիսյան (AM)
(72) Սերգո Ռոբերտի Հովհաննիսյան (AM), 
Կարեն Արմենի Մաշինյան (AM)
(73) Սերգո Ռոբերտի Հովհաննիսյան, 0012, 
Երևան, Ա. Խաչատրյան 11, բն. 50 (AM)
(54) Ստոմատոլոգիական կտրիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրթոպեդիկ ստոմատո-
լոգիային, մասնավորապես, ստոմատոլոգիական 
կտրիչներին: Ստոմատոլոգիական կտրիչն ունի 
ձողաձև բռնակի ծայրին ամրակցված կտրող 
գլխիկ:

Գյուտի համաձայն, կտրող գլխիկն ականոց 
է, իսկ դրա աշխատանքային եզրը սայր է: Կտրիչի 
գլխիկը կարող է իրականացվել միակողմանի 
սայրով և երկկողմանի սայրով։ Կտրիչի գլխիկը 
մի դեպքում իրականացված է բռնակի նկատմամբ 
ուղղաձիգ դիրքով, մյուս դեպքում իրականացված 
է բռնակի նկատմամբ սուր անկյան թեքությամբ։

Բարձրացվում է կտրիչի օգտագործման 
հար մարավետությունը, կրճատվում է մեխա-
նիկական մշակման տևողությունը, 5 նկ.:

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2614 (13) A
A61F 2/00

(21) AM20110172 (22) 09.12.2011
(71) Արմեն Էդուարդի Մուրադյան (AM)
(72) Արմեն Էդուարդի Մուրադյան (AM)
(73) Արմեն Էդուարդի Մուրադյան, 3115, Գյումրի, 
Վ. Սարգսյան փող. 5–րդ նրբ. 229/268 (AM)
(54) Զարկերակափոխարինիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկագիտության 
բնագավառին և կարող է կիրառվել սրտի 
վիրահատման և պրոթեզավորման համար 
նախատեսված սրտի անհենք ամբող ջական 
կենսաբանական փականների` կենսա պրո-
թեզների աշխատանքի ստուգման, թես-
տավորման և իմպլանտացիայի դեպքում 
պիտանելիության որոշման համար:

Զարկերակափոխարինիչն ունի հիդրավ-
լիկական մխոց, մխոցի հետ կապված սիլիկոնա-
յին պարկ, փորձարկվող կենսափականով 
թեստա վորման խուց ու ծայրամասային 

դիմա դրություն ստեղծող, աշխատանքային 
հեղուկի կուտակման ռեզերվուար և ծորան։ 
Հիդրավլիկական մխոցը մղումների թիվը 
կարգավորող բլոկի և էլեկտրական շարժիչի 
միջոցով կապված է էլեկտրական վերահսկման 
և կառավարման բլոկի հետ։ Թեստավորման 
խուցն ունի ճնշման չափման և վերահսկման 
տվիչներ, իսկ ծորանը հիդրավլիկական պոմպի 
միջոցով միակցված է թեստավորման խցին։ 
Զարկերակափոխարինիչն ունի նաև օդաթողիչ 
փականով մղման խուց, որի մեջ տեղակայված 
է սիլիկոնային պարկը։ Ռեզերվուարն ունի 
օդաթողիչ փական և ջրահեռացման խողո-
վակ։ Ռեզերվուարը և մղման խուցը միմյանց 
կապ ված են ջրահեռացման խողովակի և միա-
կողմանի մեխանիկական փականի միջոցով, 
իսկ թեստավորման խուցը տեղակայված է 
հորիզոնական դիրքով և ունի կենսափականի 
աշխատանքի վերահսկման տեսախցիկ։

Ապահովվում է զարկերակափոխարինիչի 
աշխատանքային պարամետրերի մոտեցումը 
սրտի նորմալ ֆիզիոլոգիական պարամետրերին, 
1 նկ.։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2615 (13) A
A63H 33/00

(21) AM20110180 (22) 16.12.2011
(71) Արման Հովհաննիսյան (AM)
(72) Արման Հովհաննիսյան (AM)
(73) Արման Հովհաննիսյան, 0015, Երևան, 
Գրիգոր Լուսավորչի 12, բն. 2ա (AM)
(54) Մտավոր խաղ
(57) Գյուտը վերաբերում է մտավոր, մասնավո-
րապես` ժամանցային և ուսուցողական խաղերին:

Սարքը կազմված է պատվանդանի վրա տե-
ղադրված շրջանակից։ Շրջանակը տեղադրված 
է հորիզոնական սիմետրիայի առանցքի շուրջը 
պտտվելու հնարավորությամբ։ Տուփի մեջ 
տե ղեկայված են երկշարք թերթեր, ստորին 
շարքի թերթերի քանակը մեկով ավելի է վերին 
շարքի թերթերի քանակից: Գյուտի համաձայն, 
սարքի պատվանդանը ուղղանկյունաձև շրջա-
նակ է, պատվանդանի ներքին կողային մակ-
ե րևույթների կենտրոններում կատարված 
են խուլ անցքեր, շրջանակն ունի կողային 
մակերևույթների կենտրոններում կատարված 
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ելուստներ։ Շրջանակն ունի ութ ուղղանկյու-
նաձև հանվածքներ, որոնց ներքին կողային 
մակերևույթների կենտրոններում կատարված 
են խուլ անցքեր։ Շրջանակը կատարված է 
պատվանդանի խուլ անցքերի մեջ ելուստներով 
տեղադրվելու հնարավորությամբ։ Շրջանակի 
ուղղանկյունաձև հանվածքների մեջ տեղադրված 
են տուփեր, որոնք իրականացված են շրջանակի 
և դրա բաց կողմերին ամրացված թափան-
ցիկ թիթեղների տեսքով։ Տուփերի արտաքին 
կողային մակերևույթների կենտրոններում կա-
տար ված են ելուստներ, ուղղանկյունաձև հան-
վածքների ներքին կողային մակերևույթների 
կենտրոններում կատարված խուլ անցքերում 
տեղակայվելու հնարավորությամբ:

Խաղը նպաստում է հիշողության զարգաց-
մանը, բարձրացնում է ուշադրությունը և հետա-
քրքրասիրությունը, 19 նկ:

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2616 (13) A
E04B 2/00

(21) AM20110097 (22) 27.07.2011
(71) «Կանազիտ Գ.Ա.Ֆ» ԲԲԸ (AM)
(72) Սուրեն Նշանի Գևորգյան (AM), Վահագն 
Սուրենի Գևորգյան (AM)
(73) «Կանազիտ Գ.Ա.Ֆ» ԲԲԸ, 0040, Երևան, 
Աճառյան 40ա (AM)
(54) Պատի ջերմամեկուսիչ պանել
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարությանը, 
մասնավորապես` բնակելի և հասարակական 
շենքերի շինարարության համար օգտագործվող 
ջերմամեկուսիչ պատի պանելների արտա-
դրությանը։

Պատի ջերմամեկուսիչ պանելը ներառում 
է երկաթբետոնե արտաքին և ներքին կրող 
շերտեր, ջերմամեկուսիչ միջին շերտ, դրա միջով 
անցնող երկաթբետոնե արտաքին և ներքին 
շերտերի ամրանային տարրերը միմյանց հետ 
ամրակցող մետաղական կապեր, մետաղական 
կարկաս, որի վանդակների մեջ տեղակայված է 
ջերմամեկուսիչ միջին շերտը և ջերմամեկուսիչ 
լրացուցիչ շերտ։ Երկաթբետոնե արտաքին և 
ներքին կրող շերտերի ամրանային տարրերը 
մետաղական ցանցեր են, իսկ երկաթբետոնե 

արտաքին շերտը դրսից ունի դեկորատիվ 
երեսպատման սալեր, որոնք մետաղական ճկուն 
կապերի միջոցով միացված են երկաթբետոնե 
արտաքին կրող շերտի մետաղական ցանցին։ 
Մետաղական կարկասի վանդակների կողերը 
բետոնացված են։ Ջերմամեկուսիչ լրացուցիչ 
շերտը դրված է երկաթբետոնե ներքին կրող 
շերտի վրա։ Ջերմամեկուսիչ պանելի վերին 
շերտի և կողային նիստերի վրա արված են 
փորվածքներ։ Ջերմամեկուսիչ պանելները 
միմյանց միակցելու համար պանելի ուղղահայաց 
կողային պատերի մեջ ներդրված են մետաղական 
ճկուն կապեր։

Բարձրացվում է հուսալիությունն ու ամրու-
թյունը, բարելավվում են ջերմամեկուսիչ հատկու-
թյունները, 3 նկ.։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2617 (13) A 
F03D 11/00
F03D 3/00

(21) AM20110101 (22) 03.08.2011
(71) Ոստանիկ Մարուխյան (AM), Սուրեն 
Թաթիկյան (AM), Տիգրան Թաթիկյան (AM)
(72) Ոստանիկ Մարուխյան (AM), Սուրեն Թաթիկ-
յան (AM), Տիգրան Թաթիկյան (AM)
(73) Ոստանիկ Մարուխյան, 0001, Երևան, 
Սայաթ-Նովա 7, բն 5 (AM), Սուրեն Թաթիկյան, 
2304, Կոտայքի մարզ, ք. Հրազդան, Միկրոշրջան 
68, բն. 11 (AM), Տիգրան Թաթիկյան, 0040, 
Երևան, Ավան, Հր. Աճառյան 24 (AM)
(54) Հողմաէներգետիկ տեղակայանքի առանց-
քակալ
(57) Գյուտը վերաբերում է հողմաէներգետիկա-
յին, մասնավորապես՝ հողմաէներգետիկ տեղա-
կայանքի առանցքակալներին։

Հողմաէներգետիկ տեղակայանքի առանց-
քակալն անշարժ ամրակցված է տեղակայանքի 
իրանին հենարանի միջոցով։ Առանցքակալն ունի 
յուղի տարողություն, որն անշարժ ամրակցված 
է հողմատուրբինի լիսեռին և պտտվում է նրա 
հետ։ Առանցքակալը յուղի տարողության մեջ է 
ընկղմվում վերևից:

Կանխվում է յուղի արտահոսքը լիսեռի և 
առանցքակալի հպման մասից, 3 նկ.:

_____________________
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(51) (2012.01)  (11) 2618 (13) A 
G01M 17/00
B60R 22/00

(21) AM20110155  (22) 09.11.2011
(71) Ռոբերտ Ալեքսանդրի Մեժլումյան (AM), 
Լեոնիդ Մարտիրոսի Սաժինյան (AM)
(72) Ռոբերտ Ալեքսանդրի Մեժլումյան (AM), 
Լեոնիդ Մարտիրոսի Սաժինյան (AM), Նունե 
Ռոգլերի Բաբաջանյան (AM), Ալեքսանդր 
Ռոբերտի Մեժլումյան (AM)
(73) Ռոբերտ Ալեքսանդրի Մեժլումյան, 0052, 
Երևան, Թբիլիսիի խճ., նրբ. 1, բն. 24 (AM), 
Լեոնիդ Մարտիրոսի Սաժինյան, 0052, Երևան, 
Թբիլիսիի խճ., նրբ. 2, բն. 14 (AM)
(54) Միացքի փորձարկման ստենդ
(57) Գյուտը վերաբերում է տրանսպորտային 
միջոցների՝ ավտոմոբիլների անվտանգության 
ամրագոտու միացքի փորձարկումներին, մաս-
նավորապես՝ միացքի գոյապաշարի փոր-
ձարկման ստենդի կառուցվածքին:

