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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) (2011.01)  (11) 2490 (13) A
A61K 9/00

(21) AM20100065 (22) 24.05.2010
 (71) Յուրի Միքայելի Պողոսյան, (AM) Աշոտ 
Յուրիի Պապյան (AM)
(72) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Աշոտ 
Յուրիի Պապյան (AM)
(73) Յուրի Միքայելի Պողոսյան, 0817, Արարատի 
մարզ, Նոր Խարբերդ 10, տուն 14 (AM), Աշոտ 
Յուրիի Պապյան, 0012, Երևան, Կոմիտասի պող. 
12, բն. 100 (AM)
(54) Համակցված ազդեցության քսուք
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության բնա-
գավառին, մասնավորապես՝ կոմբինացված 
ազդեցությամբ քսուքներին։ 

Քսուքը ներառում է չիչխանի յուղ, մեղրամոմ 
և մեխակի յուղ, բաղադրամասերի հետևյալ հա-
րա բերակցությամբ, զանգվ. %. չիչխանի յուղ՝ 
85.96 – 89.73, մեղրամոմ՝ 8.48 – 11.46, մեխակի 
յուղ՝ 1.79 – 2.58։ 

Բարձրացվում է բուժման արդյունա վե տու-
թյունը։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2491 (13) A
A61K 9/00

(21) AM20100064 (22) 24.05.2010
(71) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Աշոտ 
Յուրիի Պապյան (AM)
(72) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Աշոտ 
Յուրիի Պապյան (AM)
(73) Յուրի Միքայելի Պողոսյան, 0817, Արարատի 
մարզ, Նոր Խարբերդ 10, տուն 14 (AM), Աշոտ 
Յուրիի Պապյան, 0012, Երևան, Կոմիտասի պող. 
12, բն. 100 (AM)
(54) Համակցված ազդեցության քսուք
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության բնա-
գավառին, մասնավորապես՝ համակցված ազ-
դեցությամբ քսուքներին։ 

Քսուքը ներառում է չիչխանի յուղ, մեղրամոմ 
և մեխակի յուղ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. չիչխանի յուղ՝ 
85.96 – 89.73, մեղրամոմ՝ 6.98 – 9.55, ակնամոմ՝ 
1.5 – 1.91, մեխակի յուղ՝ 1.79 – 2.58։

 Բարձրացվում է բուժման արդյունավետու-
թյունը։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2492 (13) A 
A61L 15/00 
A61K 31/00
A61K 38/00

(21) AM20100066 (22) 24.05.2010
(71) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Աշոտ 
Յուրիի Պապյան (AM)
(72) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Աշոտ 
Յուրիի Պապյան (AM)
(73) Յուրի Միքայելի Պողոսյան, 0817, Արարատի 
մարզ, Նոր Խարբերդ 10, տուն 14 (AM), Աշոտ 
Յուրիի Պապյան, 0012, Երևան, Կոմիտասի պող. 
12, բն. 100 (AM)
(54) Վիրակապական անձեռոցիկներ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնա-
վորապես վիրակապական անձեռոցիկներին։

Վիրակապական անձեռոցիկը կազմված 
է թանզիֆի շերտերից և իմոբիլիզացված է 
չիչխանի և մեխակի յուղեր, մեղրամոմ, ակնա-
մոմ պարունակող համակցված ազդեցության 
քսուքով, բաղադրամասերի հետևյալ հարա-
բերակցությամբ. (զանգվ.%) չիչխանի յուղ 86,0-
89,7, մեխակի յուղ 1,8-2,6, մեղրամոմ 7,0-9,6, 
ակնամոմ 1,5-1,9։

Բարձացվում է հակամանրէային և ցավա-
զրկող հատկությունները։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2493 (13) A 
A61P 5/00
A61K 35/00

(21) AM20100184 (22) 23.12.2010
(71) Լևոն Մկրտչյան (AM), Ելենա Աղաջանովա (AM), 
Վաhիդ Վաhեդյան (AM), Միքայել Աղաջանով (AM)
(72) Լևոն Մկրտչյան (AM), Ելենա Աղաջանովա (AM), 
Վաhիդ Վաhեդյան (AM), Միքայել Աղաջանով (AM)
(73) Լևոն Մկրտչյան, 0010, Երևան, Վարդանանց 
5ա, բն. 304 (AM), Ելենա Աղաջանովա, 0001, 
Երևան, Թումանյան 27ա, բն. 9 (AM), Վաhիդ 
Վաhեդյան, 0002, Երևան, Մաշտոցի պող. 20, 
բն. 33 (AM), Միքայել Աղաջանով, 0025, Երևան, 
Հերացու 18, բն. 34 (AM)
(54) Մկրտչյանի էմբրիոնային հակաքաղց-
կեղային մոդուլյատորի կիրառումը որպես հա-
կաշաքարախտային միջոց։
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(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մաս-
նավորապես՝ էնդոկրինոլոգիային։

