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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) (2009)  (11) 2390 (13) A
A01B 37/00

(21) AM20080238 (22) 27.12.2008
(45) 26.07.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային համալ
սարան» պետական ոչ առևտրային  կազմա կեր
պություն (AM)
(72) Շավարշ Մացակի Գրիգորյան (AM), Արամայիս 
Մյասնիկի Եսոյան (AM), Վարդան Վալերիի 
Բեգլարյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն,  0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Հետքափխրիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղտնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես` հողի 
մշակման մեքենաներին:  

Հետքափխրիչն ունի սռնի և սռնու վրա 
տեղա կայված  50 սմ երկարություն ունեցող 
գլան։ Գլանի երկարությամբ,  առանցքին 
ուղղահայաց հարթությունների մեջ տեղակայ
ված են 1213 սմ երկարություն ունեցող կոր 
մատներ։  Հետքափխրիչն ունի նաև հողի մեջ 
մատների խորացման չափը կարգավորող լծակներ 
և տրակտորի հետ կցման լծակներ։  Կարգավորող 
լծակների միջոցով հետ քափխրիչը միակցված է 
տրակտորի կախոցի համակարգին։   

Ապահովվում է տրակտորի հետքի և հետքի 
հարակից տարածքների անհրաժեշտ խորությամբ 
փխրեցումը և  պնդաթափումը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2391 (13) A
A01C 7/00

(21) AM20080234 (22) 26.12.2008
(45) 26.07.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային  
կազմակերպություն (AM)
(72) Շավարշ Մացակի Գրիգորյան (AM), Սիմոն 
Վլադիմիրի Ռաֆայելյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային համալ
սարան» պետական ոչ առևտրային կազմա
կերպություն,  0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)

(54) Շաղացան սերմթաղիչ խոփիկ
(57) Շաղացան սերմթաղիչ խոփիկն ունի սլաքաձև 
թաթիկ, սերմնատար խողովակաձև կանգնակ, որի 
ելքին տեղակայված  է սերմերի ցրիչ։

Թաթիկի կտրող սայրը կազմվում է թաթիկի 
եզ րագծի հորիզոնական հարթությամբ և թեքա
դիր նիստերով։  Թաթիկի հատակը կտրող սայրի 
եզրագծին միանում է (180–i)° անկյան տակ 
տեղակայված երկու սեղանաձև նիստերով,  
որտեղ i–ն՝ թաթիկի սրման անկյունն է։ Սեղանաձև 
նիստերը կողմերից մեկով միանում են իրար 
թաթիկի քթամասում, իսկ  հանդիպակաց կողմերով 
ավարտվում թաթիկի ելքային հատվածում։    
Սերմերի ցրիչի սեղանաձև հարթ մակերևույթի 
համաչափության առանցքը գտնվում է խո փիկի 
համաչափության  ուղղաձիգ հարթության մեջ։ 
Ցրիչի վրա առկա են ուղղանկյուն եռանկյան ձև 
ունեցող հովհարաձև տարամիտվող, տարբեր  
լայնությամբ ակոսիկներ, որոնք առանձնացված 
են միջնապատերով, ընդ որում լայն ակոսիկներ 
կազմող միջնապատերն  ունեն A և h չափերով 
էջեր, միջին ակոսիկներ կազմողները՝ B և 2/3h, 
նեղ ակոսիկներ կազմողները՝ C և 1/3h, որտեղ              
A  > B > C և պայմանավորված են ցանվող սերմերի 
երկարությամբ և լայնությամբ, իսկ հ–ը՝ ցրիչի 
եզրաչափերով։

Ապահովվում է համապիտանիությունը, բարձրաց
վում է սերմերի ցրման համաչափությունը, 3 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2392 (13) A
A61F 9/00

(21) AM20090004 (22) 16.01.2009
(45) 26.07.2010
(71) Ազատ Հայկի Մինասյան (AM)
(72) Ազատ Հայկի Մինասյան (AM)
(73) Ազատ Հայկի Մինասյան, 0014, Երևան, 
Մամիկոնյանց 38, բն. 38 (AM)
(54) Աչքի հիվանդությունների բուժման բաղա
դրանյութ
(57) Բաղադրանյութը ներառում է գլու տամին, 
գլիցերինի 1%անոց լուծույթ, բորա կան թթու, 
մեթիլսուլֆոնիլամեթան,  էթիլեներ կա մին քա
ռա քացախաթթու եւ մանրէազերծված ջուր, 
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բաղադրամասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ, 
(զանգվ.  %). գլուտամին 67.0՝, 1%-անոց գլիցերին՝ 
20.0, բորական թթու՝ 20.0, մեթիլսուլֆոնիլմեթան՝ 
1.0,  էթիլեներկամինքառաքացախաթթու՝ 0.5 եւ 
մանրէազերծված ջուր՝ մնացածը։

Բարձրացվում է բուժման արդյու նավե-
տությունը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2393 (13) A 
A61K 38/00
C07K 14/52

(21) AM20090151 (22) 15.12.2009
(45) 26.07.2010
(71) ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստիտուտ (AM)
(72) Ժան Հակոբյան (AM), Մարինա Գազարյանց 
(AM), Զոյա Մկրտչյան (AM), Լևոն Ռուխկյան (AM), 
Տիգրան Մարկոսյան (AM)
(73) «ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն,  0052, Երևան, Հասրաթյան 7 (AM)
(54) Ինտերֆերոնի ինդուկտորի կիրառումը 
որպես ընտանի թռչունների Նյուքասլի հիվան-
դության  կանխարգելիչ միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է անասնաբուժությանը, 
մասնավորապես՝ ինտերֆերոնի ինդուկտորի կի-
րառմանը որպես ընտանի  թռչունների Նյուքասլի 
հիվանդության կանխարգելիչ միջոց։

Ինտերֆերոնի ինդուկտորը՝ Ca–իոններով 
ձևափոխված նատրիում նուկլեինատը նե-
րա  ռում է բաղադրամասեր, զանգված.%. 
Saccaharomices cerevisiae խմորասնկերից ան-
ջատ  ված երկպարուրաձև ՌՆԹ՝ 90,0–95,0 և 
կալցիումի քլորիդ՝  2,5–5,5։

 Ընտանի թռչունների Նյուքասլի հիվանդության 
կանխարգելման եղանակը ներառում է ինտերֆե-
րոնի ինդուկտորի միաժամանակյա ներարկումը 
142 սերիայի Լա–Սոտա շտամի պատվաստանյութի 
հետ՝ 10մգ ինտերֆերոնի ինդուկտոր 1 կգ կենդանի 
զանգվածին հաշվարկով։

Ընդլայնվում է ընտանի թռչունների Նյուքասլի 
հիվանդության կանխարգելիչ միջոցների տեսա-
կանին, զգալիորեն  կրճատվում է անկումը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2394 (13) A
C08L 61/10

(21) AM20100036 (22) 07.04.2010
(45) 26.07.2010
(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարան» պետական ոչ  առևտրային 
կազմակերպություն (AM)
(72) Ալբերտ Կնյազի Պողոսյան (AM), Նորիկ 
Գալուստի Մելիքսեթյան (AM), Նորիկ Աշոտի 
Լամբարյան (AM), Նելսոն Իվանի Մամուլյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալ սարան» պետական ոչ առևտրային  կազմա-
կերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Շփական բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է բարձրամոլեկուլային 
միացությունների բաղադրանյութերին, մաս-
նավորապես՝ շփական  բաղադրանյութերի 
բաղադրակազմերին, որոնք կարող են կիրառվել 
երկաթուղային վագոնների և լոկոմոտիվների  
արգելակային կոճղակների պատրաստման 
համար։ 

Շփական բաղադրանյութը ներառում է 
հետևյալ բաղադրամասերը, զանգվ.%. ֆենոլ-
ֆորմալդեհիդային խեժ՝ 8,0–12,0,  բուտադիեն–
նիտրիլային կաուչուկ՝ 4,0–6,0, հեքսա մեթիլեն-
տետրամին՝ 0,5–3,0, ալյումինի օքսիդ՝ 8,0–12,5, 
տուֆի  փոշի՝ 6,0–8,0; գրաֆիտ՝ 5,0–10,0, բեն-
զոյաթթվական ալյումին՝ 2,5–4,0, վերմիկու լիտ՝ 
12,5–14,5, կավճի փոշի՝  5,0–7,0, բազալտաթելք՝ 
մնացածը։

Բարձրացվում է շփական բաղադրանյութի 
մաշակայունությունը բարձր մակերևութային 
ջերմաստիճաններում և  ապահովվում է շփման 
գործակցի արժեքի կայունությունը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2395 (13) A
C12H 1/00

(21) AM20090135 (22) 16.11.2009
(45) 26.07.2010
(71) ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտ (AM)
(72) Ռաֆիկ Բալասանյան (AM), Էդվարդ 
Հարությունյան (AM)
(73) ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտ (AM)
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(54) Մրգային և հատապտղային ալկոհոլային 
խմիչքների հասունացման եղանակ
(57) Մրգի կամ հատապտուղների թորվածքին 
ավելացնում են նրանց համապատասխան ծա ռերի 
և/կամ թփերի  փայտանյութից ստաց ված լուծա
մզուքները 100։(1.55.0) հարա բե րակցու թյամբ, 
այնուհետև խառնուրդը հնացնում են։  Թորվածքի և 
լուծամզուքի խառնուրդը 2060 րոպե ենթարկում 
են 2050ԿՀց հաճա խությամբ և 0.30.7 Վտ/սմ2  
ինտենսիվությամբ անդրաձայնի ներգործությանը, 
իսկ լուծամզուքը ստանում են պերկոլյացիոն 
եղանակով։

Բարձրացվում են խմիչքի զգայորոշման հատ
կությունները։
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 2396 (13) A 
E21C 41/00
E02B 7/00

(21) AM20080237 (22) 27.12.2008
(45) 26.07.2010
(71) «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)
(72) Լևոն Մանուկյան (AM), Սահակ Արզումանյան 
(AM), Գենադի Ղազարյան (AM), Էդիկ Սարգսյան 
(AM), Անուշ Ղազարյան (AM)
(73) «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 
0010, Երևան, Խանջյան 19 (AM)
(54) Գետային տիպի պոչամբարներից պոչային 
նստվածքների հեռացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է լեռնահանքային 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ գետային 
տիպի պոչամբարներից պոչային նստվածքների 
հեռացմանը։

Գետային տիպի պոչամբարներից պոչային 
նստվածքների հեռացման եղանակը կայանում 
է նրանում, որ պոչամբարի մակերևույթի վրա, 
հենապատվարից ապարաբարձիչ մեխանիզ
մի շերեփահանման շառավղի կրկնակիին հա
վասար հեռավորության վրա ձևավորում են 
աշխատանքային հարթակ, դրա վրա տե ղա
դրում են ապարաբարձիչ սարքը և հար թակի  
հենապատվարին հարող կողմից անցնում 
են խրամ, վերջինից հանված խոնավ պոչերը 
կուտակում են հարթակի վրա և բնական չո
րաց ման ենթարկելուց հետո, ապարաբարձիչ 
մեխանիզմով բարձում և տեղափոխում են 

պոչամբարից դուրս։ Աշխատանքային հարթակը 
ձևավորում են շարժական կապերով միմյանց 
հետ ամրացվող ներքին կոշտության կողեր 
ունեցող մետաղական ծավալային կոնստրուկցիա
ներից և դրանք սևեռում են պոչամբարի լանջերի 
միջև ձգվող մետաղաճոպանների վրա, իսկ հար
թակ ների տեղաշարժը լանջերի երկարությամբ 
իրականացնում են ապարաբարձիչ մեխանիզմի 
շերեփահանման շառավղի երկարությանը հավա
սար քայլերով։

Բարձրացվում է գետային տիպի պոչամբար
ներից պոչային նստվածքների հեռացման անվտան
գությունը և արդյունավետությունը, 4 նկար։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2397 (13) A 
E21C 41/00 
E02B 7/00

(21) AM20080236 (22) 27.12.2008
(45) 26.07.2010
(71) «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)
(72) Էդիկ Սարգսյան (AM), Լևոն Մանուկյան (AM), 
Սահակ Արզումանյան (AM), Գենադի Ղազարյան 
(AM), Անուշ Ղազարյան (AM)
(73) «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 
0010, Երևան, Խանջյան 19 (AM)
(54) Գետային տիպի կոնսերվացված պոչամ
բարների դատարկման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է լեռնահանքային 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ գե տա