Ստենդն ունի փորձարկվող միացքի ընդունող 
և անջատվող մասերի ամրակցման հանգույցներ, 

կատարող մեխանիզմ, էլեկտրաշարժաբեր և 
վերահսկիչ-չափիչ սարք, որոնք տեղակայված 
են իրանի վրա: Կատարող մեխանիզմն ունի 
էլեկտրաշարժաբերին միակցված բռնցքավոր 
լիսեռ, լիսեռի վրա կոշտ նստած առաջին բռունցք, 
առաջին բռունցքի հետ կինեմատիկական զույգ 
կազմող առաջին ճոճալծակ, առաջին ճոճա-
լծակի բանող ծայրի հետ փոխազդող սող նակ, 
որը հետադարձ-առաջընթաց շարժվելու հնա-
րավորությամբ տեղակայված է ուղղորդիչների 
մեջ, իսկ փորձարկվող միացքի անջատվող մասի 
ամրակցման հանգույցը տեղակայված է սողնակի 
ծայրին: Գյուտի համաձայն, լիսեռի վրա, առաջին 
բռունցքի նկատմամբ անկյունային շեղումով 
տեղադրված է լրացուցիչ երկրորդ բռունցքը, 
կատարող մեխանիզմն ունի երկրորդ բռունցքի 
հետ կինեմատիկական զույգ կազմող երկրորդ 
ճոճալծակը, որը հոդակապորեն միակցված 
է փորձարկվող միացքի ընդունող մասի հետ 
փոխազդող հաղորդակին:

Ընդլայնվում են ստենդի ֆունկցիոնալ հնա-
րավորությունները, 2 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
71 հայտատուն, երկրի կոդը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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(51) (2012.01)  (11) 283  (13) U
A63F 3/00

(21) AM20110182U (22) 21.12.2011
(71) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(72) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(73) Պարույր Կարանի Ենոքյան, 0070, Երևան, 
Ե. Քոչարի 19, բն. 32 (AM)
(54) Շախմատ
(57) Շախմատն ունի խաղատախտակ, խաղա-
տախտակն ունի խաղադաշտ՝ բաժանված 144 
վանդակների (12x12) և տվյալ խաղադաշտում 
տեղակայվող շախմատային խաղաքարերի 
երկու հավաքածու՝ յուրաքանչյուրում 24-ական 
խաղաքար։ Յուրաքանչյուր հավաքածուն ունի 8 
ավանդական շախմատային ֆիգուրներ, 2 զույգ 
լրացուցիչ՝ «Վագր» և «Առյուծ» շախմատային 
ֆիգուրներ և 12 «Զինվոր»։ Խաղատախտակն 
իրականացված է երեք հատվածամասերից, 
որոնցից առաջինը պարունակում է 64 վան-
դակներով (8x8) խաղադաշտ, որի վերին և աջ 
կողմերում խաղատախտակի եզրերը համընկնում 
են խաղադաշտի եզրերի հետ։ Երկրորդ հատվա-
ծամասն իրենից ներկայացնում է առաջին 
հատվածամասի վերին և աջ կողմերի կողմնային 
մակերևույթներին միակցվող անկյունաքանոնի 
տեսք ունեցող հատվածամաս, ընդ որում, 
երկրորդ հատվածամասի եզրերը համընկնում 
են դրա վերին մակերևույթի վրա պատկերված, 
իրար հետ վերին աջ անկյունում համատեղվող 
2x10 չափերի խաղադաշտերի եզրերի հետ։ 
Երրորդ հատվածամասն իրենից ներկայացնում է 
երկրորդ հատվածամասի արտաքին կողմնային 
մակերևույթներին միակցվող անկյունաքանոնի 
տեսք ունեցող հատվածամաս, ընդ որում երրորդ 
հատվածամասի ներքին եզրերը համընկնում 

են դրա վերին մակերևույթի վրա պատկերված, 
իրար հետ վերին աջ անկյունում համատեղվող 
2x12 չափերի խաղադաշտերի ներքին եզրերի 
հետ։

Պարզեցվում է 144 վանդականոց խաղա-
դաշտով շախմատային խաղատախտակի 
տեղափոխման հնարավորությունը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 284  (13) U
G10D 7/00

(21) AM20110166U (22) 24.11.2011
(71) Գալուստ Արամի Գալստյան (AM)
(72) Գալուստ Արամի Գալստյան (AM)
(73) Գալուստ Արամի Գալստյան, 0063, Երևան, 
Ավան 7-րդ փող., 3-րդ նրբ., 22 (AM)
(54) Փողային երաժշտական գործիք զուռնա
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է փայտյա 
փողային երաժշտական գործիքներին, մաս-
նավորապես՝ զուռնաներին։

Փողային երաժշտական գործիք զուռնան 
պարունակում է ձայնային անցքերով փայտյա 
փող, մետաղական միլ և եղեգնյա փողածայրոց։ 
Փողը պատրաստված է ծիրանենու մեկ կտորից 
փայտից, փողանցքի տրամագիծը գլխույկի 
հատվածում կոնաձև նեղացող է, իսկ միջին 
հատվածում կոնաձև լայնացող է՝ 7,5 մմ–ից 
մինչև 24 մմ։ Մետաղական միլը պատրաստված 
է նորարծաթից կամ մելքիորից, ընդ որում 
մետաղական միլի փչման անցքի տրամագիծը 
2,9 մմ է, փայտա փողի երկարությունը՝ 295 մմ, 
մետաղական միլի երկարությունը՝ 58 մմ։

Ընդլայնվում է ձայնածավալը և բարելավվում 
է նվագելու հարմարավետությունը, 5 նկ.։

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 վկայագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21 հայտի համարը
22 հայտի ստացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24 գրանցման թվականը
31 առաջնային հայտի համարը
32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը
72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված
  արդյունաբերական    նմուշների մասին 

(51) 21-01 (11) 269  (13) S
(21) 20110025  (22) 06.12.2011
(71) Հրաչյա Օհանյան (AM)
(72) Հրաչյա Օհանյան (AM)
(73) Հրաչյա Օհանյան, Երևան, Նորքի այգիներ 
238/5 (AM)
(54) Մասիս սարի տեսքով նարդի
(55)

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20110020 (111) 18046
(220) 14.01.2011 (151) 06.02.2012
 (181) 14.01.2021
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 

Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, 
գ/գ, AM

(442) 23.02.2011
(540)

(511)
դաս 33. գինի և հայկական կոնյակ (բրենդի): 

____________________

(210) 20110436 (111) 18047
(220) 04.04.2011 (151) 06.02.2012
 (181) 04.04.2021
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 

Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, 
գ/գ, AM

(442) 09.05.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20110532 (111) 18048
(220) 22.04.2011 (151) 06.02.2012
 (181) 22.04.2021
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 

Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ

(442) 22.06.2011
(310) T1100009E   (320) 03.01.2011   (330) SG

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540)

(511)
դաս 30. աղացած և հատիկավոր սուրճ, 

կակաո, թեյ (խոտային և ոչ խոտային), սուրճ, թեյ, 
կակաո և սուրճ «էսպրեսսո» (ըմպելիքներ), սուրճի 
և(կամ) «էսպրեսսո» սուրճի հիմքով ըմպելիքներ, 
թեյի, փոշի շոկոլադի և վանիլի հիմքով ըմպելիք-
ներ. սոուսներ ըմպելիքներին ավելացնելու 
համար. շոկոլադային օշարակ, բուրավետ օշա-
րակներ ըմպելիքներին ավելացնելու համար, 
թխված ապրանքներ, ներառյալ ամոքահունց 
հաց, բլիթներ, բիսկվիտներ, թխվածքաբլիթներ, 
հրուշակներ, հաց և հացաբուլկեղեն, սենդվիչ-
ներ, գրանոլա (դարչնագույն շաքարի, քիշմիշի, 
կոկոսի և ընկույզի հավելումով գլանած վարսակ, 
որն օգտագործվում է չոր նախաճաշերի պատ-
րաստման համար), պատրաստի սուրճ, պատ-
րաստի թեյ, պաղպաղակ և սառեցված հրուշա-
կեղեն. շոկոլադ, կոնֆետներ և հրուշակեղեն.

դաս 35. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
ֆրանչայզինգ, այն է՝ ռեստորանների, կաֆե-
ների, սրճարանների և խորտկարանների հիմ-
նադրման և (կամ) գործարկման հարցերում 
տեխնիկական աջակցություն և օգնություն. 
սուրճի, թեյի, կակաոյի, փաթեթավորված և 
օգտա գործմանը պատրաստ սննդամթերքի, 
էլեկտրական սարքավորումների, ոչ էլեկտրական 
սարքավորումների, տնային կահկարասու, խո-
հա նոցային կահկարասու, ժամացույցների, 
ձեռքի ժամացույցների, խոհանոցային ժամա-
նակաչափերի, վայրկենաչափերի, ոսկերչական 
իրերի, զարդերի, գրքերի, երաժշտական ձայնա-
գրությունների, «մկնիկների» համար գորգիկների, 
թղթապանակների, դրամապանակների, կենցա-
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ղային պայուսակների, կանացի պայուսակների, 
պորտֆելների, գրքերի պայուսակների, ճամ-
պրուկների և հովանոցների՝ բոլորը կտորից, 
պլաստմասսայից (պլաստիկից) կամ կաշվից 
պատրաստված, բանալիների համար կաշվե 
պատյանների, հագուստի, կեպիների, գլխարկ-
ների, խաղալիքների, այդ թվում`«թեդդի» ար-
ջուկ ների, փափուկ խաղալիքների, թավշե 
խաղալիքների, տիկնիկների և դրանց համար 
նա խատեսված պարագաների, տոնածառի զար-
դերի մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
սուրճի, թեյի, կակաոյի, փաթեթավորված և 
օգտագործմանը պատրաստ սննդամթերքի, 
էլեկտրական սարքավորումների, ոչ էլեկտրական 
սարքավորումների, տնային կահկարասու, խո-
հա նոցային կահկարասու, ժամացույցների, 
ձեռքի ժամացույցների, խոհանոցային ժամա-
նակաչափերի, վայրկենաչափերի, ոսկերչական 
իրերի, զարդերի, գրքերի, երաժշտական ձայնա-
գրությունների, «մկնիկների» համար գորգիկ-
ների, թղթապանակների, դրամապանակների, 
կեն ցաղային պայուսակների, կանացի պայու-
սակների, պորտֆելների, գրքերի պայուսակ-
ների, ճամպրուկների և հովանոցների՝ բոլորը 
կտորից, պլաստմասսայից (պլաստիկից) կամ 
կաշվից պատրաստված, բանալիների համար 
կաշվե պատյանների, հագուստի, կեպիների, 
գլխարկների, խաղալիքների, այդ թվում՝ «թեդդի» 
արջուկների, փափուկ խաղալիքների, թավշե 
խաղալիքների, տիկնիկների և դրանց համար 
նախատեսված պարագաների, տոնածառի զար-
դերի մեծածախ բաշխման ծառայություններ 
(դիստրիբյուտորների ծառայություններ). մեծա-
ծախ պատվերների ծառայություններ և մեծա-
ծախ խանութներ. սուրճի, թեյի, կակաոյի, 
փաթե թավորված և օգտագործմանը պատրաստ 
սննդամթերքի, էլեկտրական սարքավորում ների, 
ոչ էլեկտրական սարքավորումների, տնային 
կահկարասու, խոհանոցային կահկարասու, 
ժամացույցների, ձեռքի ժամացույցների, խոհա-
նոցային ժամանակաչափերի, վայրկենաչափերի, 
ոսկերչական իրերի, զարդերի, գրքերի, երա-
ժշտական ձայնագրությունների, «մկնիկների» 
համար գորգիկների, թղթապանակների, դրա-
մապանակների, կենցաղային պայուսակների, 
կանացի պայուսակների, պորտֆելների, գրքերի 
պայուսակների, ճամպրուկների և հովանոց ների՝ 

բոլորը կտորից, պլաստմասսայից (պլաստիկից) 
կամ կաշվից պատրաստված, բանալիների 
համար կաշվե պատյանների, հագուստի, կե-
պիների, գլխարկների, խաղալիքների, այդ 
թվում՝ «թեդդի» արջուկների, փափուկ խա-
ղալիքների, թավշե խաղալիքների, տիկ-
նիկների և դրանց համար նախատեսված պա-
րա գաների, տոնածառի զարդերի փոստային 
պատվերների և կատալոգներով փոստային 
պատվերների ծառայություններ, պատվեր-
ների համակարգչայնացված ծառայություններ 
օնլայն ռեժիմում, մանրածախ առևտրի համա-
կարգչայնացված ծառայություններ օնլայն 
ռեժիմում, պատվերների ծառայություն և ման-
րածախ առևտուր օնլայն ռեժիմում. նվեր ների 
գրանցման և պատվիրման համա կարգչայ-
նացված ծառայություններ օնլայն ռեժիմում.