Հայտարկվում է հայտնի Մկրտչյանի Էմ բրիո-
նային հակաքաղցկեղային մոդուլյատորի կի րա-
ռումը որպես հակաշաքարախտային միջոց։

Ընդլայնվում է հակաշաքարախտային մի-
ջոց ների տեսականին։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2494 (13) A 
A61P 17/00
A61K 35/00

(21) AM20100162 (22) 30.11.2010
(71) Արթուր Էդուարդի Դանիելյան (AM), Նորայր 
Դրաստամատի Վարդազարյան (US)
(72) Արթուր Էդուարդի Դանիելյան (AM), Նորայր 
Դրաստամատի Վարդազարյան (US)
(73) Արթուր Էդուարդի Դանիել յան, 0037, 
Երևան, Ազատության պող. 2, բն. 17 (AM), Նո-
րայր Դրաստամատի Վարդազարյան, 1428 Ն. 
Նորմանդի ավ. 805, Լոս Անջելես CA 90027 (US)
(54) Պսորիազի բուժման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության բնա-
գավառին, մասնավորապես՝ մաշկա վենե-
րաբանությանը, և կարող է կիրառվել պսորիազի 
բուժման համար:

Հիվանդին նշանակում են պապավերին կամ 
էուֆիլին, ալիքաձև փոփոխելով դեղանյութի 
ընդունման հաճախականությունը ըստ հետևյալ 
սխեմայի՝ 1-ին օրը՝ 2-3 անգամ, 2-րդ օրը՝ 1 
անգամ, 3-4–րդ օրերը՝ 2-3 անգամ, 5-6-րդ օրերը՝ 
1 անգամ, 7-9-րդ օրերը՝ 2-3 անգամ, 10-12-րդ 
օրերը՝ 1 անգամ, 13-16-րդ օրերը՝ 2-3 անգամ, 
17-20-րդ օրերը՝ 1 անգամ, 21-25-րդ օրերը՝ 2-3 
անգամ, 26-30-րդ օրերը՝ 1 անգամ։

Նվազեցվում է տախիֆիլակսիայի առա-
ջացման հավանականությունը և բարձրացվում է 
պսորիազի բուժման արդյունավետությունը։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2495 (13) A
B23C 5/00

(21) AM20100106 (22) 30.07.2010
(71) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM)
(72) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM), 
Սերյոժա Հմայակի Հակոբյան (AM), Հովհաննես 
Սամվելի Մանուկյան (AM)

(73) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան, 3102. 
Գյումրի, Գոգունցի 6, բն. 4ա (AM)
(54) Ֆրեզ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղների մշակման 
բնագավառին և կարող է կիրառվել միաբյուրեղ 
կտրող թիթեղիկով գործիքներով գունավոր մե-
տաղների և համաձուլվածքների անընդհատ և 
ընդհատուն կտրման գործընթացներում։

Ֆրեզն ունի իրան, իրանի վրա մշակված 
փորվածքում տեղակայված կտրող թիթեղիկի 
անհրաժեշտ երկրաչափությունն ապահովող 
տակդիր և լավարկված դիրքով կողմնորոշված 
արհեստական կորունդե կտրող թիթեղիկ։ 
Թիթեղիկի ոչ աշխատանքային տեղամասե-
րում միակցված են հոսանքի աղբյուրից սնվող 
հպակներ։

Բարձրացվում են կորունդե թիթեղիկի մա-
շակայունությունն ու ամրությունը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2496 (13) A
B23D 77/00

(21) AM20100104 (22) 30.07.2010
(71) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM)
(72) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM)
(73) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան, 3102.
Գյումրի, Գոգունցի 6, բն. 4ա (AM)
(54) Անցքակոկիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, 
մասնավորապես՝ մետաղների մշակման բնա գա-
վառին և կարող է կիրառվել գունավոր մետաղ-
ներից և համաձուլվածքներից պատրաստված 
դետալների փոքր և միջին տրամագծով անցքերի 
անցքակոկման գործընթացներում։

Անցքակոկիչը պատրաստված է արհես-
տական կորունդի միաբյուրեղից, կտրող եզ-
րերը դասավորված են անցքակոկիչի ամբողջ 
երկարությամբ և գտնվում են բյուրեղի օպտիկական 
առանցքին ուղղահայաց հարթությունում։

Պարզեցվում է կառուցվածքը, բարձրացվում 
է մաշակայունությունը, 3 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2497 (13) A
C02F 1/00 