յին տիպի կոնսերվացված պոչամբարների դա

տարկմանը։

Գետային տիպի կոնսերվացված պոչամ

բարների դատարկման եղանակը կայանում է 

նրանում, որ պոչամբարի վերին աստիճանում 

անցկացնում են ցամաքուրդ խրամներ և ձևա

վորում են վերջիններիս հետ միացած ջրահավաք 

խորշ, դրանցից հանված պոչերով ձևավորվում 

են թմբեր, որոնք ցամաքուրդ խրամների արան
քում առկա պոչերի հետ միասին բնական չո
րաց ման ենթարկվելուց հետո բարձվում և տե
ղափոխվում են։ Ջրահավաք խորշը ձևավորում 
են պոչամբարի ջրաընդունիչ աշտարակի 
շուրջը, ցամաքուրդ խրամները տեղակայում են 
աշտարակը ճառագայթաձև շոշափող գծերի 
վրա և անցկացնում են դեպի ջրահավաք խորշը 
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վարընթաց թեքությամբ, իսկ ջրահեռացումն 
իրականացնում են պարզեցված ջրի հայելու 
մակարդակի վրա տեղադրված ջրա ընդունիչ 
աշտարակի գերանափականը հեռացնելով։

Բարձրացվում է գետային տիպի  կոնսեր
վացված պոչամբարների դատարկման անվտան
գությունը և արդյունավետությունը, 2 նկար։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2398 (13) A
F23N 1/02

(21) AM20100030 (22) 18.03.2010
(45) 26.07.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալ  սարան» պետական ոչ առևտրային  կազ
մակերպություն (AM)
(72) Գրիգորի Հենրիկի Մանասարյան (AM), Ալեք
սանդր Սերգեյի Խաչունց (AM), Զառա Աշոտի 
Մանասարյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային համալ
սարան» պետական ոչ առևտրային կազմա
կերպություն,  0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Ներքին այրման շարժիչ մատուցվող 
վառելիքաօդային խառնուրդի կառավարման 
համակարգ

(57) Համակարգն ունի վառելիքի մատուցման կառա

վարման էլեկտրոնային բլոկ, դրա հետ կապված 

էլեկտրոնային տվիչներ  ու շար ժիչից արտանետվող 

գազերում թթվածնի պարունակությունը որոշող 

տվիչ և բոցա մուղներ։

Համակարգն ունի նաև  թիակ, էլեկտրաշար

ժիչ, մթնոլորտային ճնշման բարոմետրական 

տվիչ և դրոսելային փականի դիրքի տվիչ։ Թիակը  

տեղադրված է շարժիչի ներածման խողովակում 
և կապված է էլեկտրաշարժիչի հետ։ Վառելիքի 
մատուցման  կառավարման էլեկտրոնային բլոկին 
միացված են էլեկտրաշարժիչը, մթնոլորտային 

ճնշման բարոմետրական տվիչը և  դրոսելային 
փականի դիրքի տվիչը։ 

Անկախ շրջակա միջավայրի բարոմետրական 
ճնշման փոփոխությունից ապահովվում է շարժիչի 
տվյալ հաստատուն  հզորությունը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2399 (13) A
H01H 50/16

(21) AM20080224 (22) 15.12.2008
(45) 26.07.2010
(71) Հրայր Նորայրի Ահարոնյան (AM), Վաչագան 
Էրիկի Պետրոսյան (RU)
(72) Հրայր Նորայրի Ահարոնյան (AM), Վաչագան 
Էրիկի Պետրոսյան (RU)
(73) Հրայր Նորայրի Ահարոնյան, 0037, Երևան, 
Բաբայան 36, բն. 38 (AM), Վաչագան Էրիկի 
Պետրոսյան, 123182, Մոսկվա, Ավիացիոննայա 
59, բն.558 (RU)
(54) Երկու սեպաձև օդային բացակներ ունեցող 
էլեկտրամագնիսական ռելե
(57) Գյուտը վերաբերում է չեզոք էլեկտրա մագ
նիսական ռելեներին, դրանց մագնիսական շղթայի 
կառուցվածքին։

Երկու սեպաձև օդային բացակներ ունեցող 
էլեկտրամագնիսական ռելեն ունի պողպատե 
թիթեղից միջուկ ունեցող  էլեկտրական կոճ և 
շերտապողպատից խարիսխ, որը տեղակայված 
է դարձալծակի վրա, դարձի զսպանակ և  էլեկ
տրամեկուսիչ նյութից պատրաստված հիմք–
պլատֆորմ։ Միջուկը ամբողջական շերտա
պողպատե հարթ հատված է,  խարիսխն իր 
միջին մասում ունի Uաձև գոգավորություն, իսկ 
դարձալծակը պատրաստված է էլեկտրամեկուսիչ 
նյութից։  

Պարզեցվում է պատրաստման տեխնոլոգիան, 
ավելանում է աշխատանքային մագնիսական 
հոսքը սեպաձև  բացակներում, 2նկ.։

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  U օգտակար մոդելի արտոնագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 

  հրապարակման թվականը

51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54 օգտակար մոդելի անվանումը

56 տեղեկատվության աղբյուրներ

57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ներկայացման թվականը, 

  որից զատված է տվյալ հայտը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար

85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

12

№ 7 
2 6 . 0 7 . 2 0 1 0

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 202 (13) U
G01F 1/00

(21) AM20100037U (22) 08.04.2010
(45) 26.07.2010
(71) Յուրիկ Ջավադյան (AM), Սարգիս Ղազարյան 
(AM), Գևորգ Միչիկյան (AM)
(72) Յուրիկ Ջավադյան (AM), Սարգիս Ղազարյան 
(AM), Գևորգ Միչիկյան (AM)
(73) Յուրիկ Ջավադյան, 0002, Երևան, Պուշկինի 
43, բն. 24 (AM), Սարգիս Ղազարյան, 0010, Երևան, 
Վարդանանց 22, բն. 127 (AM), Գևորգ Միչիկյան, 
0031, Երևան, Հասրաթյան 14, բն. 8 (AM)
(54) Դաշտային ջրաչափական սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ոռոգման բաց 
ջրամատակարարման համակարգերի սարքերին և 
կարող է կիրառվել ներտնտեսային ցանցում ան-
հատ ջրօգտագործողների կողմից օգտագործված 
ոռոգման ջրի չափման և հաշվառման համար։ 

Սարքն ունի հորիզոնական հատակ, երկու 
ուղղաձիգ, միմյանց նկատմամբ անկյան տակ 
ուղղված կողմնային պատեր, որոնք իրար են 
մոտենում ջրի հոսքի ուղղությամբ, ընդ որում, 
կողմնային պատերի մուտքային եզրերով անց-
նող ճակատային հարթության և ելքային եզրե-
րով անցնող հետևի կողմի հարթության միջև 
հեռավորությունը կազմում է սարքի ներքին բիեֆը։ 
Հատակը, կողմնային պատերը, ճակատային և 
հետևի կողմի հարթակները պատրաստված են 
մետաղյա թիթեղից։ Ճակատային հարթակի վրա 
ուղղաձիգ ամրակցված է ջրի մակարդակի չափման 
քանոն (նշաձող), որի զրոյական խազը համընկնում 
է հատակի մակարդակին։ Ելքային բիեֆի ստորին 
եզրի ելուստը երկարացված է այնքան, որ նրա 
բարձրությունը մեծ կամ հավասար է սարքի 
աշխատանքային բարձրության կեսին։ 

Բարձրացվում են չափման ճշտությունը և 
սարքի հուսալիությունը,1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 203 (13) U 

G01N 27/00 

G01N 27/02

(21) AM20100013U (22) 01.02.2010

(45) 26.07.2010

(71) Ռադիկ Քրմոյան (AM), Լևոն Դալլաքյան (AM)

(72) Ռադիկ Քրմոյան (AM), Լևոն Դալլաքյան (AM)

(73) Ռադիկ Քրմոյան, 0010, Երևան, Հանրա-

պետության 24, բն. 5 (AM), Լևոն Դալլաքյան, 0028, 

Երևան, Կիևյան 10, բն. 7 (AM)

(54) Լուծույթների տեսակարար դիմադրության 

չափման եղանակ

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է չափողական 

տեխնիկային, մասնավորապես՝ տարբեր լուծույթ-

ների տեսակարար դիմադրության չափ մանը:

Լուծույթն անընդհատ մղում են միջան-

ցիկ անցք ունեցող, դիէլեկտրիկ նյութից պատ-

րաստված խողովակաձև փաթույթով, որը Ш-

աձև տրանսֆորմատորի առաջին երկրորդային 

փաթույթն է։ Փոփոխական դիմադրություն 

ունեցող ռեզիստորով շունտավորում են Ш-

աձև տրանսֆորմատորի երրորդ երկրորդային 

փա թույթը։ Երկրորդ երկրորդային փաթույթը 

բաժանում են երկու մասի, որոնք միացնում 

են միմյանց հանդիպական, դրանց ծայրերին 

միացնում են չափիչ սարք, որի միջոցով երկրորդ 

երկրորդային փաթույթի ելքում ապահովում 

են լարման զրոյական արժեք, և անընդհատ 

չափում են փոփոխական դիմադրություն ունեցող 

ռեզիստորի ընթացիկ դիմադրությունը։

 Բարձրացվում է չափման ճշգրտությունը, 1 նկ.։

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 վկայագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ստացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

24 գրանցման թվականը

31 առաջնային հայտի համարը

32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 

  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)

54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը

55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)

71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը

72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը

73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար
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ՄԱՍ 1
 

15

№ 7 
2 6 . 0 7 . 2 0 1 0

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված 
արդյունաբերական նմուշների մասին

(51) 09-03 (11) 232 (13) S
(21) 20090034 (22) 03.12.2009
(71) “Հելարիս” ՍՊԸ, (AM)
(72) Ոսկանյան Արմեն (AM)
(73) «Հելարիս» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի փ., 
շ.16, բն. 36 (AM)
(54) Քաղցրավենիքի փաթեթատուփեր (12 
տարբերակ)
(55)

Տարբերակ 1

Տարբերակ 2

Տարբերակ 3

Տարբերակ 4

Տարբերակ 5

Տարբերակ 6

Տարբերակ 7



16

ՄԱՍ 1
 

16

№ 7 
2 6 . 0 7 . 2 0 1 0

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տարբերակ 8

Տարբերակ 9

Տարբերակ 10

Տարբերակ 11

Տարբերակ 12

_____________________

(51) 11-05 (11) 233 (13) S

(21) 20100003 (22) 15.02.2010

(31) 001171128-0001  (32) 06.10.2009  (33)EM

 001171128- 0002          06.10.2009           EM 

(71) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ (US)

(72) Գայլս Գիգգինս (GB), Փիթեր Ռոբինսոն (GB)

(73) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ (US)

(74) Հ. Դավթյան

(54) Խորհրդանիշ

(55)

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

600 նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը

111 գրանցման հերթական համարը

151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)

152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է

181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը

210 հայտի համարը

220 հայտի ներկայացման թվականը

230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը

310 առաջին հայտի համարը

320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը

330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

510 ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը

511 դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների 

  միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)

526 չպահպանվող տարրեր

540 ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ նշան

554 ծավալային նշան

591 գույնը եւ գունային համակցությունը

646 իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը

730 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար



ԳՅՈՒՏԵՐ

19

ՄԱՍ 1

19

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 6 . 0 7 . 2 0 1 0

(210) 20100255 (111) 15323
(220) 25.02.2010 (151) 29.04.2010
 (181) 25.02.2020
(730) «Լաբիրինթ Սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմի-

տասի 48ա, բն.99, AM
(540) 

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

ալկոհոլային խմիչքներով ապահովման և սպա-
սարկման ծառայություններ. հանրային սննդի 
կազմակերպում. սրճարան, ռեստորան, պանդոկ, 
բար, խորտկարան, ճաշարան, գարեջրատուն։ 

____________________

(210) 20100256 (111) 15324
(220) 25.02.2010 (151) 29.04.2010
 (181) 25.02.2020
(730) Վահագն Ատոմյան, Երևան, Կոմիտասի 48ա, 

բն.99, AM
(540) 

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

և ալկոհոլային խմիչքներով ապահովման և 
սպասարկման ծառայություններ. հանրային սննդի 
կազմակերպում. սրճարան, ռեստորան, պանդոկ, 
բար, խորտկարան, ճաշարան, գարեջրատուն։ 

____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

(210) 20090680 (111) 15325
(220) 19.06.2009 (151) 07.05.2010
 (181) 19.06.2019
(730) «Սփրեյ-թվ» ՍՊԸ, Երևան, Երզնկյան 1, բն. 

9, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 35. գովազդ. առևտուր։ 

____________________

(210) 20090921 (111) 15326
(220) 30.07.2009 (151) 07.05.2010
 (181) 30.07.2019
(730) Ալոկոզեյ ՖԶԻ , AE
(540) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, արտահանող 
և ներմուծող կազմակերպությունների ծառա-
յություններ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

20

ՄԱՍ 1

20

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 6 . 0 7 . 2 0 1 0

(210) 20090922 (111) 15327
(220) 30.07.2009 (151) 07.05.2010
 (181) 30.07.2019
(730) Ալոկոզեյ ՖԶԻ, AE
(540) 

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

մսի էքստրատնետ, պահածոյացված, չորացված և 
ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն, 
դոնդող, մուրաբա, մրգային սոուսներ, ձու, կաթ 
և կաթնամթերք, յոգուրտ, սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, տա-
պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր և 
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, շոկոլադ, սառույց, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ, կետչուպ, 
համեմունք.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091057 (111) 15328
(220) 03.09.2009 (151) 07.05.2010
 (181) 03.09.2019
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 

նահանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. բերանի խոռոչի խնամքի ոչ բուժական 

միջոցներ.
դաս 5. բերանի խոռոչի խնամքի բուժական 

միջոցներ.
դաս 21. ատամի խոզանակներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091137 (111) 15329
(220) 24.09.2009 (151) 07.05.2010
 (181) 24.09.2019
(730) «Եվրոպրոդուկտ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 

ք. Աշտարակ, Նարեկացու 18, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ դեղին, 

երկնագույն, կապույտ, բաց և մուգ կա-

նաչ, կարմիր, սև և սպիտակ գունային 

համակցությամբ։
(511) (510)

դաս 29. պահածոյացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն, մասնավորապես 
կանաչ ոլոռ։
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20091138 (111) 15330

(220) 24.09.2009 (151) 07.05.2010

 (181) 24.09.2019

(730) «Եվրոպրոդուկտ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 

ք. Աշտարակ, Նարեկացու 18, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ դեղին, 

երկնագույն, կապույտ, բաց և մուգ կա նաչ, 

կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակ-

ցությամբ։

(511) (510)

դաս 29. պահածոյացված և ջերմամշակման 

ենթարկված մթերքներ և բանջարեղեն, 
մասնավորապես եգիպտացորեն։

(740) Ա. Նազարյան
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

21

ՄԱՍ 1

21

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 6 . 0 7 . 2 0 1 0

(210) 20091146 (111) 15331

(220) 24.09.2009 (151) 07.05.2010

 (181) 24.09.2019

(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(540) 

(511) (510)

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 

խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց։ 

____________________

(210) 20091175 (111) 15332

(220) 30.09.2009 (151) 07.05.2010

 (181) 30.09.2019

(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(540) 

(511) (510)

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 

խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց։ 
____________________

(210) 20091194 (111) 15333

(220) 05.10.2009 (151) 07.05.2010

 (181) 05.10.2019

(730) «Ալնաիր» ՍՊԸ, ք. Երևան, Ազատության 

7ա, բն. 5, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 10. բարձեր փորի համար, բարձեր 

բժշկական նպատակների համար, կրծքով կերա-
կրելու հարմարանքներ.

դաս 18. հարմարանքներ (պայուսակներ և 
մախաղներ) երեխաներին ման ածելու համար, 
պայուսակներ, մախաղներ, տոպրակներ և 
պարկեր ճամփորդական լրակազմի համար, 
պայուսակներ, մախաղներ, տոպրակներ և 
պարկեր ճամփորդական հագուստի համար, 
թիկնապայուսակներ, տնտեսական պայուսակներ, 
մախաղներ, տոպրակներ և պարկեր.
դաս 25. հագուստ, գլխարկներ։
(740) Ն. Թումանյան

____________________

(210) 20091277 (111) 15334
(220) 20.10.2009 (151) 07.05.2010
 (181) 20.10.2019
(730) «Տրանսկոնսերվիս» ՍՊԸ, ք. Երևան, Կիևյան 

26, 30-րդ տարածք, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 39. տուրիզմ։ 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

22

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 6 . 0 7 . 2 0 1 0

(210) 20091334 (111) 15335
(220) 02.11.2009 (151) 07.05.2010
 (181) 02.11.2019
(730) Էքսոնմոբիլ Օյլ Քորփորեյշն, US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կա-
պույտ, մոխրագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 4. քսայուղեր և թանձր քսուքներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20091341 (111) 15336
(220) 04.11.2009 (151) 07.05.2010
 (181) 04.11.2019
(730) «Մանանա գրեյն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

գյուղ Արմաշ, AM
(540) 

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

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 40. նյութերի մշակում։ 
____________________

(210) 20100042 (111) 15337
(220) 19.01.2010 (151) 07.05.2010
 (181) 19.01.2020
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

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

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

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

դաս 35. գործերի կառավարում գործարա-
րության ասպարեզում. վարչարարական գործու-
նեություն գործարարության ասպարեզում. գրա-
սենյակային ծառայություններ, բացառությամբ 
առևտրի։ 

____________________

(210) 20100147 (111) 15338
(220) 05.02.2010 (151) 07.05.2010
 (181) 05.02.2020
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ,Վայոց ձորի մարզ, 

ք.Ջերմուկ, Բարեկամության 1, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. շիշ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպե-
լիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 
աղբյուրի ջուր։ 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 6 . 0 7 . 2 0 1 0

(210) 20100326 (111) 15339
(220) 12.03.2010 (151) 07.05.2010
 (181) 12.03.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Զարե Նեժադ-

շահսավար Ալիռեզա Մոհսենի, ք. Երևան, 
Կորյունի 19/6, AM

(540) 

(526) «TOUR & TRAVEL AGENCY» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, մոխրագույն, 
կապույտ և երկնագույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 39. տուրիստական գործունեություն, 

տաքսի ծառայություն.
դաս 43. ռեստորան, հյուրանոց։ 

____________________

(210) 20100327 (111) 15340
(220) 12.03.2010 (151) 07.05.2010
 (181) 12.03.2020
(730) Հրաչ Բողոսյան ք. Երևան, Հանրապետության 

փ. 85ա, բն. 11ա, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

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

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

____________________

(210) 20100328 (111) 15341
(220) 12.03.2010 (151) 07.05.2010
 (181) 12.03.2020
(730) Հրաչ Բողոսյան ք. Երևան, Հանրապետության 

փ. 85ա, բն. 11ա, AM
(540) 

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

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

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

____________________

(210) 20100329 (111) 15342
(220) 12.03.2010 (151) 07.05.2010
 (181) 12.03.2020
(730) «Վիլլա դե տորտա» ՍՊԸ, ք. Երևան, Չեխովի 

32/2, շենք 1, AM
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

24

ՄԱՍ 1

24

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 6 . 0 7 . 2 0 1 0

(526) «PATISSERIE» բառն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և բեժ գու-
նային համակցությամբ։

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

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

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

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

____________________

(210) 20091068 (111) 15343
(220) 09.09.2009 (151) 17.05.2010
 (181) 09.09.2019
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 

Ամիրյան 20, բն.1, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. շիշ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։

____________________

(210) 20091069 (111) 15344
(220) 09.09.2009 (151) 17.05.2010
 (181) 09.09.2019
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 

Ամիրյան 20, բն.1, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20091070 (111) 15345
(220) 09.09.2009 (151) 17.05.2010
 (181) 09.09.2019
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 

Ամիրյան 20, բն.1, AM
(540) (554) 

(511) (510)
դաս 21. շիշ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։ 

____________________
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(210) 20091071 (111) 15346
(220) 09.09.2009 (151) 17.05.2010
 (181) 09.09.2019
(730) «Սամ-հար» ՍՊԸ, Աբովյան, 3 մկրշ. 17/34, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կանաչ, երկ-
նագույն, շագանակագույն, դեղին, սպիտակ, 
մոխրագույն եւ վարդագույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 32. հանքային ջուր։ 

____________________

(210) 20091102 (111) 15347
(220) 18.09.2009 (151) 17.05.2010
 (181) 18.09.2019
(730) «Ռիջինլ էներջի սոլուշն» ՓԲԸ,Երևան, Նոր-

Արեշ 33-րդ փող, 21-րդ տուն, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 35. առևտուր, արտահանում։ 

____________________

(210) 20091243 (111) 15348
(220) 12.10.2009 (151) 17.05.2010
 (181) 12.10.2019
(730) «Սուենիո» ՍՊԸ, Երևան, Պռոշյան 2-11, AM
(540) 

(526) “GLOBAL” և “EXPRESS” բառերն ինքնուրույն 

պահապնության օբյեկտներ չեն։

(511) (510)

դաս 38. սուրհանդակային ծառայություն։ 

____________________

(210) 20091292 (111) 15349

(220) 26.10.2009 (151) 17.05.2010

 (181) 26.10.2019

(730) «Սարդուրի» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 12, բն. 

35, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-

կան գործունեություն գործարարության ասպա-

րե զում. գրասենյակային ծառայություններ. մաս-

նավորապես մանրածախ առևտուր.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 

բնակատեղով ապահովում. մասնավորապես 

հանրային սննդի կազմակերպում. ռեստորաններ. 

բարեր. կարաոկեներ. բիստրոներ՝ արագ 

սննդի պատրաստման վայրեր, ճաշարաններ. 

խորտկարաններ։

(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20091339 (111) 15350

(220) 03.11.2009 (151) 17.05.2010

 (181) 03.11.2019

(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Հայանիստ, AM
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(540) 

(526) Բացի «SIS ALCO», «ԲԵԼԻ ՆՈՉ» և «BELI 
NOCH» արտահայտություններից մնացած 
բոլոր արտահայտությունները ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

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

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20091474 (111) 15351
(220) 17.11.2009 (151) 17.05.2010
 (181) 17.11.2019
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 

խճուղի 25, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչներ. 

կցորդիչներ. միացքներ. կցիչներ և փոխանցման 
տարրեր. գյուղատնտեսական գործիքներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
ինկուբատորներ.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա 
կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների 
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղյա 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
մետաղյա հուշարձաններ։ 

____________________

(210) 20091596 (111) 15352
(220) 10.12.2009 (151) 17.05.2010
 (181) 10.12.2019
(730) «Ար ռադիո միջմայրցամաքային ՍՊԸ, 

Երևան, Ալեք Մանուկյան 5, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 38. ռադիոծրագրերի հեռարձակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսու ցում), զվարճություններ, մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազ մակերպում, 
ռադիոծրագրերի պատրաստում։ 

____________________

(210) 20091601 (111) 15353

(220) 11.12.2009 (151) 17.05.2010

 (181) 11.12.2019

(730) Արմեն Մարտիրոսյան, Երևան, Մաշտոցի 

50ա/1, AM
(540) 

(526) «ՊՐԻՆՏ» բառն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին, 

մոխ րագույն և կապույտ գունային համակ-

ցությամբ։

(511) (510)

դաս 40. տպագրություն։ 

____________________

(210) 20091602 (111) 15354

(220) 11.12.2009 (151) 17.05.2010

 (181) 11.12.2019

(730) Արմեն Մարտիրոսյան, Երևան, Մաշտոցի 
50ա/1, AM
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(540) 

(526) «ՊՐԻՆՏ» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ դեղին, 
կանաչ, նարնջագույն, մանուշակագույն, երկ-
նագույն, կարմիր, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 40. տպագրություն։ 

____________________

(210) 20091610 (111) 15355
(220) 15.12.2009 (151) 17.05.2010
 (181) 15.12.2019
(730) «Ապագա թեքնոլոջիս» ՓԲԸ,Շիրակի մարզ, 

ք.Գյումրի, Ղորղանյան 83, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն և 

սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. կրթություն, ուսումնառության ապա-

հովում, զվարճանք, սպորտային և մշա կութային 

գործունեություն։ 

____________________

(210) 20091611 (111) 15356
(220) 15.12.2009 (151) 17.05.2010
 (181) 15.12.2019
(730) «Ապագա թեքնոլոջիս» ՓԲԸ,Շիրակի մարզ, 

ք.Գյումրի, Ղորղանյան 83, AM

(540) 

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

(511) (510)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն, ուսումնառության ապա-

հովում, զվարճանք, սպորտային և մշա կու թային 
գործունեություն։ 

____________________

(210) 20091619 (111) 15357
(220) 16.12.2009 (151) 17.05.2010
 (181) 16.12.2019
(730) «Յունիֆիշ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Սայաթ–Նովա, AM
(540) 

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

(511) (510)

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս, 

մսի էքստրակտներ, պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 

բանջարեղեն, դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ, ձու, կաթ 

և կաթնամթերք, սննդային յուղեր և ճարպեր: 

____________________

(210) 20100271 (111) 15358
(220) 01.03.2010 (151) 17.05.2010
 (181) 01.03.2020
(730) «Երևանյան կոնյակի տուն» ՍՊԸ, Երևան, 

Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM
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(540) 