դաս 43. ռեստորաններ, կաֆեներ, կաֆե-
տե րիաներ, խորտկարաններ, սրճարաններ, 
սննդա մթերքի դուրս տրամադրման և առաք-
ման ռեստորանային ծառայություններ. սննդա-
մթերքի և ըմպելիքների պատրաստման և առաք-
ման ծառայություններ. երրորդ անձանց գրա-
սենյակներ սուրճի մատակարարման ծառա-
յություններ. սննդամթերքի պատրաստման և 
առաքման պայմանագրային ծառայություններ. 
սննդամթերքի պատրաստում. դուրս տրա-
մադրվող սննդամթերքի և ըմպելիքների պատ-
րաստում և վաճառք։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110903 (111) 18049
(220) 25.07.2011 (151) 06.02.2012
 (181) 25.07.2021
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 

Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, 
գ/գ, AM

(442) 07.09.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________
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(210) 20110930 (111) 18050
(220) 29.07.2011 (151) 06.02.2012
 (181) 29.07.2021
(730) «Զեթ ընդ էյ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4, թիվ 

5, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, 
կարմիր, բաց կապույտ, փիրուզագույն, 
մանու շակագույն, կանաչ, կապույտ, վար-
դագույն, դեղին, մուգ և բաց շագանակագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
հովա նոցներ, անձրևակալներ և ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ: 
____________________

(210) 20110937 (111) 18051
(220) 29.07.2011 (151) 06.02.2012
 (181) 29.07.2021
(730) «Բէնէ Էսսէ» ՍՊԸ, Երևան, Դեմիրճյան 31, 

բն. 28, AM
(442) 20.08.2011
(540)

(526) «ՖԻՐՄԵՆՆԻՅԵ ՄՅԱՍՆԻՅԵ ՊՈԼՈՒ-
ՖԱԲՐԻԿԱՏԻ»,«ԿԱՉԵՍՏՎՈ ԳԱՌԱՆ-
ՏԻ ՌՈՒՅԵՄ» (ռուս.) և «ՈՐԱԿԸ ԵՐԱՇ-
ԽԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆՔ» արտա հայ տու թյուններն 
ինքնուրույն պահպա նության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ 
կապույտ, ոսկեգույն, սպիտակ և կարմիր 
գունային համակցությամբ:

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

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

____________________

(210) 20110938 (111) 18052
(220) 29.07.2011 (151) 06.02.2012
 (181) 29.07.2021
(730) «Բէնէ Էսսէ» ՍՊԸ, Երևան, Դեմիրճյան 31, 

բն. 28, AM
(442) 20.08.2011
(540)

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

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

____________________

(210) 20111021 (111) 18053
(220) 19.08.2011 (151) 06.02.2012
 (181) 19.08.2021
(730) «Աբումպրոմ» Արտադրական միավորում 

ՍՊԸ, Տավուշ, գ. Գանձաքար, AM
(442) 22.09.2011



ԳՅՈՒՏԵՐ

21

ՄԱՍ 1

21

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 3 

26 .03 . 20 12

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, մոխրա-
գույն, բաց և մուգ կապույտ գույներով:

(511)
դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիքներ: 

____________________

(210) 20111074 (111) 18054
(220) 31.08.2011 (151) 06.02.2012
 (181) 31.08.2021
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 

Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, 
գ/գ, AM

(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20111147 (111) 18055
(220) 14.09.2011 (151) 06.02.2012
 (181) 14.09.2021
(730) Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի, US
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 5. մանկական սնունդ. մանկական 

սնունդ, ներառյալ հացահատիկային արտա-
դրանք, թխվածքաբլիթներ, մակարոնեղեն.

դաս 30. հացահատիկային արտադրանք, 
թխվածքաբլիթներ, չորահաց, կրեկերներ, մա-
կարոնեղեն, ներառյալ երեխաների համար նա-
խատեսված արտադրանքը:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20111148 (111) 18056
(220) 15.09.2011 (151) 06.02.2012
 (181) 15.09.2021
(730) «Քանան քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, Արագածոտնի 

մարզ, գ. Աշնակ, AM
(442) 07.10.2011
(540)

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

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20111175 (111) 18057
(220) 19.09.2011 (151) 06.02.2012
 (181) 19.09.2021
(730) «Բիո-քիմ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33, 

1/1, AM
(442) 07.10.2011
(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:

____________________

(210) 20111181 (111) 18058
(220) 22.09.2011 (151) 06.02.2012
 (181) 22.09.2021
(730) Օթիս Էլեվեյթր Քամփնի, US
(442) 05.11.2011
(540)
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(511)
դաս 7. ամբարձիչներ, վերելակներ, շարժա-

սանդուղքներ, շարժվող հետիոտնային ուղիներ 
և մասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների համար.

դաս 37. ամբարձիչների, վերելակների, 
շարժասանդուղքների, շարժվող հետիոտնային 
ուղիների և բոլոր վերոնշյալ ապրանքների հա-
մար մասերի տեղադրում, արդիականացում, 
սպասարկում և նորոգում:.
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20111240 (111) 18059
(220) 06.10.2011 (151) 06.02.2012
 (181) 06.10.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես Մա-

կարյան, Երևան, Աթոյան անց., 10/4 շենք, 
բն. 10

(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 37. ավտոմեքենաների լվացման ծառա-

յություններ, շինարարություն. նորոգում. սար-
քավորումների տեղակայում.

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

____________________

(210) 20110648 (111) 18060
(220) 24.05.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 24.05.2021
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(442) 22.07.2011
(540)

(526) «LONDON» անվանումը և «SINCE 1879» 
արտահայտությունը ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ կամ սիգարետների 
և պապիրոսների լցման ծխախոտ, ծա մելու 
ծխախոտ, ծխախոտ (սնուս). սիգարետներ, 
պա պիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու 
նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ 
ծխախոտի հետ խառնուրդում ոչ բժշկական կամ 
բուժական նպատակների համար. քթախոտ. 
ծխելու պիտույքներ ընդգրկված 34-րդ դասում. 
սիգարետի և պապիրոսի թուղթ. սիգարետի և 
պապիրոսի պարկուճներ, լուցկի:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20110742 (111) 18061
(220) 20.06.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 20.06.2021
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 07.07.2011
(540)

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

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

____________________

(210) 20110759 (111) 18062
(220) 22.06.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 22.06.2021
(730) «Ծխնելույզագործական մասնագիտացված 

սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 10, 4-րդ 
հարկ,

(442) 22.07.2011
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(540)

(526) «ԾԽՆԵԼՈՒՅԶԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱ-
ԳԻՏԱՑՎԱԾ ՍԵՐՎԻՍ» արտա հայ տու-
թյունը և «ՍՊԸ» գրառումն ինքն ուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(511)
դաս 37. ծխաօդատար ուղիների ստուգման, 

մաքրման աշխատանքներ:  
____________________

(210) 20110804 (111) 18063
(220) 29.06.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 29.06.2021
(730) «Ստաֆ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ 

թաղ., 13/30, AM
(442) 05.08.2011
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն: 

____________________

(210) 20110835 (111) 18064
(220) 08.07.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 08.07.2021
(730) «Կալիդուս» ՍՊԸ, Երևան, Արարատյան 

90/35, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, 
նարնջագույն և մոխրագույն գունային հա-
մակ ցությամբ:

(511)
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-

վո րումների տեղակայում.
դաս 45. այլ անձանց կողմից մատուց-

վող անհատական և սոցիալական ծառա յու-
թյուններ անհատի կարիքները հոգալու հա-
մար. անվտանգության ծառայություններ սե-
փա կանության և անհատի պաշտպանության 
համար: 

____________________

(210) 20110892 (111) 18065
(220) 21.07.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 21.07.2021
(730) «Իտաս ինթերնեյշնլ տուրիզմ ասիսթնս 

սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն, 1-ին 
թաղ. 30 շ, բն. 25, AM

(442) 05.08.2011
(540)

(526) «INTERNATIONAL TOURISM ASSISTANCE 
SERVICE» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 39. զբոսաշրջությանն աջակցման ծա ռա-

յություններ, զբոսաշրջության ծառայություններ:  
____________________
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(210) 20110947 (111) 18066
(220) 03.08.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 03.08.2021
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 20.08.2011
(540)

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

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

____________________

(210) 20110948 (111) 18067
(220) 03.08.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 03.08.2021
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 20.08.2011
(540)

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

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

____________________

(210) 20110964 (111) 18068
(220) 05.08.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 05.08.2021
(730) Դուֆրի ԱԳ, CH
(442) 07.09.2011
(540)

(511)
դաս 35. մանրածախ առևտուր. ապրանք-

ների տեսականու հավաքում մի տեղում (բացա-
ռությամբ դրանց փոխադրումը) երրորդ անձանց 
համար՝ հնարավորություն տալով սպառողին 
հարմար կերպով դիտել և գնել այդ ապրանքները:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110976 (111) 18069
(220) 08.08.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 08.08.2021
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 07.09.2011
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110983 (111) 18070
(220) 10.08.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 10.08.2021
(730) «Թուֆան» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 

6, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մոխրա-
գույն, կապույտ, դեղին, կանաչ, գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և քսուքներ.
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ.
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դաս 7. ավտոպահեստամասեր.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր.
դաս 24. գործվածքային և մանվածքային 

սրբիչներ: 
____________________

(210) 20110984 (111) 18071
(220) 10.08.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 10.08.2021
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 07.09.2011
(540)

(511)
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 

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

____________________

(210) 20110990 (111) 18072
(220) 10.08.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 10.08.2021
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 07.09.2011
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111015 (111) 18073
(220) 17.08.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 17.08.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Սահաթչյան, 

Երևան, Դավիթաշեն 4-րդ թ., 15շ. բն. 9,
(442) 22.09.2011

(540)

(526) «ԱՔՍԵՍՈՒԱՐՆԵՐ», «ACCESSORIES», 
«ԱԿՍԵՍՈՒԱՐԻ» (ռուս.) բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

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

(511)
դաս 9. հեռախոսների պատյաններ:

____________________

(210) 20111061 (111) 18074
(220) 25.08.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 25.08.2021
(730) ՋեյԷքս Նիփփոն Օյլ ընդ Էներջի Քորփորեյշն, 

JP
(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 1. փոխհաղորդիչ հեղուկ.
դաս 4. մեքենայի յուղ. վառելիքներ. հեղուկ 

վառելիքներ. տեխնիկական յուղեր. հան քա-
յին յուղեր և ճարպեր արդյունաբերական նպա-
տակների համար (ոչ վառելիքի համար). ոչ 
հանքային յուղեր և ճարպեր արդյունաբերական 
նպատակների համար (ոչ վառելիքի համար). 
քսայուղեր. արդյունաբերական քսանյութեր: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20111062 (111) 18075
(220) 25.08.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 25.08.2021
(730) ՋեյԷքս Նիփփոն Օյլ ընդ Էներջի Քորփորեյշն, 

JP
(442) 07.10.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմիր, 
նարնջագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511)
դաս 1. փոխհաղորդիչ հեղուկ.
դաս 4. մեքենայի յուղ. վառելիքներ. հեղուկ 

վառելիքներ. տեխնիկական յուղեր. հան-
քային յուղեր և ճարպեր արդյունաբերական 
նպատակների համար (ոչ վառելիքի համար). ոչ 
հանքային յուղեր և ճարպեր արդյունաբերական 
նպատակների համար (ոչ վառելիքի համար). 
քսայուղեր. արդյունաբերական քսանյութեր: 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20111118 (111) 18076
(220) 09.09.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 09.09.2021
(730) «Պիկ-Պակ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 

2/1, բն. 17, AM
(442) 07.10.2011
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20111169 (111) 18077
(220) 17.09.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 17.09.2021
(730) «Հեփփի վոյաժ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 

40, AM
(442) 21.10.2011
(540)

(526) «TOUR OPERATOR» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, 
կապույտ և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:

(511)
դաս 39. տուրիստական գործունեություն: 

____________________

(210) 20111179 (111) 18078
(220) 22.09.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 22.09.2021
(730) «Գետնատուն» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Երևան-

յան խճ. 11, AM
(442) 07.10.2011
(540)

(526) Բացի «GETNATOUN», «ԳԵՏՆԱՏՈՒՆ» 
գրառումներից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, սև, դեղին, 
բորդո, բաց դարչնագույն, մոխրագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 33. գինի: 

____________________
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(210) 20111180 (111) 18079
(220) 22.09.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 22.09.2021
(730) «Գետնատուն» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Երևան-

յան խճ. 11, AM
(442) 07.10.2011
(540)

(526) Բացի «GETNATOUN», «NARINE», «ՆԱՐԻՆԵ» 
գրառումներից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, սև, 
դեղին, բորդո, կարմիր, բաց դարչնագույն, 
սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 33. գինի:  

____________________

(210) 20111212 (111) 18080
(220) 30.09.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 30.09.2021
(730) «Սքայֆոքս փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, 

Նար-Դոսի փ., 69 տուն, AM
(442) 05.11.2011
(540)

(526) «PRODUCTION» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 35. լուսային, ձայնային, տեսային, բե-

մա կան, երաժշտական գործիքների և սարքա-
վորումների ներմուծում, վաճառք.