(21) AM20100177 (22) 15.12.2010
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(71) Մհեր Թոռչյան (AM), Գևորգ Թոռչյան (AM)
(72) Մհեր Թոռչյան (AM), Գևորգ Թոռչյան 
(AM), Ազնիվ Մխիթարյան (AM), Ժուժաննա 
Աբրահամյան (AM)
(73) Մհեր Թոռչյան, 0095, Երևան, Մոլդովական 
14, բն. 29 (AM) Գևորգ Թոռչյան, 0095, Երևան, 
Մոլ դովական 14, բն. 29 (AM)
(54) Օրգանական միացություններ պարունակող 
հոսքաջրերի մաքրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է արտադրական հոս-
քա ջրերի վնասազերծմանը, մասնավորապես՝ 
օրգանական միացություններ պարունակող հոս-
քաջրերի վնասազերծմանը և կարող է կի րառվել 
քլորոպրենի արտադրության հոսքաջրերի 
մաքրման համար։

Որոշում են հոսքաջրերի pH-ը և մշակում 
մաքրող ազդանյութով, pH-ի 9.0-11.5 ար-
ժեքի պայմաններում որպես մաքրող ազդա-
նյութ օգտագործում են օզոնի և մթնո լոր-
տային օդի խառնուրդը 1։1 ծավալային հարա-
բերակցությամբ։

Բարձրացվում է հոսքաջրերի մաքրման 
աստիճանը։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2498 (13) A
C12G 1/00

(21) AM20100146 (22) 05.11.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Կարեն Նորիկի Կազումյան (AM), Մանվել 
Ռոբերտի Սուքոյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Գինիների պատրաստման ածխաթթվային 
մացերացիայի եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գինեգործությանը, 
մասնավորապես՝ սեղանի անապակ գինիների 
պատրաստման եղանակներին ածխաթթվային 
մացերացիայի եղանակով։

Ամբողջական ողկույզներով խաղողը դասա-
վորում են գինու պատրաստման ապարատի մեջ 
ոչ ավելի քան 1 մ բարձրությամբ, այնուհետև 
ապարատի մեջ տալիս են ածխաթթվային գազ 
և խմորումն իրականացնում են ածխաթթվային 

գազի միջավայրում՝ չոր խմորիչների կիրառմամբ։ 
Ածխաթթվային գազը տալուց հետո խաղողը 
պահում են ապարատի մեջ 21 օր 18-20°C ջերմ-
աստիճանում։

Կրճատվում է գինու պատրաստման ժամ-
կետը։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2499 (13) A
C12G 3/00

(21) AM20100122 (22) 15.09.2010
(71) Հասմիկ Կիրակոսյան (AM)
(72) Հասմիկ Կիրակոսյան (AM)
(73) Հասմիկ Կիրակոսյան, ԼՂՀ, Քաշաթաղի 
շրջ., Բերձոր, 5-րդ թաղամաս, տուն 88 (AM)
(54) Դառը թրմօղու բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արտա դրու-
թյանը, մասնավորապես դառը թրմօղու արտա-
դրությանը։

Դառը թրմօղին ներառում է նգածաղիկ, 
անանուխ, ուրց, անիսոն, դարչին, կարդամոն, 
վանիլին, լորենի և սրոհունդ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (կգ,լ/1000 դալ 
). նգածաղիկ՝ 9,5-10,5կգ, անանուխ՝ 4,5-5,5կգ, 
ուրց՝ 4,5-5,5կգ, անիսոն՝ 2,5-3,5կգ, դարչին՝ 
0,4-0,6կգ, կարդամոն՝ 0,4-0,6կգ, վանիլին՝ 0,4-
0,6կգ, լորենի՝ 4,5-5,5կգ, սրոհունդ՝ 4,5-5,5կգ, 
ջրա-սպիրտային լուծույթ՝ մնացածը։

 Բարձրացվում են թրմօղու համային 
հատ կու թյունները։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2500 (13) A 
E02B 7/00
E02B 13/00