(511) (510)
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 
կեն ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի). մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի), գինի, օղի, վիսկի, լիկյոր, մրգեր 
պարու նակող ալկոհոլային խմիչքներ, սպիրտային 
էքստրակտներ, սպիրտային էսենցիաներ։ 

____________________

(210) 20090775 (111) 15359
(220) 08.07.2009 (151) 18.05.2010
 (181) 08.07.2019
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(540) 

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

հիգիենիկ պատրաստուկներ և նյութեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090777 (111) 15360
(220) 08.07.2009 (151) 18.05.2010
 (181) 08.07.2019
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. ակնաբուժական պատրաստուկներ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090778 (111) 15361

(220) 08.07.2009 (151) 18.05.2010

 (181) 08.07.2019

(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

(540) 

(511) (510)

դաս 5. ակնաբուժական պատրաստուկներ

(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090779 (111) 15362

(220) 08.07.2009 (151) 18.05.2010

 (181) 08.07.2019

(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։

(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090971 (111) 15363

(220) 11.08.2009 (151) 18.05.2010

 (181) 11.08.2019

(730) Ամերիքն Էքսպրեսս Մարքեթինգ ընդ Դի-
վելփմնթ Քորփ. , US

(540) 

(526) «WORLD SERVICE», «MEMBER SINCE» 

արտա հայտությունները եւ «R» տառն ինքն-

ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
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(511) (510)
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 

մասնավորապես՝ վարկային քարտերի, դեբետային 
քարտերի, վճարման քարտերի և կուտակված 
արժեքով բանական քարտերի ծառայություն-
ներ. Էլեկտրոնային դրամային և տարադրամային 
փոխանցման ծառայություններ, էլեկտրոնային 
վճա րումների ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
հաշիվների վճարումների էլեկրոնային մշակում 
և փոխանցում. դրամային վճարումների ծառա-
յություններ, գործարքների իրավազորման, հա-
մա  ձայնեցման և վճարման ծառայություններ. ճա-
նա  պարհորդային վճարագրերի տրամադրման 
ծառա յություններ, դրամային փոստային փո-
խան ցումների ծառայություններ, բանկային ծա-
ռայություններ. ֆինանսական ծառայություններ 
ճանապարհորդների համար, մասնավորապես ար-
տա սահման փոխանցումների ծառայություններ. 
վարկային քարտերի միջոցով կատարված գնում-
ների պաշտպանություն, ինտերակտիվ վեբ-
կայքի միջոցով ֆինանսական ծառայություն ների 
բնագավառում տեղեկատվության տրամադրում. 
վարկային քարտերի համակարգչայնացված 
ստուգում. կանխիկ վճարմամբ էլեկտրոնային 
գործարքներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090972 (111) 15364
(220) 11.08.2009 (151) 18.05.2010
 (181) 11.08.2019
(730) Ամերիքն Էքսպրեսս Մարքեթինգ ընդ 

Դիվելփմնթ Քորփ. , US
(540) 

(526) «BUSINESS» բառը, «WORLD SERVICE», 
«MEMBER SINCE» արտահայտությունները 
եւ «R» տառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(511) (510)
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 

մասնավորապես՝ վարկային քարտերի, դեբետային 
քարտերի, վճարման քարտերի և կուտակված 
արժեքով բանական քարտերի ծառայություններ. 
Էլեկտրոնային դրամային և տարադրամային 
փոխանցման ծառայություններ, էլեկտրոնային 
վճա րումների ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
հաշիվների վճարումների էլեկրոնային մշակում 
և փոխանցում. դրամային վճարումների ծառա-
յություններ, գործարքների իրավազորման, հա-
մա ձայնեցման և վճարման ծառայություններ. 
ճանապարհորդային վճարագրերի տրամադրման 
ծառայություններ, դրամային փոստային փո խան-
ցումների ծառայություններ, բանկային ծառա-
յություններ. ֆինանսական ծառայություններ 
ճանա պարհորդների համար, մասնավորապես 
արտա սահման փոխանցումների ծառայություն-
ներ. վարկային քարտերի միջոցով կատարված 
գնում ների պաշտպանություն, ինտերակտիվ վեբ-
կայքի միջոցով ֆինանսական ծառայությունների 
բնագավառում տեղեկատվության տրամա դրում. 
վարկային քարտերի համակարգչայնացված 
ստու գում. կանխիկ վճարմամբ էլեկտրոնային 
գործարքներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090973 (111) 15365
(220) 11.08.2009 (151) 18.05.2010
 (181) 11.08.2019
(730) Ամերիքն Էքսպրեսս Մարքեթինգ ընդ 

Դիվելփմնթ Քորփ., US

(540) 

(526) «ACTIVE THRU» եւ «NOT TRANSFERABLE» 
արտա հայտություններն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։

(511) (510)
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 

մասնավորապես՝ վարկային քարտերի, դեբետային 
քարտերի, վճարման քարտերի և կուտակված 
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արժեքով բանական քարտերի ծառայություններ. 
Էլեկտրոնային դրամային և տարադրամային 
փոխանցման ծառայություններ, էլեկտրոնային 
վճարումների ծառայություններ, մասնավորա-
պես՝ հաշիվների վճարումների էլեկրոնային 
մշակում և փոխանցում. դրամային վճարումների 
ծառայություններ, գործարքների իրավազորման, 
համաձայնեցման և վճարման ծառայություններ. 
ճանապարհորդային վճարագրերի տրամա-
դրման ծառայություններ, դրամային փոստային 
փոխանցումների ծառայություններ, բանկային 
ծառայություններ. ֆինանսական ծառայություններ 
ճանապարհորդների համար, մասնավորապես 
արտասահման փոխանցումների ծառայություն-
ներ. վարկային քարտերի միջոցով կատարված 
գնումների պաշտպանություն, ինտերակտիվ վեբ-
կայքի միջոցով ֆինան սական ծառայությունների 
բնագավառում տեղեկատվության տրամադրում. 
վարկային քար տերի համակարգչայնացված 
ստուգում. կանխիկ վճարմամբ էլեկտրոնային 
գործարքներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091024 (111) 15366
(220) 27.08.2009 (151) 18.05.2010
 (181) 27.08.2019
(730) «Արտսոքս» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ 

Աշնակ, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 25. գուլպաներ։ 

____________________

(210) 20091227 (111) 15367
(220) 09.10.2009 (151) 18.05.2010
 (181) 09.10.2019
(730) Ֆորեվր 21, Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)

դաս 14. ոսկերչական իրեր, ներառյալ 

ժամա ցույցներ, մատանիներ, ապարանջաններ, 

մանյակներ, կախազարդեր.

դաս 18. պայուսակներ, քսակներ, դրամա-

պանակներ.

դաս 25. հագուստ, շարֆեր, վզկապներ, 

փողկապներ, կոշիկներ, գոտիներ, գլխարկներ, 

բոլորագլխարկներ, կեպիներ, ականջակալներ, 
ներքնազգեստ, գուլպաներ, կիսագուլպաներ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091271 (111) 15368
(220) 19.10.2009 (151) 18.05.2010
 (181) 19.10.2019
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

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

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյու-

թեր բուժական նպատակների համար, մանկա կան 

սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-

ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-

ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-

րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091310 (111) 15369

(220) 27.10.2009 (151) 18.05.2010

 (181) 27.10.2019

(730) Նալքոու Քամփնի, Դելավեր նահանգի 

կորպորացիա, US
(540) 
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(511) (510)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նա-

խա տեսված են ջրամատակարարման ար-
դյունաբերական համակարգերում դիրտի, 
քայքայման, ժանգի և միկրոկենսաբանական 
զարգացման կանխման համար, և քիմիական 
նյութեր, որոնք նախատեսված են այդ պիսի 
համակարգերում ջրաքիմիական ռեժի մի, 
հիդրոքիմիայի և համակարգի արտա դրողա-
կանության, աշխատանքի ցուցանիշների հսկման 
համար. 

դաս 9. ֆլուորաչափեր, որոնք նախատես-
ված են ջրամատակարարման արդյունաբե-
րական համակարգերում ջրաքիմիական ռե-
ժիմի, հիդրոքիմիայի և համակարգի արտա-
դրողականության, աշխատանքի ցուցանիշների 
հսկման համար, էլեկտրոնային կոնտրոլերներ, 
որոնք նախատեսված են այդպիսի համակար-
գե  րում աշխատանքային պարամետրերի կար-

գավորման համար, և ծրագրային արտադրանք 

այդպիսի հսկիչ սարքերի և կոնտրոլերների 

գործառման համար.

դաս 42. արդյունաբերական ջրամատա-

կա րարման համակարգերում ջրա քիմիական 

ռեժիմի, հիդրոքիմիայի և համակարգի արտա-

դրողականության, աշխատանքի ցուցանիշների 
անընդհատ օն-լայն հսկում, կառավարում և ստու-
գում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091325 (111) 15370

(220) 30.10.2009 (151) 18.05.2010

 (181) 30.10.2019

(730) «Բրաբիոն ֆլորա սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, 

Սայաթ-Նովա 7, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 39. ծաղիկների, կոմպոզիցիաների, 

նվերների պատվիրում և առաքում Հայաստան և 
արտերկիր, նվերների փաթեթավորում.

դաս 42. ծաղկային և փուչիկային ձևավո-
րումներ, նվերների ձևավորում, ինտերիերի և 
էքստերիերի ձևավորում.

դաս 45. հարսանյաց ծառայություններ, սգո 
ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20091547 (111) 15371
(220) 27.11.2009 (151) 18.05.2010
 (181) 27.11.2019
(730) «Բրաբիոն ֆլորա սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, 

Սայաթ-Նովա 7, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 35. առևտուր։ 

____________________

(210) 20091623 (111) 15372
(220) 16.12.2009 (151) 18.05.2010
 (181) 16.12.2019
(730) Քարբոսան Զիմփարա Թաշի Սանայի Անո-

նիմ Շիրքեթի ԲԸ , TR
(540) 
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(511) (510)
դաս 7. մեքենաներ, գործվածքային հաս-

տոցներ և արդյունաբերական ռոբոտներ փայտե, 
մետաղե, ապակյա և պլաստիկ նյութեր ու մի նե-
րալներ մշակելու և ձեւավորելու համար. շար-
ժիչով գործադրվող գործիքներ և հաստոցներ. 
հեսանասկավառակներ, հղկասկավառակներ. 
գործիքասրիչ հաստոցներ, հղկահաստոցներ. 
ողորկման սկավառակներ. կտրիչ սկավառակ-
ներ. բարակ հղկասկավառակներ. ալմաստային 
հղկասկավառակներ. կտորահատիչ հղկասկա-
վառակներ. հաստոցներ սրման համար. հղկաքարեր. 
կտրիչ մեքենաներ եւ ապարատներ. եռակցման 
մեքենաներ և ապարատներ. մետաղամշակ ման, 
փայտամշակման, պլաստմասսա մշակող հաս-

տոցներ. ոչ կտորե հղկամաշիչ արտադրական 

գործիքներ. պատվածքով հղկամաշիչ արտա-

դրական գործիքներ .  պսակաթերթավոր 

սկավառակներ. կապված հղկաթերթերի լրա-

կազմից կազմված սկավառակներ. թելքավոր 

սկավառակներ.

դաս 8. մեքենաների, գործիքների եւ տրանս-

պորտային միջոցների նորոգ ման ըն թաց քում, 

շինարարության, գյուղա տնտե սության, այգե-
գործության և ան տառամշակ ման ոլորտում 
օգտագործվող ձեռքի գործիքներ. հղկա ժա-
պավեններ։
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20091671 (111) 15373
(220) 18.12.2009 (151) 18.05.2010
 (181) 18.12.2019
(730) Մերթ Իզոլասյոն Վե Յափի Քիմյասալլարի 

Սանայի Թիջարեթ Լիմիթիդ Շիրքեթի , TR
(540) 

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

(511) (510)
դաս 17. մոնտաժային փրփրապոլիուրեթան. 

մեկուսիչներ. մեկուսարար մետաղաթաղանթներ. 
մեկուսարար ապակեթելք։
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20091680 (111) 15374
(220) 23.12.2009 (151) 18.05.2010
 (181) 23.12.2019
(730) «Թիմ պրոդակշն» ՓԲԸ, Սևան, Կարմիր 

Բանակի 8, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 41. ֆիլմերի արտադրություն, շոուների 

կազմակերպում և անցկացում։ 
____________________

(210) 20090610 (111) 15375
(220) 03.06.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 03.06.2019
(730) Վոլյֆ Օյլ Քորփորեյշն, Ն.Վ. , BE
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ և 
սպիտակ գունային համակցությամբ։
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(511) (510)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տես ված են արդյունաբերական նպա տակ ներով 
օգտագործելու համար. քիմիական հավելանյութեր 
քսանյութերի, մեքենայի յուղի և վառելիքի համար. 
քիմիական հավելանյութեր՝ յուղի, լվացման յուղի, 
դիզելային և բենզինի շարժիչների մաքրիչների 
(զտիչների) կորուստը կանխելու համար, այրուքի 
առաջացումը կանխող, ռադիատորները լվացող 
և սառեցման համակարգերը հերմետիկացնող. 
չսառչող միջոցներ, անտիֆրիզներ (հակասառիչ-
ներ) և սառչող բաղադրություններ, արգելակի 
հեղուկներ. 

դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման, 
ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. օճառներ. մաքրող յուղեր. 
միջոցներ հետքերի հեռացման համար. ողորկման 
թուղթ. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների մաքրման համար.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. նավթամթերքներ. քսանյութեր. բաղա-
դրանյութեր փոշու ներծծման (կլանման) թրջման 
և կապակցման համար. վառելիքներ (այդ թվում 
շարժիչային բենզիններ) և լուսավորող նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090611 (111) 15376
(220) 03.06.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 03.06.2019
(730) Վոլյֆ Օյլ Քորփորեյշն, Ն.Վ. , BE
(540) 

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

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

տեսված են արդյունաբերական նպատակ ներով 
օգտագործելու համար. քիմիական հավելանյութեր 
քսանյութերի, մեքենայի յուղի և վառելիքի համար. 
քիմիական հավելանյութեր՝ յուղի, լվացման յուղի, 
դիզելային և բենզինի շարժիչների մաքրիչների 
(զտիչների) կորուստը կանխելու համար, այրուքի 
առաջացումը կանխող, ռադիատորները լվացող 
և սառեցման համակարգերը հերմետիկացնող. 

չսառչող միջոցներ, անտիֆրիզներ (հակասառիչ-
ներ) և չսառչող բաղադրություններ, արգելակի 
հեղուկներ. 

դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման, ողորկ-
ման (փայլեցման), ճարպազերծման և հղկա-
մշակման համար. օճառներ. մաքրող յուղեր. 
միջոցներ հետքերի հեռացման համար. ողորկ-
ման թուղթ. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների մաքրման համար.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. նավթամթերքներ. քսանյութեր. բաղա-
դրանյութեր փոշու ներծծման (կլանման) թրջման 
և կապակցման համար. վառելիքներ (այդ թվում 
շարժիչային բենզիններ) և լուսավորող նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090746 (111) 15377
(220) 02.07.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 02.07.2019
(730) Կիա Մոթորս Քորփորեյշն , KR
(540) 

(511) (510)

դաս 12. մարդատար ավտոմոբիլներ. բեռնա-

տարներ. ավտոբուսներ. միկրոավտոբուսներ. 

ամբողջական շարժաբեռով ավտոմոբիլներ. ֆուր-

գոններ. մարդատար մինիֆուրգոններ:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20090764 (111) 15378
(220) 07.07.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 07.07.2019
(730) Աքքոր , FR
(540) 

(526) Նշանը պահպանվում է սալորագույն, վար-

դագույն և սպիտակ գունային համակ-

ցությամբ։
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(511) (510)
դաս 43. հյուրանոցներ, սննդամթերքներով 

և ըմպելիքներով ապահովման ծառայություն-
ներ, ժամանակավոր բնակատեղով ապահո-
վում, մոթելներ, ռեստորաններ, նախաճաշարան-
ներ, թեյարաններ, բարեր (բացառությամբ 
ակումբների), հանգստի տներ, տեղերի ամ րա-
գրում ժամանակավոր բնակության համար, հյու-
րա նոցային և ռեստորանային սպա սարկման ոլոր-
տում ոչ գործարարական խորհրդա տվու թյուններ 
և խորհուրդներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090944 (111) 15379
(220) 05.08.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 05.08.2019
(730) Ալերգան, Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

( 5 1 1 ) (510)
դաս 10. կրծքի սիլիկոնային ներպատ-

վաս տիչներ, կրծքի ներպատվաստիչներ պատ-
րաստված արհեստական նյութերից, մասեր 
և պարագաներ (պիտույքներ) վերոնշյալ ապ-
րանքների համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091050 (111) 15380
(220) 02.09.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 02.09.2019
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի 

Իսթեբլիշմնթ , LI
(540) 

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

____________________

(210) 20091056 (111) 15381

(220) 03.09.2009 (151) 21.05.2010

 (181) 03.09.2019

(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն , KR

(540) 

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ, սիգարետներ, պապի-

րոսներ, սիգարներ, քթախոտ, սիգարետների, 

ծխագլանակների (պապիրոսների) թուղթ, ծխա-

մորճեր, ֆիլտրեր (զտիչներ) սիգարետների հա-

մար, արկղեր սիգարետների, ծխագլանակների 

(սիգարետների) համար, ծխախոտի քսակներ, 

վառիչներ սիգարետների համար, լուցկիներ, 

հարմարանքներ ծխամորճերի մաքրման համար, 

մոխրամաններ, սիգարակտրիչներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091083 (111) 15382

(220) 10.09.2009 (151) 21.05.2010

 (181) 10.09.2019

(730) Էյսաի Ռ ընդ Դ Մենիջմենթ Քո., Լթդ. , JP

(540) 

(511) (510)

դաս 5. անզգայացնող միջոցներ վիրաբուժական 

և ոչ վիրաբուժական օգտագործման համար և 

ներերակային սեդատիվ- քնաբեր միջոցներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091163 (111) 15383

(220) 28.09.2009 (151) 21.05.2010

 (181) 28.09.2019

(730) Յունիվերսըլ Սիթի Սթյուդիոս, ԼԼԼՓ , US

(540) 
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(511) (510)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռահա-

ղորդակցության տրամադրման ծառայություններ. 
հեռուստատեսային հեռարձակման ծառա յու-
թյուններ. տեսաազդանշանների և հեռուս տա-
տեսային հաղորդումների փոխանցում (հաղոր  դում), 
որն իրականացվում է հարցումով. բեռնավորվող 
հեռուստատեսային հաղորդումների և կինոֆիլ-
մերի փոխանցում (հաղորդում). հեռուստատե-
սային հաղորդումների, կինոֆիլմերի, ձայնա-, 
տեսո ղական (դիտողական), ձայնատեսողական 
նյութերի փոխանցում (հաղորդում) ինտերնետի 
միջոցով.

դաս 41. դաստիրակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
հեռուս տա տեսային հաղորդումների և կինոֆիլ-
մերի մոնտաժում և տարածում. հեռուստատե սա յին 
հաղորդումների կազմման ծառայություններ. տեսա- 
և հեռուստատեսային հաղորդումների ապահո վում 
հարցումով. չբեռնավորվող տեսահաղորդումների, 
հեռուստատեսային հաղորդումների և կինոֆիլ-
մերի ապահովում. շարժական սարքվածք ների 
վրա օգտագործվող ինտերակտիվ խաղերի, 
տեսախաղերի և խաղերի արտադրություն 
և տարածում. զվարճալի ծառայություններ, 
մասնավորապես` շարժական սարքվածքների 
վրա օգտագործվող օն-լայն խաղերի, ցանցային 
խա ղերի, ինտերակտիվ խաղերի, տեսախաղերի 
և խաղերի տրամադրում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091172 (111) 15384
(220) 29.09.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 29.09.2019
(730) ՀՍԲՔ Հոլդինգս փլք. , GB
(310) 2520147   (320) 03.07.2009   (330) GB
(540) 

(511) (510)
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 

բանկային ծառայություններ, դրամավարկային 
գործառնություններ, անշարժ գույքի հետ կապ-

ված գործառնություններ, կապիտալի ներ-
դրման ծառայություններ, ապահովագրման ծա-
ռայություններ, տեղեկատվության և խորհրդա-
տվության ծառայություններ, որոնք վերաբերում 
են վերոհիշյալ բոլոր ծառայություններին։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091189 (111) 15385
(220) 02.10.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 02.10.2019
(730) Յունիվերսալ Սիթի Սթուդիոս, ԼԼԼՓ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռա-

հա ղորդակցության տրամադրման ծառա-
յություններ. հեռուստատեսային հեռարձակ-
ման ծառայություններ. տեսաազդանշանների 
և հեռուստատեսային հաղորդումների փոխան-
ցում (հաղորդում), որն իրականացվում է հար-
ցումով. բեռնավորվող հեռուստատեսային հա-
ղոր դումների և կինոֆիլմերի փոխանցում (հաղոր-
դում). հեռուստատեսային հաղորդումների, կինո-
ֆիլմերի, ձայնա-, տեսողական (դիտողական), 
ձայնատեսողական նյութերի փոխանցում (հա-
ղորդում) ինտերնետի միջոցով.

դաս 41. դաստիրակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. հե-
ռուս տատեսային հաղորդումների և կինոֆիլ մերի 
մոնտաժում և տարածում. հեռուստատեսային 
հաղորդումների կազմման ծառայություններ. տեսա- 
և հեռուստատեսային հաղորդումների ապահովում 
հարցումով. չբեռնավորվող տեսահաղորդում ների, 
հեռուստատեսային հաղորդումների և կինոֆիլ-
մերի ապահովում. շարժական սարքվածքների 
վրա օգտագործվող ինտերակտիվ խաղերի, 
տեսախաղերի և խաղերի արտադրություն և 
տարածում. զվարճալի ծառայություններ, մաս-
նավորապես` շարժական սարքվածքների վրա 
օգտագործվող օն-լայն խաղերի, ցանցային խա-
ղերի, ինտերակտիվ խաղերի, տեսախաղերի և 
խաղերի տրամադրում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20091199 (111) 15386
(220) 06.10.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 06.10.2019
(730) Յունիվերսալ Սիթի Սթուդիոս, ԼԼԼՓ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռահա-

ղորդակցության տրամադրման ծառայու թյուն-
ներ. հեռուս տատեսային հեռարձակման ծա ռա -
յություններ. տեսաազդանշանների և հեռուս-
տատեսային հաղորդումների փոխան ցում 
(հաղորդում), որն իրականացվում է հար ցումով. 
բեռնավորվող հեռուստատեսային հաղորդում-
ների և կինոֆիլմերի փոխան ցում (հաղոր դում). 
հեռուս  տատեսային հաղորդում ների, կինո ֆիլմերի, 
ձայնա-, տեսողական (դիտողական), ձայնա-
տեսողական նյութերի փոխանցում (հաղորդում) 
ինտերնետի միջոցով.

դաս 41. դաստիրակություն (կրթություն, 
ուսու ցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. հե-
ռուս տատեսային հաղորդումների և կինոֆիլմերի 
մոնտաժում և տարածում. հեռուստատեսային 
հաղորդումների կազմման ծառայություններ. տեսա- 
և հեռուս տատեսային հաղորդումների ապահո  վում 
հարցումով. չբեռնավորվող տեսահաղորդումների, 
հեռուստատեսային հաղորդումների և կինոֆիլ-
մերի ապահովում. շարժական սարքվածք ների 
վրա օգտագործվող ինտերակտիվ խաղերի, 
տեսա խաղերի և խաղերի արտադրություն և 
տարածում. զվարճալի ծառայություններ, մաս-
նավորապես` շարժական սարքվածքների վրա 
օգտագործվող օն-լայն խաղերի, ցանցային խա-
ղերի, ինտերակտիվ խաղերի, տեսախաղերի և 
խաղերի տրամադրում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091238 (111) 15387
(220) 12.10.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 12.10.2019

(730) Ասթելլաս Ֆարմա Ինք. , JP
(540) 

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

նյութեր, հատկապես՝ հակամանրէային։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091239 (111) 15388
(220) 12.10.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 12.10.2019
(730) Ասթելլաս Ֆարմա Ինք. , JP
(540) 

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

նյութեր, հատկապես՝ հակամանրէային։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090475 (111) 15389
(220) 22.04.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 22.04.2019
(730) Նովարթիս ԱԳ , CH
(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական 

և հիգիենիկ պատրաստուկներ, դիետիկ նյութեր 

բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 

պատրաստելու նյութեր։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090476 (111) 15390
(220) 22.04.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 22.04.2019
(730) Նովարթիս ԱԳ , CH
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(540) 

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

և հիգիենիկ պատրաստուկներ, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090478 (111) 15391
(220) 22.04.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 22.04.2019
(730) Նովարթիս ԱԳ , CH
(540) 

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

և հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամ նալցման և ատամների ծեփապատ ճեն ներ 
պատ րաստելու նյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090586 (111) 15392
(220) 22.05.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 22.05.2019
(730) ԿԹ ընդ Ջ Քորփորեյշն , KR
(540) 

(526) «MULTI ACTION» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, ծխագլա-

նակներ (պապիրոսներ), սիգարներ. քթախոտ. 