դաս 37. լուսային, ձայնային, տեսային, 
բեմական, երաժշտական գործիքների տեղա-
դրում, սպասարկում.

դաս 41. լուսային, ձայնային, տեսային, 
բեմական, երաժշտական գործիքների վարձա-
կալում, ժամանակավոր օգտագործման տրամա-
դրում. շոուների, համերգների, մարզական, մշա-
կութային, կուլտմասսայական, հասարակա-
քաղաքական միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. համերգասրահների, դահլիճ-
ների, մարզասրահների, թատրոնների, կինո-
թատրոնների, սրահների լուսային, ձայնային, 
տեսային, երաժշտական, բեմական միջոցներով 
և սարքավորումներով ձևավորում, կահավորում: 

____________________

(210) 20111216 (111) 18081
(220) 03.10.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 03.10.2021
(730) «Մուշ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 97, AM
(442) 21.10.2011
(540)

(526) «ALCO» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն և 
սև գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):  
____________________

(210) 20111253 (111) 18082
(220) 07.10.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 07.10.2021
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(730) «Կարեն Դարբինյան» ՍՊԸ, ՀՀ. Գեղար-
քունիքի մարզ, գյուղ Սարուխան, AM

(442) 21.11.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, դարչ-
նագույն, կաթնագույն, դեղին գունային հա-
մակցությամբ:

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:  

____________________

(210) 20111279 (111) 18083
(220) 13.10.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 13.10.2021
(730) «Սաս-գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 18, AM
(442) 05.11.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սև գու-
նային համակցությամբ:

(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա-
նակաչափ սարքեր.

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 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սա-
դափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փոխա-
րինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ րաստ-

ված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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

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

____________________

(210) 20111283 (111) 18084
(220) 14.10.2011 (151) 14.02.2012
 (181) 14.10.2021
(730) «Սեմուր ընդ կո» ՍՊԸ, ք. Եղվարդ, Երևան-

յան խճ. 118, AM
(442) 21.11.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ 
և սև գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 6. մետաղական ցինկապատ և պոլի-

մերային ծածկույթով ձևավոր թիթեղներ, տանիքի 
աքսեսուարներ, ներքին հարդարման պրոֆիլներ, 
ցանկապատի ցանցեր և վեցանկյուն ցանցեր՝ 
ցինկապատ և պողպատյա մետաղալարերից:  

____________________

(210) 20090648 (111) 18085
(220) 09.06.2009 (151) 21.02.2012
 (181) 09.06.2019
(730) Նեքսթ Ռիթեյլ Լիմիթիդ, GB
(540)

(511)
դաս 9. արևային ակնոցներ, ակնոցներ և 

ակնոցների պատյաններ. 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա-
նակաչափ սարքեր:

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 35. մանրածախ առևտրի ծառա յու-
թյուններ, ներառյալ ընդհանուր ապրանքների 
խթանման և հագուստի խանութների, փոս-
տային պատվերով կատալոգների, օնլայն, 
հեռուս տատեսային ալիքների, շարժական 
հեռա խոսների և առանց միջնորդի ուղղակի 
վաճառքի միջոցով իրականացվող մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ, որոնք վերաբերում 
են հագուստի, գլխարկների և կոշկեղենի, ոսկեր-
չական իրերի ու զարդերի, ժամացույցների, 
նորա ձևության աքսեսուարների, կենցաղային 
իրերի, սրբիչների, անկողնային սպիտակե-
ղենի, գործվածքեղենի, կահույքի, լուսավորման 
սար քերի, խաղալիքների, կոսմետիկական 

պա րա գաների, արդուզարդի ոչ բուժական 
պարագաների, ակնոցների, պատյանների ու 
պայուսակների, կաշվե իրերի, կանացի պայու-
սակների, սպորտային պայուսակների, ճամփոր-
դական ճամպրուկների, առևտուր անելու պայու-
սակների, արդուզարդի պարագաների համար 
նախատեսված պայուսակների, սուրհանդակի 
պայուսակների, տնտեսական պայուսակների, 
փաստաթղթերի համար պայուսակների և ման-
կական պայուսակների, խոհանոցային կահ-
կարասու, ներկերի, պաստառների, պատերի 
կպչուն թղթերի և եզրաժապավենների, նկար-
ների, նկարների շրջանակների, էլեկ տրա-
կան ապրանքների, ֆոտո-, տեսա-, կինո- և 
հեռուս տախցիկների վաճառքին. վերո հիշյալ 
ապրանքների մանրածախ առևտրի ծառա-
յությունների վերաբերյալ տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. գործա րա-
րության ասպարեզում գործերի կառավարման 
վերաբերյալ խորհրդատվություն, ներառյալ 
վերոհիշյալ ապրանքների մանրածախ առև տրով 
զբաղվող խանութների կառավարման վերա-
բերյալ աջակցություն և խորհրդատվություն:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20110643 (111) 18086
(220) 23.05.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 23.05.2021
(730) Աթրասթ Քմփյութր Քորփ., 3Ֆ, 361 

Ֆյուսինգ 1սթ Րդ., Գուեյշան, Տառյուան 
Քաունթրի (մարզ) 333, Տայվան, TW

(442) 07.09.2011
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային սարքավորումներ, 

այն է. համակարգիչներ, նեթբուք տեսակի հա-
մա կարգիչներ, նոութբուք տեսակի համա-
կար  գիչներ, բարակ կլիենտ համակարգիչներ, 
համակարգչային սերվերի համակարգեր, որոնք 
ներառում են մայր մեկուսատախտակներ, համա-
կարգչի շասսի(chassis), տեղեկատվության 
մշակման կենտրոնական բլոկներ, հիշողության 
մո դուլներ, հիշողության քարտեր, օդափոխիչներ, 
սնման բլոկներ և կոշտ սկավառակներ, համա-
կարգչային տվյալների հիշողության բլոկներ՝  
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տվյալների պահպանման ցանց` (SAN)  և տվյալ-
ների պահպանման ցանցին կցվող հիշող սարք 
(NAS). համակարգչային ծրագրային արտադրանք` 
ներանցման - արտանցման բազային համակարգ 
( BIOS) նշված համակարգչային սարքավորման 
վերահսկման և սարքավորման ներանցման – 
արտանցման ֆունկցիայի միացման համար. 
ներսարքված ծրագիր` նշված համակարգչային 
սարքավորման վերահսկման համար և  կցվող 
ինտերֆեյսային ծրագրեր (API) մուտք գործելու 
ծրագրային ապահովման բարձր մակարդակ 
ծրագրավորումը ապահովելու համար. ախտ-
որոշման ծրագրային ապահովում նշված համա-
կարգչային սարքավորումը ախտորոշելու 
համար՝ ըստ սարքավորման ցանկացած թե-
րության. սարքավորումների դրայվեր` գործող 
համակարգի և նշված համակարգչային սարքա-
վորման ծայրամասային սարքերի միջև որպես  
կամրջային սխեմա. հեռակառավարման և 
կառավարման համակարգչային ծրագրեր՝  
նշված համակարգչային սարքավորումները հե-
ռավոր կայքից կառավարելու համար, հեռա-
վոր ախտորոշման, միացում-անջատումը 
գոր ծարկելու, կառավարումը գնահատելու և 
ծրագրային ապահովումն ընդլայնելու հա-
մար. կոդավորման և ապակոդավորման ծրա-
գրային արտադրանք` տեղեկատվության պահ-
պանմամբ և բարձր անվտանգությամբ տեղ 
հասցնելու համար. նշված համակարգչային 
սարքավորումների միջոցների կառավարման 
ծրագրային ապահովման համակարգ և կցվող 
ինտերֆեյսային ծրագրեր (API) ծրագրային 
ապահովման համակարգ մուտք գործելու 
համար:
(740) Ն. Թումանյան

____________________

(210) 20110814 (111) 18087
(220) 01.07.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 01.07.2021
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-

րատի մարզ, գյուղ Արարատ, Րաֆֆու 19, AM
(442) 20.08.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20110944 (111) 18088
(220) 02.08.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 02.08.2021
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-

վեննոստյու «Պրոֆեսիոնալ», RU
(442) 07.09.2011
(540)

(511)
դաս 6. պողպատե կոնստրուկցիաներ.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար  ժիչ-

ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախա տես ված-
ների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փո-
խ անցման տարրեր (բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական գոր-
ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա  վար-
վողների. ինկուբատորներ. մասնավորապես` 
էքսկավատորներ, էքսկավատորի շերեփ. 
մուրճ, կռան. փորիչներ (մեքենաների մասեր). 
դանակ (մեքենաների մասեր). մեքենաներ 
հողագործական աշխատանքների համար, այն 
է՝ փխրեցնող մեքենաներ, բեռնման (լցման) 
գրեյֆերներ (ճանկաշերեփներ), գրեյֆեր ներ 
(ճանկաշերեփներ) ջարդոնների կամ մետա-
ղաջարդոնների վերցման համար, ճանա պարհ-
ների շինարարության համար մեքենաներ. 
հանքային մեքենաներ, հիդրավ լիկական մե-
խանիզմներ շարժիչների և մոտոր ների կառա-
վարման համար:
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20111046 (111) 18089
(220) 22.08.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 22.08.2021
(730) «Դոլֆին» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 28, AM
(442) 22.09.2011
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 35. համակարգչային տեխնիկայի վա-

ճառք: 
____________________

(210) 20111081 (111) 18090
(220) 01.09.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 01.09.2021
(730) «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, Երևան, Հյու-

սիսային պողոտա 1, գրասենյակ 30, AM
(442) 22.09.2011
(540)

(526) «ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՕՐԱԹԵՐԹ» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պի տույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրա մեքենա ներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտո ղա-
կան ձեռնարկներ (բացառությամբ սար քավո-
րումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթե-
թավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տառաշարեր. տպագրական կլիշե-
ներ, մասնավորապես՝ թերթ, պարբերական, 
ամսագիր.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում, մասնավորապես՝ հրատարակչություն, 
խմբագրություն:  

____________________

(210) 20111146 (111) 18091
(220) 14.09.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 14.09.2021
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US
(442) 07.10.2011
(310) 010200699   (320) 17.08.2011   (330) EM
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, դարչ-
նագույն, դեղին, ոսկեգույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ. 

թեյ, կակաո, ըմպելի շոկոլադ. շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո. ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ. հացահատիկային մթերքներից 
պատրաստված փոքրիկ բատոններ. մակա-
րոնեղեն. լապշա. հաց, թխվածքաբլիթներ, 
գալետներ, հրուշակեղեն քաղցր խմորից, խմո-
րեղեն, շոկոլադ. հրուշակեղեն. սննդային սա-
ռույց. սառեցված աղանդեր և պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ. 
սոուս պեստո. համեմունքներ. խոտեր. ամո քանք. 
օգտագործման համար պատրաստի սննդա-
մթերքներ՝ հիմնականում պատրաստված վերը 
թվարկած ապրանքներից:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111149 (111) 18092
(220) 15.09.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 15.09.2021
(730) «Ռադիո 107 ՖՄ» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(442) 07.10.2011
(540)
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(511)
դաս 38. ռադիոհեռարձակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
երա ժշտական և լրատվական հաղորդումների 
պատրաստում և հեռարձակում:  

____________________

(210) 20111203 (111) 18093
(220) 28.09.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 28.09.2021
(730) Ռիդ Էլսևյեր Փրոփըրթիս Ինք., US
(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 16. հրապարակումներ, այդ թվում՝ 

օրաթերթեր և շաբաթաթերթեր, պար բերա-
կաններ և ամսագրերի հավելվածներ, որոնք 
վերաբերում են զվարճությունների բնագավառին 
և հայտնի անձանց և իրադարձություններին.

դաս 41. համակարգչային ծառայություն-
ներ, այդ թվում՝ տվյալների օնլայն ինտերակտիվ 
բազաների ապահովում զվարճությունների բնա-
գավառում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111204 (111) 18094
(220) 28.09.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 28.09.2021
(730) Ռիդ Էլսևյեր Փրոփըրթիս Ինք., US
(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 16. հրապարակումներ, այդ թվում՝ 

օրաթերթեր և շաբաթաթերթեր, պարբե րա-

կաններ և ամսագրերի հավելվածներ, որոնք 
վերաբերում են զվարճությունների բնագավառին, 
հայտնի անձանց և իրադարձություններին.

դաս 41. համակարգչային ծառայություն-
ներ, այդ թվում՝ տվյալների օնլայն ինտերակտիվ 
բազաների ապահովում զվարճությունների բնա-
գավառում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111205 (111) 18095
(220) 28.09.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 28.09.2021
(730) Ռիդ Էլսևյեր Փրոփըրթիս Ինք., US
(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 16. հրապարակումներ, այդ թվում՝ 

օրաթերթեր և շաբաթաթերթեր, պարբերա-
կաններ և ամսագրերի հավելվածներ, որոնք 
վերաբերում են զվարճությունների բնագավառին, 
հայտնի անձանց և իրադարձություններին.

դաս 41. համակարգչային ծառայություն-
ներ, այդ թվում՝ տվյալների օնլայն ինտերակտիվ 
բազաների ապահովում զվարճությունների 
բնագավառում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111206 (111) 18096
(220) 28.09.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 28.09.2021
(730) Ռիդ Էլսևյեր Փրոփըրթիս Ինք., US
(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 16. հրապարակումներ, այդ թվում՝ 

օրաթերթեր և շաբաթաթերթեր, պարբերական-
ներ և ամսագրերի հավելվածներ, որոնք վերա-
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բերում են զվարճությունների բնագավառին, 
հայտնի անձանց և իրադարձություններին.

դաս 41. համակարգչային ծառայություններ, 
այդ թվում՝ տվյալների օնլայն ինտերակտիվ 
բազաների ապահովում զվարճությունների բնա-
գավառում; 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111217 (111) 18097
(220) 03.10.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 03.10.2021
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US
(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ. 

թեյ, կակաո, ըմպելի շոկոլադ. շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ. մակարոնեղեն. լապշա. հաց, թխված-
քաբլիթներ, գալետներ, տորթեր, կեքսեր, հրու-
շակներ, խմորեղեն. շոկոլադ, հրուշակեղեն. 
սննդային սառույց, սառեցված աղանդեր և պաղ-
պաղակ. մեղր, մաթ. աղ, մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ, սոուս պեստո. համեմունքներ. խոտեր. 
ամոքանք. օգտագործման համար պատրաստ 
սննդամթերք՝ հիմնականում բաղկացած վերը 
թվարկված ապրանքներից:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111238 (111) 18098
(220) 05.10.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 05.10.2021
(730) «Սվէն գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Խաչատրյան 

23/22, AM
(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20111245 (111) 18099
(220) 07.10.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 07.10.2021
(730) «Վիվառո բեթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 

4/17, AM
(442) 05.11.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մորեգույն, կանաչ, 
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
մասնավորապես՝ վիճակախաղերի, շահումով 
խաղերի կազմակերպում, բուքմեյքերական գոր-
ծունեություն, խաղատնային գործունեություն.

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

____________________

(210) 20111246 (111) 18100
(220) 07.10.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 07.10.2021
(730) «Վիվառո բեթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 

4/17, AM
(442) 05.11.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մորեգույն, կանաչ, 
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
մասնավորապես՝ վիճակախաղերի, շահումով 
խաղերի կազմակերպում, բուքմեյքերական 
գործունեություն, խաղատնային գործունեություն.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռա յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգ չային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում:  

____________________

(210) 20111247 (111) 18101
(220) 07.10.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 07.10.2021
(730) «Վիվառո բեթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 

4/17, AM
(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. մաս-
նավորապես՝ վիճակախաղերի, շահումով խա-
ղերի կազմակերպում, բուքմեյքերական գործու-
նեություն, խաղատնային գործունեություն.

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

____________________

(210) 20111257 (111) 18102
(220) 11.10.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 11.10.2021

(730) «Զարգացման հայկական բանկ» ԲԲԸ, 
Երևան, Պարոնյան 21/1, AM

(442) 05.11.2011
(540)

(511)
դաս 36. բանկային գործունեություն: 

____________________

(210) 20111268 (111) 18103
(220) 11.10.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 11.10.2021
(730) Ամերիքն Էքսպրեսս Մարքեթինգ ընդ 

Դիվելփմնթ Քորփ., US
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազմա-

կերպման ծառայություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111269 (111) 18104
(220) 11.10.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 11.10.2021
(730) Ամերիքն Էքսպրեսս Մարքեթինգ ընդ 

Դիվելփմնթ Քորփ., US
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազմա-

կերպման ծառայություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20111274 (111) 18105
(220) 12.10.2011 (151) 21.02.2012
 (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) 20111287 (111) 18106
(220) 14.10.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 14.10.2021
(730) Հրաչյա Տեր-Աբրահամյան, Երևան, Արամի 

92, բն. 14, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռու թյամբ գարեջրի). մասնավորապես` թունդ 
խմիչքներ վայրի պտուղների հիման վրա:  

____________________

(210) 20111344 (111) 18107
(220) 25.10.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 25.10.2021
(730) «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, Երևան, Հյու-

սիսային պողոտա 1, գրասենյակ 30, AM
(442) 21.11.2011

(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

____________________

(210) 20111345 (111) 18108
(220) 25.10.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 25.10.2021
(730) «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, Երևան, Հյու-

սիսային պողոտա 1, 30 գրասենյակ, AM
(442) 21.11.2011
(540)

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

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառումների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20111352 (111) 18109
(220) 26.10.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 26.10.2021
(730) «Դայմոնդ սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Բուզանդի 

25, AM
(442) 21.11.2011
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(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20111353 (111) 18110
(220) 26.10.2011 (151) 21.02.2012
 (181) 26.10.2021
(730) «Դայմոնդ սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Բուզանդի 

25, AM
(442) 21.11.2011
(540)

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

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20110147 (111) 18111
(220) 14.02.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 14.02.2021
(730) Լևոն Մարտիրոսյան, Երևան, Հաղթանակի 

2-րդ փ., տուն 73, AM Տիգրան Մխիթարյան, 
Երևան, Չարենցի 12, բն. 41, AM Կարեն 
Գևորգյան, Երևան, Գլինկոյի 5, բն. 18, AM

(442) 18.03.2011
(540)

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

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

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

դաս 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 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերք ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. 
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.
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դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարե-
զում. գրասենյակային ծառայություններ.մաս նա-
վորապես ՝ մեծածախ և մանրածախ առևտուր. 
երրորդ անձանց համար տարբեր ապրանքների 
հավաքում և սպառողների կողմից ապրանքները 
հեշտ ձեռք բերելու և ուսումնասիրելու նպատակով 
տեղաբաշխում: 

____________________

(210) 20110355 (111) 18112
(220) 17.03.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 17.03.2021
(730) «Սնեկարմ ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Հաղ-

թանակի 2-րդ փող., 73տ, AM
(442) 09.05.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ, 
բաց և մուգ դարչնագույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 29. կարտոֆիլային չիպսեր, միս, ձուկ, 

թռչնամիս և որսամիս. մսի էքստրակտներ. 
պահածոյացված, սառեցված, չորացված և 
ջեր մամշակման ենթարկված մրգեր և բան-
ջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. աշորայի չորահաց, ցորենի 
չորահաց, հացային չիպսեր, լավաշից պատ-
րաստված չիպսեր, եգիպտացորենի ձողիկներ, 
եգիպտացորենի չիպսեր, սուրճ, թեյ, կակաո, 
շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փո-
խարինիչներ. ալյուր և հացահատիկային մթերք-
ներ, հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացա-
թխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական, անտառային և հացահատիկային 
մթերք ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. 
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կեն-
դանիների համար. ածիկ: 

____________________

(210) 20110357 (111) 18113
(220) 17.03.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 17.03.2021
(730) «Սնեկարմ ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Հաղթա-

նակի 2-րդ փող., 73տ, AM
(442) 07.07.2011
(540)

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

(511)
դաս 29. կարտոֆիլային չիպսեր, միս, ձուկ, 

թռչնամիս և որսամիս. մսի էքստրակտներ. պա-
հա ծոյացված, սառեցված, չորացված և ջեր մա-
մշակման ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. 
դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթ-
նամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. աշորայի չորահաց, ցորենի չո-
րա հաց, հացային չիպսեր, լավաշից պատ-
րաստված չիպսեր, եգիպտացորենի ձողիկներ, 
եգիպտացորենի չիպսեր, սուրճ, թեյ, կակաո, 
շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի 
փոխարինիչներ. ալ յուր և հացահատիկային 
մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավե նիք, 
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացա-
թխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց.

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

____________________
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(210) 20110716 (111) 18114
(220) 13.06.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 13.06.2021
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դեղամիջոցներ, դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110717 (111) 18115
(220) 13.06.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 13.06.2021
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դեղամիջոցներ, դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110718 (111) 18116
(220) 13.06.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 13.06.2021
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դեղամիջոցներ, դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110719 (111) 18117
(220) 13.06.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 13.06.2021
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ ներ, 

դեղամիջոցներ, դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110720 (111) 18118
(220) 13.06.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 13.06.2021
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, դե-

ղամիջոցներ, դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20110721 (111) 18119
(220) 13.06.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 13.06.2021
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դեղամիջոցներ, դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20110743 (111) 18120
(220) 20.06.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 20.06.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(526) «ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՄԱՔՈՒՐ ՋՈՒՐ» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, 
կապույտ, դեղին, սպիտակ, բաց և մուգ 
կանաչ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակների և ըմպե-
լիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր: 

____________________

(210) 20110744 (111) 18121
(220) 20.06.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 20.06.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 07.07.2011
(540)

(526) «ԱՐԱԽԻՍ» (ռուս.) բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կար միր, 
սպիտակ, կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:

(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: 

____________________

(210) 20110752 (111) 18122
(220) 20.06.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 20.06.2021
(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US
(442) 22.09.2011
(540)

(511)
դաս 8. ածելիներ և ածելիների սայրեր, 

գործիքներ սափրվելու համար, սայրերի համար 
բաշխիչներ, սայրերով կասետներ և քարթրիջներ. 
մասեր և դետալներ վերոնշյալ ապրանքների 
համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110863 (111) 18123
(220) 15.07.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 15.07.2021
(730) ԲԱՍՖ ՍԻ, DE
(442) 22.09.2011
(540)

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

տեսված են օգտագործելու գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ, 
այդ թվում՝ պատրաստուկներ բույսերի ամրաց-
ման համար, պատրաստուկներ բույսերի աճը 
կարգավորելու համար, քիմիական պատ րաս-
տուկներ սերմերի մշակման համար, մակե-
րևութային ակտիվ նյութեր, բնական կամ   
քիմիական նյութեր՝ միջատներին որպես զույգելու 
խայծ կամ որպես շփոթեցնելու ագենտներ օգտա-
գործելու համար.