սիգարետների, ծխագլանակների (պապիրոսների) 

թուղթ. ծխամորճեր. ֆիլտրեր (զտիչներ) սիգա-

րետների համար. արկղեր սիգարետների, ծխա-

գլանակների (պապիրոսների) համար (ոչ ազնիվ 

մետաղներից). ծխախոտի քսակներ. սիգարետների, 

ծխագլանակների (պապիրոսների) վառիչներ (ոչ 

ազնիվ մետաղներից). լուցկիներ. հարմարանքներ 

ծխամորճերի մաքրման համար. մոխրամաններ (ոչ 

ազնիվ մետաղներից). սիգարակտրիչներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090596 (111) 15393

(220) 26.05.2009 (151) 21.05.2010

 (181) 26.05.2019

(730) Բիոֆարմ Սփ. զ օ.օ , PL
(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղամիջոցներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090623 (111) 15394

(220) 05.06.2009 (151) 21.05.2010

 (181) 05.06.2019

(730) Տովարիստվո զ օբմեժենոյու վիդպո վի դա-

լինիստյու «Դոնեցկիյ լիկյորո-գորիլչանիյ 

զավոդ «Լիկ» , UA

(540) 

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

գարեջրի):
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20090693 (111) 15395
(220) 19.06.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 19.06.2019
(730) Փալս Նեթվորք ԼԼՔ, Դելավերի Լիմիթիդ 

Լայըբիլիթի Քամփնի , US
(540) 

(511) (510)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառ նություններ. ֆինանսավորում, ֆինանսական 
գործառնություններ. դրամական միջոցների 
փոխանցում և հաշիվներ էլեկտրոնային հաշվար-
կների համակարգում. բանկային ծառայություն-
ներ. էլեկտրոնային բանկերի ծառայություններ, 
բան կային գործառույթներ ինտերնետի միջոցով, 
բանկային հաշիվների հեռակառավարման ծառա-
յություններ. բանկոմատների ծառայություն-
ներ, ինֆորմացիոն- տրանսակցիոն բանկային 
տերմինալների ծառայություններ, բանկային 
դրամական և ինֆորմացիոն տերմինալների 
ծառա յություններ. տվյալների մշակման ծառայու-
թյուններ, որոնք վերաբերում են դրամական 
միջոց ների էլեկտրոնային փոխանցումների մա-
սին հաղորդագրություններին՝ ֆինանսա կան 
հիմնարկությունների միջև կամ էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգերում դրամական 
միջոցների փոխանցման այլ ցանցեր. սպասարկում 
քարտերով, այդ թվում կրեդիտ քարտերով, դեբետ 
քարտերով և կանխավճարային քարտերով:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091025 (111) 15396
(220) 27.08.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 27.08.2019
(730) Ասթելլաս Ֆարմա Ինք. , JP
(540) 

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

նյութեր, հատկապես՝ հակասնկային։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091026 (111) 15397
(220) 27.08.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 27.08.2019
(730) Ասթելլաս Ֆարմա Ինք. , JP
(540) 

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

նյութեր, հատկապես՝ հակասնկային։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091027 (111) 15398
(220) 27.08.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 27.08.2019
(730) Ասթելլաս Ֆարմա Ինք. , JP
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կապույտ և 

երկնագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ և 

նյութեր, հատկապես՝ հակասնկային։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091048 (111) 15399

(220) 02.09.2009 (151) 21.05.2010

 (181) 02.09.2019

(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթե-

բլիշմնթ , LI

(540) 

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

ռությամբ գարեջրի).
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091049 (111) 15400
(220) 02.09.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 02.09.2019
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի Իսթե-

բլիշմնթ , LI
(540) 

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

____________________

(210) 20091486 (111) 15401
(220) 20.11.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 20.11.2019
(730) «Նեոն արտ» ՍՊԸ, Երեւան, Արշակունյաց 

44, AM
(540) 

(526) «ԲԱՐ» (ռուս.), «ԿԱՖԵ» (ռուս.), «ՌԵՍՏՈՐԱՆ» 
(ռուս.) բառերն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և ոսկեգույն 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 43. բարեր, սրճարաններ և ռեստորաններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091489 (111) 15402
(220) 20.11.2009 (151) 21.05.2010
 (181) 20.11.2019
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացրած և ջերմամշակված մրգեր և բանջարեղեն. 
ձու. կաթնամթերք. դոնդող, մուրաբաներ, կոն-
ֆիտյուրներ, ջեմեր, պովիդլոներ, կոմպոտներ. 
կաթ և կաթնային ըմպելիքներ. օգտագործման 
համար պատրաստ սննդամթերք՝ հիմնականում 
բաղկացած վերը թվարկած ապրանքներից.

դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ. 
թեյ, կակաո, ըմպելի շոկոլադ. շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո. ալյուր, ալրային արտադրանք 
և հացահատիկային մթերքներ. հացահա տի-
կային մթերքներից պատրաստված փոքրիկ բա-
տոն ներ. մակարոնեղեն. հաց, թխվածքաբլիթ-
ներ, գալետներ, տորթեր, կեքսեր, հրուշակներ, 
մրգա  հատապտղային տորթեր, կարկանդակ ներ. 
խմորեղեն. շոկոլադ, շոկոլադային արտադրանք. 
հրուշակեղեն. շաքարային հրուշակեղեն, քաղցրա-
վենիք, կոնֆետներ, սառնաշաքար. սննդային 
սառույց, սառեցված աղանդեր, պաղպաղակ. մեղր, 
մաթ. աղ, մանանեխ. քացախ. սոուսներ. սոուս 
պեստո. համեմունք. ամոքանք. կանաչիներ, համե-
մունքային, բուրավետ կամ խոհանոցային խոտեր. 
օգտագործման համար պատրաստ սննդամթերք՝ 
հիմնականում բաղկացած վերը թվարկած ապ-
րանքներից։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090834 (111) 15403
(220) 21.07.2009 (151) 25.05.2010
 (181) 21.07.2019
(730) Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա 

Կորպորացիյա «Ռոշեն» , UA
(540) 

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

(740) Զ. Մանուկյան
____________________
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(210) 20090837 (111) 15404
(220) 21.07.2009 (151) 25.05.2010
 (181) 21.07.2019
(730) Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա 

Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA
(540) 

( 5 1 1 ) (510)
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20090841 (111) 15405
(220) 21.07.2009 (151) 25.05.2010
 (181) 21.07.2019
(730) Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա 

Կորպորացիյա «Ռոշեն» , UA
(540) 

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

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20090842 (111) 15406
(220) 21.07.2009 (151) 25.05.2010
 (181) 21.07.2019
(730) Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա 

Կորպորացիյա «Ռոշեն» , UA
(540) 

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

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20090846 (111) 15407
(220) 21.07.2009 (151) 25.05.2010
 (181) 21.07.2019
(730) Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա 

Կորպորացիյա «Ռոշեն» , UA
(540) 

( 5 11 ) (510)
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20091066 (111) 15408
(220) 08.09.2009 (151) 25.05.2010
 (181) 08.09.2019
(730) «Վ.Ա.Ս. Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 

3/52, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091487 (111) 15409
(220) 20.11.2009 (151) 25.05.2010
 (181) 20.11.2019
(730) Սմիթերս-Օազիս Քամփնի , US
(540) 

(526) «FLORAL FOAM» արտահայտությունը եւ 
«BRAND» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(511) (510)
դաս 17. փրփրաֆենոպլաստ, որն օգտա-

գործվում է ծաղիկների տեղադրման եւ ամրացման 
համար եւ վաճառվում է տուփերի մեջ, թիթեղների 
վրա, պլաստմասսայե հիմքով պլաստմասսայե 
վանդակների մեջ, փրփրաֆենոպլաստ, որն 
օգտագործվում է պլաստմասսայե, պապյե–մաշեի 
կամ ուրեթանե հիմքի վրա կայունության համար 
եւ(կամ) ջուր պարունակելու համար, փրփրա-
ֆենոպլաստ՝ պլաստմասսայի մեջ փաթաթ ված 
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կամ չփաթաթված, ծաղկեփնջերի բռնիչների 
(պատյանների) մեջ, եկեղեցու նստարանների 
ծայրերին ծաղիկների համար նախատեսված 
բռնակների եւ ծաղկամանների մեջ խոնավություն 
պարունակելու համար. փրփրաուրեթանե տուփեր, 
թիթեղներ եւ նախապես ձևավորված պատրաստի 
կաղապարներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091491 (111) 15410
(220) 23.11.2009 (151) 25.05.2010
 (181) 23.11.2019
(730) «Է.Գ.Ա.Ռ.» ՍՊԸ, Թալին, Քոթանյան 59, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 35. մանկական կոշիկի առևտուր։ 

____________________

(210) 20091532 (111) 15411
(220) 26.11.2009 (151) 25.05.2010
 (181) 26.11.2019
(730) Արայիկ Յուրջանի Քոթանջյան, Երևան, 

Պարույր Սևակի 13/3, AM
(540) 

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

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարե-

զում. գրասենյակային ծառայություններ.բիզնես 

կենտրոն։ 

____________________

(210) 20091533 (111) 15412
(220) 26.11.2009 (151) 25.05.2010
 (181) 26.11.2019
(730) «Սամարկ» ՍՊԸ, Երևան, Պարույր Սևակի 

13/3, AM

(540) 

(526) «ՏՊԱԳՐԱՏՈՒՆ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն, երկնա-
գույն, ոսկեգույն, դեղին, շագանա կագույն, սև 
և սպիտակ գունային համակ ցությամբ։

(511) (510)
դաս 40. տպագրատուն։ 

____________________

(210) 20091537 (111) 15413
(220) 27.11.2009 (151) 25.05.2010
 (181) 27.11.2019
(730) Արթուր Հակոբյան, Երևան, Հր.Քոչար 116, AM
(540) 

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091538 (111) 15414
(220) 27.11.2009 (151) 25.05.2010
 (181) 27.11.2019
(730) Արթուր Հակոբյան, Երևան, Հր.Քոչար 116, AM
(540) 

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20091539 (111) 15415

(220) 27.11.2009 (151) 25.05.2010

 (181) 27.11.2019

(730) Արթուր Հակոբյան, Երևան, Հր.Քոչար 116, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 

զվարճություններ. մարզական և մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100027 (111) 15416

(220) 14.01.2010 (151) 25.05.2010

 (181) 14.01.2020

(730) «Քոմ. Սիստեմս» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 24 

շ. թիվ 30 տարածք, AM
(540) 

(526) «BEAUTY SALON» արտահայտությունն 

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սև գու-

նային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 44. վարսավիրանոց։ 

____________________

(210) 20100303 (111) 15417
(220) 05.03.2010 (151) 25.05.2010
 (181) 05.03.2020
(730) «Ղևոնդ Անդրեասյան» ՍՊԸ, Երևան, Ներքին 

Շենգավիթ 15, տուն 12, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 35. առևտուր։ 

____________________

(210) 20091205 (111) 15418

(220) 07.10.2009 (151) 27.05.2010

 (181) 07.10.2019

(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ,Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 

չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 

նյութեր կազմարարական աշխատանքների 

համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-

տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 

կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 

նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 

և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 

տպագրական կլիշեներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-

վում, զվարճություններ. մարզական և մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում։ 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

43

ՄԱՍ 1

43

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 6 . 0 7 . 2 0 1 0

(210) 20091206 (111) 15419
(220) 07.10.2009 (151) 27.05.2010
 (181) 07.10.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ,Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 

դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-

թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 

լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք ներ. 

կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-

ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-

րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 

գրա սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կա-

հույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 

ձեռ  նարկներ (բացառությամբ սարքավորում ների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 

տպագրական կլիշեներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսու ցում). ուսումնական գործընթացի ապա-

հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-

կութային միջոցառումների կազմակերպում։ 
____________________

(210) 20091208 (111) 15420

(220) 07.10.2009 (151) 27.05.2010

 (181) 07.10.2019

(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ,Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

(540) 

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-

թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 

լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք ներ. 

կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-

ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-

րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 

գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 

տպագրական կլիշեներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 

զվարճություններ. մարզական և մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում։ 

____________________

(210) 20091210 (111) 15421
(220) 07.10.2009 (151) 27.05.2010
 (181) 07.10.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ,Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 

լուսա նկարներ. թղթագրենական պիտույք ներ. 

կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա ղա-

յին նպատակների համար. պիտույքներ նկա-

րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 

գրա սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 

տպագրական կլիշեներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 

զվարճություններ. մարզական և մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում։ 
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

44

ՄԱՍ 1

44

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 6 . 0 7 . 2 0 1 0

(210) 20091211 (111) 15422
(220) 07.10.2009 (151) 27.05.2010
 (181) 07.10.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա ղա-

յին նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 

գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորում ների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 

տպագրական կլիշեներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 

զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։

____________________ 



ԳՅՈՒՏԵՐ

45

ՄԱՍ 1

45

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

2 6 . 0 7 . 2 0 1 0

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

5135	 	 24.11.2019	 		«Բյուրեղ	ալկո»	ՍՊԸ,	Բյուրեղավան,	39	շենք,	բն.	18,	AM

5725  05.05.2020   «Արտաշես»	ՍՊԸ,	Կոտայքի	մարզ,	գյուղ	Ձորաղբյուր,	AM
5731	 	 30.05.2020	 		«Արտաշես»	ՍՊԸ,	Կոտայքի	մարզ,	գյուղ	Ձորաղբյուր,	AM

5732	 	 30.05.2020	 		«Արտաշես»	ՍՊԸ,	Կոտայքի	մարզ,	գյուղ	Ձորաղբյուր,	AM

5791	 	 16.03.2020	 		Ասփեն	Գլոբալ	Ինքորփորեյթիդ,	MU

5793  16.03.2020   Ասփեն	Գլոբալ	Ինքորփորեյթիդ,	MU
5794	 	 16.03.2020	 		Ասփեն	Գլոբալ	Ինքորփորեյթիդ,	MU

5795  16.03.2020   Ասփեն	Գլոբալ	Ինքորփորեյթիդ,	MU
5850	 	 27.03.2020	   Ջոն	Փլեյըր	ընդ	Սանզ	Լիմիթիդ,	IE
5875	 	 18.02.2020	 		Ջոն	Փլեյըր	ընդ	Սանզ	Լիմիթիդ,	IE

5950	 	 29.06.2020	 		Հոնդա	Գիկեն	Կոգյո	Կաբուշիկի	Կաիշա	(Հոնդա	Մոթոր	Քո.,	ԼԹԴ.),	JP

5953  26.07.2020   Դը	Կոկա-Կոլա	Քամփնի,	Դելավերի	նահանգ,	US
6042  04.07.2020   Փթիթ	Բատո,	Ս.Ա.Ս.,	FR
6176  06.07.2020   Լազարդ	Սթրեթիջիք	Քոորդինեյշն	Քամփնի	ԼԼՔ,	
	 	 	 	 	 		Դելավեր	նահանգի	ՍՊԸ,	US

6177  06.07.2020   Լազարդ	Սթրեթիջիք	Քոորդինեյշն	Քամփնի	ԼԼՔ,

				 	 	 	 		Դելավեր	նահանգի	ՍՊԸ,	US

6178	 	 06.07.2020	   Լազարդ	Սթրեթիջիք	Քոորդինեյշն	Քամփնի	ԼԼՔ,

	 	 	 	 	 		Դելավեր	նահանգի	ՍՊԸ,	US

6179	 	 06.07.2020	 		Լազարդ	Սթրեթիջիք	Քոորդինեյշն	Քամփնի	ԼԼՔ,	

	 	 	 	 	 		Դելավեր	նահանգի	ՍՊԸ,	US

6209	 	 16.08.2020	 		Ակտավիս	ԵԱԴ,	BG

6218	 	 21.11.2020	   Ակտավիս	ԵԱԴ,	BG

6364  21.11.2020   Սոֆարմա	ԱԴ,	BG

7299  01.11.2020   Ֆիլիփ	Մորիս	Փրոդաքթս	Ս.Ա.,	CH

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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№ 7 
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01B 37/00 2390  A

 A01C 7/00 2391  A

 A61F 9/00 2392  A

 A61K 38/00 2393  A 

09-03    232 S
11-05    233 S

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

C07K 14/52 2393  A 

C08L 61/10  2394  A

C12H 1/00 2395  A

E02B 7/00 2396  A

E02B 7/00 2397  A

E21C 41/00 2396  A

E21C 41/00 2397  A

F23N 1/02 2398  A

H01H 50/16 2399  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

        G01F 1/00        202 U

        G01N 27/00         203 U

        G01N 27/02          203 U

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ



49

ՄԱՍ 1
 

49

№ 7 
2 6 . 0 7 . 2 0 1 0

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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   975

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 7513, 7514

73 (1) Զիջող   «ՄՎ քեմիքլ գրուպ» ՀՁ ՍՊԸ

ք. Երևան, Ա. Ավետիսյանի 36, բն. 58, AM

73 (2) Ստացող    «Փեթրոքեմ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Տերյան 131շ. բն. 6, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           31.05.2010

_____________________

Գրանցում No  976

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No    6888, 7111, 7112, 7113, 

7114, 7115

73 (1) Զիջող    Ուիլմար Թրեյդինգ (Չայնա) Փթե. 

Լթդ.

WILMAR TRADING (CHINA) PTE. LTD., 1 Kim Seng 

Promenade, #05-01 Great World City, Singapore 

237994, SG

73 (2) Ստացող    Ուիլմար Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ

WILMAR INTERNATIONAL LIMITED, 56 Neil Road 

Singapore 088830, SG

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           03.06.2010

_____________________

Գրանցում No 977

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 13047

73 (1) Զիջող    Անգիլա Ռամզ Լիմիթիդ

ANGUILLA RUMS LIMITED, P.O. Box 1023, The Valley, 

Sandy Ground, Anguilla, British West Indies, AI

73 (2) Ստացող  Պատրոն Սփիրիթս Ինթեր նեշնլ ԱԳ

PATRON SPIRITS INTERNATIONAL AG, Quaistrasse 

11, 8200  Schaffhausen, Switzerland, CH

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           21.06.2010

_____________________

Գրանցում No 978

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No    4771, 5412, 5413, 5794, 
5795, 14041

73 (1) Զիջող    Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ

GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome House, 
Berkeley  Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, 
England, GB

73 (2) Ստացող   Ասփեն Գլոբալ Ինքորփորեյթիդ

ASPEN GLOBAL INCORPORATED, c/o Kross Border 

Trust Services Ltd, St. Louis Business Centre, Cnr Des-

roches & St. Louis Streets, Port Louis, Maurituis, MU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           22.06.2010

_____________________
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 Գրանցում No  979

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No    5416, 5417, 5791, 5793

73 (1) Զիջող    Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ

GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome House, 

Berkeley  Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, 

England, GB

73 (2) Ստացող   Ասփեն Գլոբալ Ինքորփորեյթիդ

ASPEN GLOBAL INCORPORATED, c/o Kross Border 
Trust Services Ltd, St. Louis Business Centre, Cnr Des-
roches & St. Louis Streets, Port Louis, Maurituis, MU

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          23.06.2010
_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

  484  01.12.2009

  487  23.11.2009

2117  05.12.2009

2218  23.10.2009

2221  28.10.2009

2222  28.10.2009

2273  01.12.2009

2278  18.12.2009 

2279  03.12.2009

2281  23.12.2009

2284  01.12.2009

2288  23.12.2009

2293  08.12.2009

2296  12.12.2009

2302  03.12.2009

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

  77U  18.12.2009

  82U  18.12.2009

159U  26.12.2009

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին

Сведения
о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի գործողության

 վաղաժամկետ դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия свидетельств на промышленные образцы

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства

43S		 				09.12.2009

13526           05.04.2010

13462          29.04.2010

14381			 					01.07.2010

14384						 					01.07.2010
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լրացում
ՀՀ արտոնագրային հավատարմատարների ցուցակում

Սարգիս Կնյազյան 
Միայն ապրանքային նշաններ
0070, Երևան
Ալեք Մանուկյան 9, սենյակ 114
Հեռախոս` (374-10) 512-246, (374-55) 562-512
Ֆաքս` (374-10) 512-247
Էլ. փոստ` sarkis@knyazyanlaw.com
http:// www.knyazyanlaw.com

Дополнение
к списку патентных поверенных РА

Князян  Саргис 
Только товарные знаки
Ул. Алека Манукяна 9, ком. 114 
0070, Ереван 
Республика Армения 
Телефон: (374-10) 512-246, (374-55) 562-512 
Факс: (374-10) 512-247
E-mail: sarkis@knyazyanlaw.com
http:// www.knyazyanlaw.com

Supplement
in the list of Patent Attorneys of the Republic of Armenia

Sarkis Knyazyan 
Trademarks only
Alex Manoogian St. 9, Room 114 
0070, Yerevan 
Republic of Armenia 
Telephone: (374-10) 512-246, (374-55) 562-512
Fax: (374-10) 512-247 
E-mail: sarkis@knyazyanlaw.com
http:// www.knyazyanlaw.com
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 2390 (13) A
A01B 37/00

(21) AM20080238 (22) 27.12.2008
(45) 26.07.2010
(71) «Государственный аграрный университет 
Армении» государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Шаварш Григорян (AM), Арамаис Есоян (AM), 
Вардан Бегларян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Следорыхлитель
(57) Изобретение относится к сельско хозяйст
венному машиностроению, в частности – к 
машинам для обработки почвы. 

Следорыхлитель содержит ось, установленный 
на оси цилиндр длиной 50 см. По длине цилиндра, 
в вертикальных к оси плоскостях установлены 
кривые пальцы длиной 1213 см. Следорыхлитель 
содержит также рычаги, регулирующие величину 
углубления пальцев в почву, и рычаги сцепления 
с трактором. Посредством регулирующих рычагов 
следорыхлитель прикреплен к системе подвески 
трактора. 

Обеспечивается рыхление и размягчение с 
необходимой глубиной следа трактора и приле
жащих участков следа, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)   (11) 2391 (13) A
A01C 7/00

(21) AM20080234 (22) 26.12.2008
(45) 26.07.2010
(71) «Государственный аграрный университет 
Армении» государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Шаварш Григорян (AM), Симон Рафаелян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Сошник для разбросного посева семян
(57) Сошник для разбросного посева семян имеет 
стреловидную лапку, трубчатую семясодержащую 
стойку и установленный у ее выхода разбрасыватель 
семян. 

Режущая кромка лапки образована гори
зонтальной плоскостью ее контура и наклонными 
гранями. Днище лапки присоединяется к контуру 
режущей кромки посредством двух трапецевидных 
граней под углом (180–i)°, где i – угол заточки 
лапки. Трапецевидные грани одной стороной 
присоединяются друг к другу у носовой части 
лапки, противоположной стороной завершаются 
в задней части лапки. Ось симметрии плоской 
трапецивидной поверхности разбрасывателя 
семян расположена в вертикальной плоскости 
симметрии сошника. На разбрасывателе имеются 
веерообразно расходящиеся, выполненные в 
виде треугольников канавки, с разной шириной. 
Канавки отделены друг от друга перегородками, 
при этом перегородки, образующие широкие 
канавки, имеют катеты с размерами A и h, обра
зующие средние канавки – B и 2/3h, узкие  C и 
1/3h, где A>B>C и обусловлены шириной и длиной 
высаживаемых семян, а h – размерами контура 
разбрасывателя. 

Обеспечивается универсальность, повы ша
ется равномерность разбрасывания семян, 3 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2392 (13) A
A61F 9/00

(21) AM20090004 (22) 16.01.2009
(45) 26.07.2010
(71) Азат Минасян (AM)
(72) Азат Минасян (AM)
(73) Азат Минасян, 0014, Ереван, Мамиконянц 
38, кв. 38 (AM)
(54) Композиция для лечения глазных забо
леваний
(57) Композиция содержат глутамин, 1%ый 
глицерин, борную кислоту, метилсульфонилметан, 
этилендиаминотетрауксусную кислоту и стерильную 
воду, при следующем соотношении компонентов, 
мас. %։ глутамин 67.0, 1%ый рр глицерина 
20.0, борная кислота 20.0, метилсульфонилметан 
1.0, этилендиаминотетрауксусная кислота 0.5 и 
стерильная вода  остальное. 

Повышается эффективность лечения.
_____________________
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(51) (2009)  (11) 2393 (13) A 
A61K 38/00
C07K 14/52

(21) AM20090151 (22) 15.12.2009

(45) 26.07.2010

(71) «Институт молекулярной биологии НАН РА» 

государственная некоммерческая организация (AM)

(72) Жан Акопян (AM), Марина Газарянц (AM), 

Зоя Мкртчян (AM), Левон Рухкян (AM), Тигран 

Маркосян (AM)

(73) “Институт молекулярной биологии НАН РА” 

государственная некоммерческая организация, 

0052, Ереван, Асратян 7 (AM)

(54) Применение индуктора интерферона в 

качестве профилактического средства бо-

лезни Ньюкасла домашней птицы

(57) Изобретение относится к ветеринарии, в 

частности к применению индуктора интерферона 

в качестве профилактического средства болезни 

Ньюкасла домашней птицы.