դաս 5. պատրաստուկներ՝ վնասատու կեն -
դանիների ոչնչացման և դրանց դեմ պայ քա-
րելու համար, ֆունգիցիդներ, հերբի ցիդներ, 
պեստիցիդներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20110865 (111) 18124
(220) 15.07.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 15.07.2021
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դեղամիջոցներ, դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110866 (111) 18125
(220) 15.07.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 15.07.2021
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ ներ, 

դեղամիջոցներ, դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110867 (111) 18126
(220) 15.07.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 15.07.2021
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դեղամիջոցներ, դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110868 (111) 18127
(220) 15.07.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 15.07.2021
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դեղամիջոցներ, դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110871 (111) 18128
(220) 15.07.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 15.07.2021
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դեղամիջոցներ, դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110872 (111) 18129
(220) 15.07.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 15.07.2021
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դեղամիջոցներ, դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20110879 (111) 18130
(220) 19.07.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 19.07.2021
(730) Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20110880 (111) 18131
(220) 19.07.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 19.07.2021
(730) Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB
(442) 21.10.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20111115 (111) 18132
(220) 09.09.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 09.09.2021
(730) «Մրգանուշ» գինու-կոնյակի գործարան 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մրգանուշ, AM
(442) 07.10.2011
(540)

(526) «45 » գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:

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

թյամբ գարեջրի):
 ____________________

(210) 20111186 (111) 18133
(220) 23.09.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 23.09.2021
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 21.10.2011
(540)

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

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

____________________

(210) 20111218 (111) 18134
(220) 03.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 03.10.2021
(730) Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 43. հյուրանոցներ. հանգստյան տներ. 

մոթելներ. ժամանակավոր բնակատեղով ապա-
հովում. ճանապարհորդությունների գոր ծա կա-
լությունների ծառայություններ հյուրա նոցային 
համարների ամրագրման համար. հյուրանոցային 
մասնագիտացված ծառայություններ, որոնք 
որպես ծրագրի մի մաս տրամադրվում են հյու-
րանոցի մշտական հյուրերին. ռեստորանների, 
բարերի և կոկտեյլ բարերի ծառայություններ. 
խորտկարանների ծառայություններ. հա տուկ 
իրադարձությունների նպատակով բանկետ-
ների և հանդիսավոր երեկույթների անցկաց-
ման համար միջոցների տրամադրում. սննդա-
մթերքի և ըմպելիքների պատրաստման և 
առաք ման ծառայություններ. կոնֆերանսների, 
ցուցահանդեսների և նիստերի անցկացման հա-
մար միջոցների տրամադրում, հանդիպումների 
անցկացման տարածքների վարձույթ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20111219 (111) 18135
(220) 03.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 03.10.2021
(730) Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 43. հյուրանոցներ. հանգստյան տներ. 

մոթելներ. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապա հովում. ճանապարհորդությունների 
գործա կալությունների ծառայություններ 
հյուրանո ցային համարների ամրագրման 
համար. հյուրանոցային մասնագիտացված 
ծառայություններ, որոնք որպես ծրագրի մի 
մաս տրամադրվում են հյուրանոցի մշտական 
հյուրերին. ռեստորանների, բարերի և կոկտեյլ 
բարերի ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. հատուկ իրադարձությունների 
նպատակով բանկետների և հանդիսավոր երե-
կույթների անցկացման համար միջոցների 
տրամադրում. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստման և առաքման ծառայություններ. 
կոնֆերանսների, ցուցահանդեսների և նիստերի 
անցկացման համար միջոցների տրամադրում, 
հանդիպումների անցկացման տարածքների 
վարձույթ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111220 (111) 18136
(220) 03.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 03.10.2021
(730) Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 43. հյուրանոցներ. հանգստյան տներ. 

մոթելներ. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում. ճանապարհորդությունների 
գործակալությունների ծառայություններ 

հյու րանոցային համարների ամրագրման 
համար. հյուրանոցային մասնագիտացված 
ծառայություններ, որոնք որպես ծրագրի մի 
մաս տրամադրվում են հյուրանոցի մշտական 
հյուրերին. ռեստորանների, բարերի և կոկտեյլ 
բարերի ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. հատուկ իրադարձությունների 
նպատակով բանկետների և հանդիսավոր 
երեկույթների անցկացման համար միջոցների 
տրամադրում. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստման և առաքման ծառայություններ. 
կոնֆերանսների, ցուցահանդեսների և նիստերի 
անցկացման համար միջոցների տրամադրում, 
հանդիպումների անցկացման տարածքների 
վարձույթ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111221 (111) 18137
(220) 03.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 03.10.2021
(730) Հիաթ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, US
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 43. հյուրանոցներ. հանգստյան տներ. 

մոթելներ. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում. ճանապարհորդությունների 
գործակալությունների ծառայություններ 
հյուրանոցային համարների ամրագրման 
համար. հյուրանոցային մասնագիտացված 
ծառայություններ, որոնք որպես ծրագրի մի 
մաս տրամադրվում են հյուրանոցի մշտական 
հյուրերին. ռեստորանների, բարերի և կոկտեյլ 
բարերի ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. հատուկ իրադարձությունների 
նպատակով բանկետների և հանդիսավոր 
երեկույթների անցկացման համար միջոցների 
տրամադրում. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստման և առաքման ծառայություններ. 
կոնֆերանսների, ցուցահանդեսների և նիստերի 
անցկացման համար միջոցների տրամադրում, 
հանդիպումների անցկացման տարածքների 
վարձույթ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20111254 (111) 18138
(220) 10.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 10.10.2021
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անահիտ Աղա-

ջանյան, Երևան, Մ. Ավետիսյան 4 փող, 
տուն 1ա, 

(442) 05.11.2011
(540)

(591) Նշամը պահպանվում է կապույտ, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 39. տուրիստական գործակալություն: 

____________________

(210) 20111270 (111) 18139
(220) 12.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 12.10.2021
(730) Գերդ Պետրիկ, CH
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղամիջոցներ, այդ թվում արյան 

շրջանառության սրտանոթային համակարգի 
բուժման համար:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20111271 (111) 18140
(220) 12.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 12.10.2021
(730) Գերդ Պետրիկ, CH
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղամիջոցներ, այդ թվում սրտային 

և սրտանոթային միջոցներ:
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20111281 (111) 18141
(220) 13.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 13.10.2021
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 21.11.2011
(310) 85387841   (320) 03.08.2011   (330) US 
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օդեկո-

լոններ. անուշաբույր ջուր. օծանելիք. անուշա-
բույր արտադրանք անձնական օգտագործման 
համար. հեղուկ, կոշտ և ժելի տեսքով բաղնիքի 
օճառներ. մազերի խնամքի միջոցներ. ոչ բու-
ժական մաքրող միջոցներ անձնական օգտա-
գործման համար, այն է՝ մարմինը մաքրող 
միջոցներ, մաշկը մաքրող միջոցներ, դեմքը 
մաքրող միջոցներ. եթերային յուղեր անձնական 
օգտագործման համար. ոչ բուժական մաշկի 
խնամքի միջոցներ. ոչ բուժական արևայրուքի 
խնամքի միջոցներ. ոչ բուժական արդուզարդի 
պարագաներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20111286 (111) 18142
(220) 14.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 14.10.2021
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 21.11.2011
(540)
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(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժա կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, ման կական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրա կապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամ ների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

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

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

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

____________________

(210) 20111320 (111) 18143
(220) 21.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 21.10.2021
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(442) 21.11.2011

(540)

(511)
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, եթերային յու-

ղեր, կոսմետիկական միջոցներ, մազերի լոսյոն-
ներ, մաշկի, գլխամաշկի և մազերի մաքրման, 
խնամքի և լավորակման պատրաստուկներ. 
մազերի հարդարման միջոցներ, մազերի երան-
գա վորման, գունաթափման ներկման և փայ-
լավորման պատրաստուկներ:
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20111321 (111) 18144
(220) 21.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 21.10.2021
(730) Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 

12, բն. 32, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20111322 (111) 18145
(220) 21.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 21.10.2021
(730) Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 

12, բն. 32, AM
(442) 21.11.2011
(540)
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20111323 (111) 18146
(220) 21.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 21.10.2021
(730) Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 

12, բն. 32, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20111324 (111) 18147
(220) 21.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 21.10.2021
(730) Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 

12, բն. 32, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20111325 (111) 18148
(220) 21.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 21.10.2021
(730) Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 

12, բն. 32, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20111326 (111) 18149
(220) 21.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 21.10.2021
(730) Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 

12, բն. 32, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20111327 (111) 18150
(220) 21.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 21.10.2021
(730) Ալեքսան Մ ոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 

12, բն. 32, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20111328 (111) 18151
(220) 21.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 21.10.2021
(730) Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 

12, բն. 32, AM
(442) 21.11.2011
(540)
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20111329 (111) 18152
(220) 21.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 21.10.2021
(730) Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 

12, բն. 32, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20111332 (111) 18153
(220) 21.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 21.10.2021
(730) Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 

12, բն. 32, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20111333 (111) 18154
(220) 21.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 21.10.2021
(730) Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 

12, բն. 32, AM
(442) 21.11.2011
(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: 

____________________

(210) 20111334 (111) 18155
(220) 21.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 21.10.2021
(730) Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, Ավանեսովի 

12, բն. 32, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20111343 (111) 18156
(220) 25.10.2011 (151) 29.02.2012
 (181) 25.10.2021
(730) «Ռուկար–գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 

19, տուն 22, AM
(442) 21.11.2011
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի): 
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

     6709 01.02.2022    «Արտաշատ-Վինկոն»  ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM

     6745 15.02.2022    «Եվրոստան-ույուտ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Մոսկովյան 31, AM

     6818 07.03.2022          «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, AM

     6819 07.03.2022          «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, AM

     6820 07.03.2022          «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, AM

     6882 17.10.2021    «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM

     6889 11.02.2022     «Գինեքար» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Աղավնաձոր, AM

     6935 28.01.2022           Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

     6937 04.02.2022          Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

     6938 04.02.2022          Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

     6941  04.02.2022          Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

     6947           05.03.2022    «Թունել» ՓԲԸ, Քաջարան, բանավան Դավիթ-Բեկ, AM

     6988 11.02.2022    «Գինեքար» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Աղավնաձոր, AM

     7015  27.02.2022    Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

     7016  27.02.2022          Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

     7017  27.02.2022          Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

     7026 12.03.2022           Այ Փի Ար Ֆարմասյութիքլզ, Ինք., PR

     7043 28.02.2022          «Մեծ Սյունիք» ՓԲԸ, ք. Երևան, Կոմիտաս 63, բն. 113 , AM

     7061  25.02.2022          Հյունդաի Մոութր  Քամփնի, KR

     7062 05.03.2022          Էլան Քորփորեյշն ՓԼՔ, IE

     7077  20.03.2022          «ԷԳԱ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 10, բն. 36, AM

     7102  09.09.2022    «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, AM

     7125  23.04.2022          Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

     7157  26.04.2022    Ֆաստ Ֆուդ Սիսթմս Լիմիթիդ, GB

     7185  05.03.2022    Էլան Քորփորեյշն ՓԼՔ, IE

     7215  03.04.2022    Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

     7361  19.02.2022           Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, AM

                                                   Երևան, Իսակովի 9, AM

     7438 19.08.2022           Քիլագ ԳմբՀ Ինթերնեյշնլ,  CH

     7474  16.08.2022     Յունիլևր Ն.Վ., NL

     7492  28.08.2022     Յունիլևր Ն.Վ., NL

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A21D 13/00 2610 A

A21D 13/00 2611 A

A23K 3/00 2612 A

A61C 3/00 2613 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A63F 3/00 283 U

G10D 7/00 284 U

A61C 13/00 2613 A

A61F 2/00 2614 A

A63H 33/00 2615 A

B60R 22/00 2618 A 

E04B 2/00 2616 A

F03D 11/00 2617 A

F03D 3/00 2617 A

G01M 17/00 2618 A

        21-01     269 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1110
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17842
73 (1) Զիջող  Րիչմընդ Թբեքոու Թրեյդինգ Լթդ.
RICHMOND TOBACCO TRADING LTD., Parkshot 
House, 5 Kew Road, Richmond, tw9 2pr, United 
Kingdom, GB

73 (2) Ստացող  Ռիչմընդ Թբեքոու Փրոդաքթս 
Լթդ.
RICHMOND TOBACCO PRODUCTS  LTD., Parkshot 
House, 5 Kew Road, Richmond, TW9 2PR, United 
Kingdom, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                     Հանրապետություն

Գրանցված է                          31.01.2012
____________________

Գրանցում No 1111
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2597
73 (1) Զիջող   ԱստրաԶենեկա ԱԲ
ASTRAZENECA AB, Vastra Malarehamnen 9 S-151 
85 Sodertalje, Sweden, SE

73 (2) Ստացող   Քլինիգեն Հելթքեըր Լիմիթիդ
CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED, Wilmot House, 
St. James Court Friar Gate, Derby, DE1 1BT, 
England, GB
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի
                                                Հանրապետություն

Գրանցված է                          31.01.2012
____________________

Գրանցում No  1112
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4155
73 (1) Զիջող  ԴՀԼ Օփերեյշնզ Բ.Վ.
DHL OPERATIONS B.V., Gebouw Office Centre, 
Josef Israelskade 48G, 1072 SB Amsterdam, The 
Netherlands, NL

73 (2) Ստացող  ԴիԷյչԷլ Ինթերնեշնլ ԳմբՀ
DHL INTERNATIONAL GmbH, Charles-de-Gaulle 
Strasse 20, 53113, Bonn, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                   Հանրապետություն
Գրանցված է                          07.02.2012

____________________

Գրանցում No 1113
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16792
73 (1) Զիջող   Ի. Ար. Սքուիբ ընդ Սանզ, Լ.Լ.Ք., 
Դելավեր նահանգի  սահմանափակ պատասխա-
նատվությամբ ընկերություն
E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., A DELAWARE 
LIMITED LIABILITY COMPANY, Lawrenceville-
Princeton Road, Princenton, New Jersey 08540, 
USA, US
73 (2) Ստացող  ԿՌԿԱ, տովարնա զդրավիլ, դ.դ., 
Նովո մեստո
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia, SI
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                          Հանրապետություն

Գրանցված է                           07.02.2012
____________________



52

ՄԱՍ 1
 

52

№ 3 
26 .03 . 20 12

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրանցում No  1114
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16791
73 (1) Զիջող  Բրիսթոլ-Մայըրզ Սքուիբ Քամփնի, 
Դելավեր նահանգի  կորպորացիա

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, A DELAWARE 
CORPORATION, 345, Park Avenue, New York, NY 
10154, US

73 (2) Ստացող  ԿՌԿԱ, տովարնա զդրավիլ, դ.դ., 
Նովո մեստո
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia, SI
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                            Հանրապետություն

Գրանցված է                         07.02.2012
____________________

Գրանցում No 1115
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No  4467, 4469
73 (1) Լիցենզատու  Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն
MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, USA, US

73 (2) Լիցենզառու  Գլոուբըլ Հոսփիթելիթի Լայ-
սըն զինգ Ս.ա.ռ.լ.
GLOBAL HOSPITALITY LICENSING S.A.R.L., 102, 
rue des Maraichers, L 2124 Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը   ապրանքային նշան-
ների գործողության ժամկետի 
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 
                                            Հանրապետություն

Գրանցված է                         09.02.2012
____________________

Գրանցում No 1116
 Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1116, 1117
73 (1) Լիցենզատու  Թեքոու Բել Քորփ., Կալի-
ֆոռնիայի նահանգ

 TACO BELL CORP., a California corporation, 17901 
Von Karman,  Irvine, California 92714, U.S.A., US

73 (2) Լիցենզառու  Յամ! Ռեսթըրնթս Ինթերնեշնլ 
Ս.ա.ռ.լ.

 YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL S.A.R.L., 46a,  
Avenue John F. Kennedy, L-1855,  Luxembourg, LU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը  ապրանքային նշան-
ների գործողության ժամկետի 

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                               Հանրապետություն
Գրանցված է                          13.02.2012

____________________

Գրանցում No 1117
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 998, 999, 1107, 1108, 1109, 
1110, 1113, 16082, 16083
73 (1) Լիցենզատու  Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, 
ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ
PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, a Delaware 
corporation, US
73 (2) Լիցենզառու  Յամ! Ռեսթըրնթս Ինթերնեշնլ 
Ս.ա.ռ.լ.
YAM! RESTAURANTS INTERNATIONAL S.A.R.L., 
46a,  Avenue John F. Kennedy, L-1855,  Luxembourg, 
LU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը  ապրանքային նշան-
ների գործողության ժամկետի 
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                          13.02.2012

____________________

Գրանցում No  1118
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No  1677, 1678, 2640, 2830, 
11466, 15185, 15186, 16588, 16661, 16675, 
16676, 16733, 16734, 16737, 16738, 16739, 
16740, 16741, 16743
73 (1) Լիցենզատու  Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն 
Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս, Ինք.
KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC., 1441 Gardiner Lane, Louisville, 
Kentucky 40213, U.S.A., US
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73 (2) Լիցենզառու  Յամ! Ռեսթըրնթս Ինթերնեշնլ 
Ս.ա.ռ.լ.
YAM! RESTAURANTS INTERNATIONAL S.A.R.L., 46a,  
Avenue John F. Kennedy, L-1855,  Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը   ապրանքային նշան-
ների գործողության ժամկետի 
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                               Հանրապետություն
Գրանցված է                         13.02.2012

____________________

Գրանցում No 1119
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14506
73 (1) Զիջող  Սաուդի Արաբիան Օիլ Քամփընի 
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, 1 Eastern Avenue 
Dhahran,  31311 Saudi Arabia, SA

73 (2) Ստացող  Քինգ Աբդուլահ Յունիվերսիթի 
օֆ Սայընս ընդ Թեքնոլըջի
KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY, 4700 King Abdullah University 
of Science and Technology, Thuwal 23955-6900,  
Kingdom of Saudi Arabia, SA
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                  Հանրապետություն

Գրանցված է                          13.02.2012
____________________

Գրանցում No  1120
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14425
73 (1) Զիջող   «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ,  ք. Երևան, Աշտարակի խճուղի 2
73 (2) Ստացող  «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ
ք. Երևան, Ամիրյան 20, բն.1, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                  Հանրապետություն

Գրանցված է                          14.02.2012
____________________

Գրանցում No  1121
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7038
73 (1) Զիջող  ՄՎ-ԳՄՎ Սպ. զ օ.օ. Սպ.կ.
MW-GMW SP. Z O.O. SP.K, ul. Chopina 39, 34-100 
Wadowice, Poland, PL

73 (2) Ստացող  Մասպեքս– ԳՄՎ Սպ. զ օ.օ. 
Ս.Կ.Ա.
MASPEX–GMW SP. Z O.O. S.K.A., ul. Chopina 10, 
34-100 Wadowice, Poland,  PL
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          20.02.2012
____________________



54

ՄԱՍ 1
 

54

№ 3 
26 .03 . 20 12

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

1562  29.07.2011
1761  09.08.2011
1763  09.08.2011
2211  16.07.2011
2330  23.07.2011

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2430 22.07.2011

2431 22.07.2011

2448 16.07.2011

2461 28.07.2011

2462 30.07.2011

2495 30.07.2011

2496 30.07.2011

2500 03.08.2011

2562 17.08.2011

2571 17.05.2011

      179U       24.07.2011

      186U            07.07.2011

      226U               08.07.2011



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71 заявитель, код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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Сведения о выданных патентах

(51) (2012.01)  (11) 2610 (13) A 
A21D 13/00

(21) AM20110136 (22) 07.10.2011
(71) Нарине Оганисян (AM)
(72) Нарине Оганисян (AM)
(73) Нарине Оганисян, 2210, Котайкски район, 
село Ариндж, 4-ая ул. Маштоца, 6 (AM)
(54) Пряник
(57) Изобретение относится к пищевой про-
мыш ленности и может быть использовано в 
производстве мучных кондитерских изделий, в 
частности, пряников.

Пряник содержит пшеничную муку, куку-
рузную муку, сахарный песок, маргарин, патоку, 
жженку, масло растительное, углеаммонийную 
соль, соду, корицу, воду и морскую капусту с 
ржаной клетчаткой при следующем соотношении 
компонентов (мас.%): пшеничная мука - 37,8-
39,6, кукурузная мука - 5,0-6,0, сахарный песок 
- 31,0-32,8, маргарин - 2,2-3,0, патока - 6,0-
8,0, жженка - 1,5-2,5, масло растительное - 2,6-
2,9, углеаммонийная соль - 0,25-0,3, сода - 0,1-
0,2, корица - 0,21-0,29, вода - 8,5-11,8, морская 
капуста ржаной клетчаткой - 4,2-4,4.

Расширяется ассортимент пряников. 
_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2611 (13) A 
A21D 13/00

(21) AM20110135 (22) 07.10.2011
(71) Нарине Оганисян (AM), Арам Назарян (AM)
(72) Нарине Оганисян (AM), Арам Назарян (AM)
(73) Нарине Оганисян, 2210, Котайкски район, 
село Ариндж, 4-ая ул. Маштоца, 6 (AM), Арам 
Назарян, 0038, Ереван, Эстонская 3, дом 16 (AM)
(54) Печенье
(57) Изобретение относится к пищевой про-
мыш ленности и может быть использовано в 
производстве мучных кондитерских изделий, в 
частности, печенья.

Печенье содержит маргарин, инвертный 
сироп, яичный порошок, дрожжи, пищевую соль, 
соду, углеаммонийную соль, тыквенное пюре, 
ароматизаторы, пшеничную муку и стевиозид 

при следующем соотношении ингредиентов 
(мас.%): маргарин - 14,0-15,0, инвертный сироп 
- 2,0-3,0, яичный порошок - 0,5-0,6, дрожжи  
-0,3-0,4, пищевая соль - 0,4-0,5, сода - 0,5-
0,6, углеаммонийная соль - 0,4-0,5, тыквенное 
пюре  -4,0-5,0, ароматизаторы - 0,1-0,3, мука 
пшеничная - 77,0-79,0, стевиозид - 0,07-0,08.

Расширяется ассортимент диетического 
печенья.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2612 (13) A 
A23K 3/00

(21) AM20100124 (22) 17.09.2010
(71) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Гарник Гилоян (AM), Володя Абрамян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Молочнокислый способ приготовления 
силоса
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, 
в частности, к способам силосования.

Для силосования зеленой массы используют 
молочнокислые бактерии и раствор, который 
представляет собой смесь сквашенного из 
клерованного молока мацуна, содержащего 
молочнокислые бактерии, дрожжи и воду, при 
следующем соотношении компонентов, вес.%: 
мацун - 4,0-5,0, дрожжи - 0,5-1,0, вода - 90,0- 
95,0.

Повышается качество силоса.
_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2613 (13) A 
A61C 3/00 
A61C 13/00

(21) AM20110171 (22) 07.12.2011
(71) Серго Оганесян (AM)
(72) Серго Оганесян (AM), Карен Машинян (AM)
(73) Серго Оганисян, 0012, Ереван, А. Хачатрян 
11, кв. 50 (AM)
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(54) Стоматологический резец
(57) Изобретение относится к ортопедической 
стоматологии, в частности к стоматологическим 
резцам.