Индуктор интерферона – модифицированный 

Ca-ионами нуклеинат натрия, включает ком-

поненты, мас. %: выделенную из дрожжей 
Saccaharomices cerevisiae двуспиральную РНК- 
90,0-95,0 и хлорид кальция – 2,5- 5,5.

Способ профилактики болезни Ньюкасла 

домашней птицы включает одновременное 

введение индуктора интерферона с вакциной 

штамма Ла-Сота серии  142, из расчета 10 мг 

индуктора интерферона на 1 кг живой массы. 

Расширяется ассортимент профилакти-

ческих средств болезни Ньюкасла домашней 

птицы, значительно снижается падеж.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2394 (13) A
C08L 61/10

(21) AM20100036 (22) 07.04.2010

(45) 26.07.2010

(71) “Государственный инженерный университет 

Армении” государственная некоммерческая 

организация (AM)
(72) Альберт Погосян (AM), Норик Меликсетян (AM), 
Норик Ламбарян (AM), Нелсон Мамулян (AM)

(73) “Государственный инженерный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Фрикционная композиция
(57) Изобретение относится к композициям вы-
со комолекулярных соединений, в частности к 
составам фрикционных композиций, которые 
могут найти применение для изготовления тор-
мозных колодок железнодорожных вагонов и 
локомотивов.

Фрикционная композиция включает следую-
щие компоненты, мас. %: фенолформальдегидная 
смола - 8,0–12,0; бутадиен-нитрильный каучук - 
4,0–6,0; гексаметилентетрамин - 0,5–3,0; оксид 
алюминия - 8,0–12,5; порошок туфа - 6,0–8,0; 
графит - 5,0–10,0; бензойнокислый алюминий - 
2,5–4,0; вермикулит - 12,5–14,5; порошок мела - 
5,0–7,0; базальтовое волокно – остальное.

Повышается износостойкость фрикционной 
композиции при высоких поверхностных тем-
пературах и обеспечивается стабильность зна-
чения коэффициента трения.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2395 (13) A
C12H 1/00

(21) AM20090135 (22) 16.11.2009
(45) 26.07.2010
(71) Институт физических исследований НАН РА (AM)
(72) Рафик Баласанян (AM), Эдвард Арутюнян (AM)
(73) Институт физических исследований НАН РА (AM)
(54) Способ состаривания фруктовых и ягодных 
алкогольных напитков
(57) К фруктовому или ягодному дистилляту до-
бавляют экстракты, полученные из древесины 
соответствующих деревьев и/или кустов при 
соотношении 100:(1.5-5.0), затем полученный 
раствор застаривают. Смесь дистиллята и 
экстракта в течение 20-60 минут подвергают 
воздействию ультразвука с интенсивностью 
0.3-0.7 Вт/см2 и частотой 20-50кГц, а экстракт 
получают перколяционным способом.

Повышаются органолептические свойства 
напитка.
(74) А. Петросян

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2396 (13) A 
E21C 41/00
E02B 7/00

(21) AM20080237 (22) 27.12.2008
(45) 26.07.2010
(71) ЗАО “Лернаметалургиаи институт” (AM)
(72) Левон Манукян (AM), Саак Арзуманян (AM), 
Генади Казарян (AM), Эдик Саргсян (AM), Ануш 
Казарян (AM)
(73) ЗАО “Лернаметалургиаи институт”, 0010, 
Ереван, Ханджян 19 (AM)
(54) Способ удaления хвостовых отложений из 
хвостохранилищ речного типа
(57) Изобретение относится к горнорудной про-
мышленности, частности к способам удaления 
хвостовых отложений из хвостохранилищ речного 
типа.

Способ удaления хвостовых отложений из 
хвостохранилищ речного типа, заключается в том, 
что на поверхности хвостохранилища на расстоянии 
от упорной дамбы, равном двум радиусам черпа-
ния породопогрузочного механизма формируют 
рабочую площадку, на ней устанавливают поро-
допогрузочный механизм и с примыкающей 
к упорной дамбе стороны проходят траншею, 
снятые из последней мокрые хвосты укладывают 
на площадку и после естественного осушения 
породопогрузочным механизмом погружают и 
транспортируют за пределы хвостохранилища. 
Рабочую площадку формируют соединяющимися 
между собой подвижными связями и имеющими 
внутренние ребра жесткости металлическими 
объемными конструкциями и их фиксируют 
на металлических тросах, протянутых между 
склонами хвостохранилища, а передвижение 
площадок по длине склонов осуществляют шагами, 
равными радиусу черпания породопогрузочного 
механизма.

Повышается эффективность и безопасность 
способа удaления хвостовых отложений из 
хвостохранилищ речного типа. фиг.4

_____________________

(51) (2009)  (11) 2397 (13) A 
E21C 41/00
E02B 7/00

(21) AM20080236 (22) 27.12.2008
(45) 26.07.2010
(71) ЗАО “Лернаметалургиаи институт” (AM)
(72) Эдик Саргсян (AM), Левон Манукян (AM), 
Саак Арзуманян (AM), Генади Казарян (AM), Ануш 
Казарян (AM)
(73) ЗАО “Лернаметалургиаи институт”, 0010, 
Ереван, Ханджян 19 (AM)
(54) Способ опорожнения законсервированного 
хвостохранилища речного типа
(57) Изобретение относится к горнорудной про-
мышленности, частности к способам опорожнения 
законсервированных хвостохранилищ речного 
типа.

Способ опорожнения законсервированных 
хвостохранилищ речного типа заключается в том, 
что проходят дре наж  ные траншеи, формируют 
соединенную с ними водосборную яму, вынутыми 
из последних хвостами формируют валки, которые 
совместно с имеюшимися между дренажными 
траншеями хвостами после их естественного 
осушения погружают и транспортируют. Водо-
сборную яму формируют вокруг водоприемной 
башни хвостохранилища, дренажные канавы 
размещают на лучеобразных касательных 
к водоприемной башне линиях и проходят 
нисходящим уклоном в сторону водосборной 
ямы, а сброс воды осуществляют путем удаления 
шандора водоприемной башни, расположенного 
на уровне зеркала осветленной воды.

Повышается эффективность и безопасность 
способа опорожнения законсервированных 
хвостохранилищ речного типа, фиг.2.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2398 (13) A
F23N 1/02

(21) AM20100030 (22) 18.03.2010
(45) 26.07.2010
(71) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Григорий Манасарян (AM), Александр Хачунц 
(AM), Зара Манасерян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
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(54) Система управления топливно-воздушной 
смеси, подающейся в двигатель внутреннего 
сгорания
(57) Система содержит электронный блок 
управления подачи топлива, соединенные с блоком 
электронные датчики и датчик, определяющий 
содержание кислорода в выхлопных газах, и 
форсунки.

Система содержит также лопасть, электро-
двигатель, барометрический датчик атмосферного 
давления и датчик положения дроссельной 
заслонки. Лопасть расположена в впускной трубе 
двигателя и связана с электродвигателем. К 
электронному блоку управления подачи топлива 
подключены электродвигатель, барометрический 
датчик атмосферного давления и датчик поло-
жения дроссельной заслонки.

 Независимо от изменения барометрического 
давления окружающей среды обеспечивается 
данная постоянная мощность двигателя, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2399 (13) A
H01H 50/16

(21) AM20080224 (22) 15.12.2008

(45) 26.07.2010
(71) Грайр Агаронян (AM), Вачаган Петросян (RU)
(72) Грайр Агаронян (AM), Вачаган Петросян (RU)
(73) Грайр Агаронян, 0037, Ереван, Бабаяна 36, 
кв. 38 (AM), Вачаган Петросян, 123182, Москва, 
Авиационная 59, кв. 558 (RU)
(54) Электромагнитное реле с двумя клино-
видными воздушными зазорами
(57) Изобретение относится к нейтральным 
электро магнитным реле, конструкции магнитной 
цепи.

Реле на основе электромагнита с двумя 
клиновидными воздушными зазорами содер-
жит электрическую катушку с сердечником из 
стальной пластины и якорь из пластинчатой 
стали, установленный на поворотной опоре, 
возвратную пружину и платформу-основание из 
изоляционного материала. Сердечник выполнен 
в виде плоской пластины, в средней части якоря 
имеется U - образная вогнутость, а поворотная 
опора выполнена из электроизоляционного 
материала.

 Увеличивается рабочий магнитный поток в 
клиновидных зазорах и упрощается технология 
изготовления, 2 ил.

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ 
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ 
МОДЕЛИ



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

11 номер патента

13 код вида документа

 U патент на полезную модель

21 номер заявки

22 дата подачи заявки

23 дата выставочного приоритета 

31 номер приоритетной заявки

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки 

45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель

51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)

54 название полезной модели

56 источники информации 

57 реферат или формула полезной модели

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

71 заявитель, код страны

72 автор (ы), код страны

73 патентообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный

85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)

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

(51) (2009)  (11) 202 (13) U
G01F 1/00

(21) AM20100037U (22) 08.04.2010
(45) 27.06.2010
(71) Юрик Джавадян  (AM), Саргис Казарян  (AM), 
Геворг Мичикян (AM)
(72) Юрик Джавадян  (AM), Саргис Казарян  (AM), 
Геворг Мичикян (AM)
(73) Юрик Джавадян, 0002, Ереван, Пушкина 
43, кв. 24  (AM), Саргис Казарян, 0010, Ереван, 
Вардананц 22, кв. 127  (AM), Геворг Мичикян, 
0031, Ереван, Асратян 14, кв. 8 (AM)
(54) Полевое водомерное устройство
(57) Полезная модель относится к устройствам 
для открытых оросительных систем и может быть 
использована для расчета и учета использованной 
ирригационной воды индивидуальными водо-
потребителями. 

Устройство содержит горизонтальное днище, 
две вертикальные стенки, направленные под углом 
и приближающиеся друг к другу по направлению 
течения воды, причем расстояние между передней 
плоскостью, проходящей через выходные кромки, 
составляет нижний бьеф устройства. Днище, 
боковые стенки, передние и задние площадки 
выполнены из металлических листов. На передней 
площадке вертикально установлена линейка для 
измерения уровня воды, нулевое деление которой 
совпадает с уровнем днища. Выступ нижней 
кромки выходного бьефа удлинен настолько, 
чтобы его высота была больше или равна половине 
рабочей высоты устройства.

Повышаются точность измерения и надеж-
ность устройства, 1 ил..

_____________________

(51) (2009)  (11) 203 (13) U 
G01N 27/00
G01N 27/02

(21) AM20100013U (22) 01.02.2010
(45) 26.07.2010

(71) Радик Крмоян  (AM), Левон Даллакян (AM)

(72) Радик Крмоян  (AM), Левон Даллакян (AM)

(73) Радик Крмоян, 0010, Ереван, Анрапетутян 24, 

кв.5  (AM), Левон Даллакян, 0028, Ереван, Киевян 

10, кв.7 (AM)

(54) Способ измерения удельного сопротивления 

растворов

(57) Полезная модель относится к измерительной 

технике, в частности к измерению удельного 

сопротивления растворов. 
Раствор непрерывно пропускают через 

трубчатую обмотку со сквозным отверстием, 
выполненную из диэлектрического материала, 
которая является первой вторичной обмоткой Ш-
образного трансформатора. При помощи резистора 
с переменным сопротивлением шунтируют 
третью вторичную обмотку трансформатора. 
Вторую вторичную обмотку трансформатора 
делят на две части, встречно соединяют друг с 
другом, а к концам присоединяют измерительное 
устройство, при помощи которого на выходе 
второй вторичной обмотки обеспечивают нулевое 
значение напряжения и непрерывно измеряют  
текущее сопротивление резистора с переменным 
сопротивлением.

Повышается точность измерения, 1 ил.
_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80

11 номер свидетельства

13 код вида документа

 S свидетельство на промышленный образец

21 номер заявки

22 дата поступления заявки

23 дата выставочного приоритета

24 дата регистрации

31 номер приоритетной заявки 

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки

51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца

55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
71 заявитель, код страны
72 автор, код страны

73 правообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный
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(51) 09-03 (11) 232  (13) S
(21) 20090034  (22) 03.12.2009
(71) “Хеларис” ООО (AM)
(72) Восканян Армен (AM)
(73) “Хеларис” ООО, Ереван, ул. Г. Нжде, д. 16, 
кв. 36 (AM)
(54) Коробки для сладостей (12 вариантов)
(55)*

_____________________

(51) 11-05 (11) 233  (13) S
(21) 20100003  (22) 15.02.2010
(31) 001171128-0001  (32) 06.10.2009   (33) EM
       001171128-0002    06.10.2009     EM
(71) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавери (US)
(72) Гайлс Гигинс (GB), Питер Робинсон (GB)
(73) Марс, Инкорпорейтид, штат Делавери (US)
(74) Р. Давтян
(54) Символ
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 7 

2 6 . 0 7 . 2 0 1 0

Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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