Стоматологический резец имеет режущую 
головку, прикреплен на поручень. Согласно 
изобретению, режущая головка–втулка, а рабочая 
конечность втулки–лезвие. Режущая головка 
может быть выполнена как односторонним 
лезвием, так и двухсторонним лезвием. Режу-
щая головка в одном варианте выполнена в 
вертикальном положении отношению к поручню, 
а в другом варианте выполнена по отношению к 
поручню под острым углом.

Повышается комфортабельность исполь-
зования резца, сокращается длительность 
механической обработки, 5 ил.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2614 (13) A 
A61F 2/00

(21) AM20110172 (22) 09.12.2011
(71) Армен Мурадян (AM)
(72) Армен Мурадян (AM)
(73) Армен Мурадян, 3115, Гюмри, 5-ий пер. ул. 
В. Саргсян 229/268 (AM)
(54) Пульсдубликатор
(57) Изобретение относится к медицине и может 
быть применено для проверки годности при 
проверке работы, тестировании и имплантации 
бескаркасных целостных биологических клапанов 
сердца-биопротезов, подлежащих хирургическому 
протезированию сердца.

Пульсдубликатор снабжен гидравлическим 
поршнем, силиконовым мешочком, связанным с 
поршнем, камерой тестирования с испытуемым 
биоклапаном, резервуаром накопления рабо-
чей жидкости, создающей периферическое 
дав ление и кран. Гидравлический поршень 
через блок регулировки числа нагнетаний и 
электродвигатель связан с блоком контроля и 
управления. Камера тестирования снабжена 
датчиками контроля и измерения давления, а 
кран через гидравлический поршень подключен 
к камере тестирования. Пульсдубликатор снабжен 
также камерой нагнетания, на которой установлен 
воздуховыпускной кран и в которой размещен 
силиконовый мешочек. Резервуар снабжен 
воздуховыпускным краном и водоотводной 

труб кой. Резервуар и камера нагнетания свя-
заны между собой водоотводной трубкой и одно-
сторонним механическим вентилем, а камера 
тестирования расположена в горизонтальном 
положении и снабжена видеокамерой для 
контроля за работой биоклапана.

Обеспечивается приближение рабочих 
параметров пульсдубликатора к нормальным 
физиологическим параметрам сердца, 1 ил.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2615 (13) A 
A63H 33/00

(21) AM20110180 (22) 16.12.2011
(71) Арман Оганесян (AM)
(72) Арман Оганесян (AM)
(73) Арман Оганесян, 0015, Ереван, Григор 
Лусаворчи 12, кв. 2а (AM)
(54) Интеллектуальная игра
(57) Изобретение относиться к интеллектуальным, 
в частности, к развлекательным и обучающим 
играм.

Интеллектуальная игра выполнена в виде 
рамы установленной на подставке. Рама под-
вешена на подставке и имеет возможность 
вращаться вокруг продольной оси. В коробке 
двумя рядами установлены листы, в нижнем ряду 
количество листов больше на один лист. Согласно 
изобретению, подставка выполнена в виде 
прямоугольной рамы, на внутренних боковых 
поверхностях подставки в центрах сделаны 
глухие отверстия, на боковых поверхностях 
рамы в центрах сделаны выступы. Рама имеет 8 
прямоугольные выемки, на внутренних боковых 
поверхностях выемок в центрах сделаны глухие 
отверстия. Рама выполнена с возможностью 
установления выемками в глухие отверстия 
подставки. В прямоугольные выемки рамы 
установлены коробки, выполненные в виде рамы 
с прикрепленными к боковым поверхностям 
прозрачными пластинами. На внешних боковых 
поверхностях коробки в центрах сделаны выс-
тупы, с возможностью установления в глухие 
отверстия сделанные в центрах прямоугольных 
выемок.

Способствует развитию памяти у ребёнка, 
повышает внимательность и заинтересованность, 
19 ил.

_____________________



59

ՄԱՍ 1
 

59

№ 3  
26 .03 . 20 12

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) (2012.01)  (11) 2616 (13) A 
E04B 2/00

(21) AM20110097 (22) 27.07.2011
(71) “Каназит И.П.Ф» А.О.О.Т. (AM)
(72) Сурен Геворкян (AM), Ваагн Геворкян (AM)
(73) “Каназит И.П.Ф» А.О.О.Т., 0040, Ереван, 
Ачарян 40а (AM)
(54) Теплоизоляционная панель стены
(57) Изобретение относится к строительству, в 
частности к производству теплоизоляционных 
стеновых панелей, используемых для строи-
тельства жилых и общественных зданий.

Теплоизоляционная стеновая панель вклю -
чает железобетонные внешний и вну трен-
ний несущие слои, расположенный между 
ними теплоизоляционный средний слой, 
прохо дящие через него металлические связи, 
закрепляющие друг с другом арматурные 
элементы внешнего и внутреннего несущих 
слоев, металлический каркас, внутри которого 
размещен теплоизоляционный средний слой 
и теплоизоляционный дополнительный слой. 
Арматурные элементы внешнего и внутреннего 
несущих слоев металлические сетки, а внешний 
несущий слой имеет декоративные облицовочные 
плиты, которые при помощи металлических 
гибких связей закреплены с металлической сеткой 
внешнего несущего слоя. Клетки металлического 
каркаса бетонированы. Теплоизоляционный 
дополнительный слой установлен на желе-
зобетонном внутреннем несущем слое. Средний 
теплоизоляционный слой расположен в углу-
блениях образованных из бетонирования клеток 
металлического каркаса. На верхнем слое и 
боковых ребрах теплоизоляционной панели 
сделаны выемки. Для закрепления панелей друг 
с другом на вертикальных ребрах установлены 
металлические гибкие связи.

Повышается надежность и прочность, улуч-
шаются теплоизоляционные свойства, 3 ил.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2617 (13) A 
F03D 11/00
F03D 3/00

(21) AM20110101 (22) 03.08.2011
(71) Востаник Марухян (AM), Сурен Татикян (AM), 
Тигран Татикян (AM)
(72) Востаник Марухян (AM), Сурен Татикян (AM), 
Тигран Татикян (AM)
(73) Востаник Марухян, 0001, Ереван, Саят-Нова 
7, кв. 5 (AM), Сурен Татикян, 2304, Котайки Марз, 
г. Раздан, Микрорайон 68, кв. 11 (AM), Тигран 
Татикян, 0040, Ереван, Аван, Гр. Ачарян 24 (AM)

(54) Подшипник ветроэнергетической уста-
новки
(57) Изобретение относится к ветроэнергетике, в 
частности к подшипникам ветроэнергетических 
установок. 

Подшипник ветроэнергетической установки 
неподвижно прикреплен к корпусу установки при 
помощи опоры. Подшипник имеет емкость для 
масла, которая неподвижно прикреплена к валу 
ветротурбины и вращается с ним. Подшипник 
погружается в емкость для масла с верху.

Предотвращается истечение с части сопри-
косновения вала и подшипника, 3 ил.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 2618 (13) A 
G01M 17/00
B60R 22/00

(21) AM20110155 (22) 09.11.2011
(71) Роберт Межлумян (AM), Леонид Сажинян (AM)
(72) Роберт Межлумян (AM), Леонид Сажинян (AM), 
Нуне Бабаджанян (AM), Александр Межлумян (AM)
(73) Роберт Межлумян, 0052, Ереван, Тбилисское 
шоссе, пер. 1, кв. 24 (AM), Леонид Сажинян, 0052, 
Ереван, Тбилисское шоссе, пер. 2, кв. 14 (AM)
(54) Стенд для испытания замка
(57) Изобретение относится к испытаниям замка 
ремня безопасности транспортного средства – 
автомобиля, в частности, к конструкции стенда 
испытания замка на ресурс.

Стенд содержит узлы закрепления прием-
ной и отделяемой частей испытуемого замка, 
исполнительный механизм, электропривод и 
контрольно-измерительное устройство, которые 
размещены на корпусе. Исполнительный 
механизм содержит вал, соединенный с элек-
тро приводом, первый кулачок, жестко уста-
новленный на валу, первое коромысло, соста-
вляющее кинематическую пару с первым 
кулачком, ползун, взаимодействующий с рабо-
чим концом коромысла и установленный в 
направляющих с возможностью возвратно-
поступательного перемещения, а узел закрепления 
отделяемой части испытуемого замка разме-
щен на конце ползуна. Согласно изобретению, 
на валу установлен дополнительный второй 
кулачок с угловым смещением относительно 
первого кулачка, исполнительный механизм 
дополнительно снабжен вторым коромыслом, 
которое составляет кинематическую пару со 
вторым кулачком и шарнирно соединено с при-
водом, взаимодействующим с приемной частью 
испытуемого замка.

Расширяются функциональные возможности 
стенда, 2 ил.

_____________________
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Сведения о выданных патентах

(51) (2012.01)  (11) 283  (13) U 
A63F 3/00

(21) AM20110182U (22) 21.12.2011
(71) Паруйр Енокян (AM)
(72) Паруйр Енокян (AM)
(73) Паруйр Енокян, 0070, Ереван, Е. Кочар 19, 
кв. 32 (AM)
(54) Шахматы
(57) Шахматы включают игровую доску с игро-
вым полем, разделенным на 144 клетки (12 
х 12) и два набора  игровых фишек, по 24 
фишки в каждом. Каждый набор содержит по 
8 традиционных шахматных фигур, 2  пары 
дополнительных шахматных фигур “Тигр” и 
“Лев” и 12 “Пешек”. Игровая доска выполнена 
из трех  участков, первый из которых содержит 
игровое поле из 64 клеток (8 х 8), верхний и 
правый края которого  совпадают с краями 
игровой доски. Второй участок представляет 
собой угольник, прикрепляемый к  верхнему и 
правому боковым поверхностям первого участка, 
причем края второго участка совпадают с  краями 
изображенных на его верхней поверхности 
игровых полей размерами 2 х 10, которые в 
верхнем  правом углу совмещены. Третий участок 
представляет собой угольник, прикрепляемый 
к наружным  боковым поверхностям второго 
участка, причем внутренние края третьего 
участка совпадают с краями  изображенных на его 
верхней поверхности игровых полей размерами 2 
х 12, которые в верхнем правом  углу совмещены.

Упрощаются возможности переноса шах-
матной игровой доски с игровым полем в 144 
клетки, 2 ил.

_____________________

(51) (2012.01)  (11) 284  (13) U 
G10D 7/00

(21) AM20110166U (22) 24.11.2011
(71) Галуст Галстян (AM)
(72) Галуст Галстян (AM)
(73) Галуст Галстян, 0063, Ереван, Аван 7-я ул., 
3-ий пер. 22 (AM)
(54) Духовой музыкальный инструмент зурна
(57) Полезная модель относится к деревянным 
музыкальным инструментам, в частности к зурне.

Зурна содержит деревянный ствол со 
звуковыми отверстиями, металлический стержень 
и тростниковый  мундштук. Деревянный ствол 
изготовлен цельным из абрикосового дерева, 
диаметр отверстия у головки  конически сужен, 
а в средней части конически расширен от 7,5 мм 
до 24 мм. Металлический стержень  изготовлен 
из нейзильбера или мельхиора, причем отверстие 
в металлическом стержне для вдувания 2,9  
мм, длина деревянного ствола 295 мм, длина 
металлического стержня 58 мм.

Расширяется звукообъем и улучшается 
удобство при исполнении, 5 ил.

_____________________
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74 патентный поверенный



65

ՄԱՍ 1
 

65

№ 3 
26 .03 . 20 12

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 21-01 (11) 269  (13) S
(21) 20110025  (22) 06.12.2011
(71) Грачья Оганян (AM)
(72) Грачья Оганян (AM)
(73) Грачья Оганян, Ереван, Норки айгинер 238/5 
(AM)
(54) Нарды в виде горы Масис (Арарат)
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա

MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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