(21) AM20090096 (22) 03.08.2009
(71) Դանիել Պետրոսի Պետրոսյան (AM), Արմեն 
Ռազմիկի Բաբայան (AM), Բելլա Վազգենի 
Բաբայան (AM), Աննա Արմենի Վանյան (AM), 
Վազգեն Սևոյի Բաբայան (AM), Շավարշ Մացակի 
Գրիգորյան (AM)
(72) Դանիել Պետրոսի Պետրոսյան (AM), Արմեն 
Ռազմիկի Բաբայան (AM), Բելլա Վազգենի 
Բաբայան (AM), Աննա Արմենի Վանյան (AM), 
Վազգեն Սևոյի Բաբայան (AM), Շավարշ Մացակի 
Գրիգորյան (AM)
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(73) Դանիել Պետրոսի Պետրոսյան, 0037, Երևան, 
Արաբկիր 37, 3/2, բն. 306 (AM), Արմեն Ռազմիկի 
Բաբայան, 0101, Երևան, Ավան, Չարենց 9, բն. 17 
(AM), Բելլա Վազգենի Բաբայան, 0001, Երևան, 
Աբել յան 9, 22 (AM), Աննա Արմենի Վանյան, 
0028, Երևան, Օրբելի եղբայրների 4, բն. 8 (AM), 
Վազգեն Սևոյի Բաբայան, 0001, Երևան, Աբելյան 
9, բն. 22 (AM), Շավարշ Մացակի Գրիգորյան, 
0037, Երևան, Ա. Տիգրանյան 5, բն. 73 (AM)
(54) Ոռոգման ջրի փական-բաշխիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
հողատարածքների ոռոգման համակարգերին, 
մասնավորապես ոռոգման փականներին։

Ոռոգման ջրի փական–բաշխիչն ունի շրջա-
նակ, փական, փականին կոշտ ամրակցված կլոր 
ձող, բարձրացնող լծակ, արգելակիչ–սևեռակ։ 
Լծակն ունի կլոր անցք և միակցված է ձողին 
սահող նստեցվածքով։ Կլոր անցքով արգելակիչ–
սևեռակը մի ծայրով սահող նստեցվածքով միա-
կցված է ձողին, իսկ մյուս ծայրով հոդակապով 
ամրակցված է շրջանակին։

Ապահովվում է փականի արագ գործարկումը, 
պարզեցվում է կառուցվածքը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2501 (13) A
E21C 41/00

(21) AM20090105 (22) 25.08.2009
(71) «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ 
(AM)
(72) Էդիկ Սարգսյան (AM), Լևոն Մանուկյան (AM), 
Գենադի Ղազարյան (AM), Անուշ Ղազարյան (AM)
(73) «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 
Երևան, Խանջյան 19 (AM)
(54) Լեռնալանջերի վրա բազմաստիճան լցա-
կույտերի ձևավորման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է լեռնահանքային 
արդյունաբերությանը և կարող է օգտագործվել 
բաց լեռնային աշխատանքներում, ինչպես նաև 
ճանապարհաշինության մեջ` լցակույտերի և 
լիրաթումբերի կառուցման ժամանակ։

Եղանակը կայանում է նրանում, որ լցա-
կույտի ստորոտում պինդ ապարներից ձևա-
վորում են պահող պրիզմա և լցակույտի ստո-
րին շերտի մակարդակի վրա տեղակայված 
աշխատանքային հարթակ, որը զարգացնում 
են սկզբում լեռնալանջին ուղղահայաց, հետո` 

լցակույտի հակառակ թևի ուղղությամբ։ Լեռնա-
լանջի ու աշխատանքային հարթակի միջև ձևա-
վորված ազատ հարթ տարածությունը լցնում 
են թույլ կապակցված ապարների շարքերով, 
իսկ լցակույտի հաջորդ շերտերի ձևավորումը 
իրականացնում են ներքևից վերև ուղղությամբ։ 
Թույլ կապակցված ապարները ազատ հարթ 
տարածության մեջ են լցնում լեռնալանջի 
կողմից՝ յուրաքանչյուր հաջորդ շարքում ծավալով 
փոքրացող առանձին կույտերի տեսքով, ընդ 
որում վերջիններս առանձին շերտերում և 
շերտերի միջև առանձնացնում են միմյանցից 
ամուր ապարների լիցքով։

Բարձրացվում է լցակույտերի կայունու-
թյունը, 8 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2502 (13) A 
E21C 41/00
E02B 7/00

(21) AM20090097 (22) 04.08.2009
(71) «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ 
(AM)
(72) Սահակ Արզումանյան (AM), Լևոն Մանուկյան 
(AM), Արթուր Մկրտումյան (AM), Աբրահամ Կալ-
պակչյան (AM), Գենադի Ղազարյան (AM), Էդիկ 
Սարգսյան (AM), Անուշ Ղազարյան (AM)
(73) «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 
Երևան, Խանջյան 19 (AM)
(54) Գետային տիպի պոչամբարների դատարկ-
ման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հանքարդյու նաբե-
րությանը, մասնավորապես գետային տիպի 
պոչամբարների դատարկման եղանակին։

Գետային տիպի պոչամբարների դատարկ-
ման եղանակ, ըստ որի անցկացնում են խրա-
մափոս, այն ջրով լցնելով ձևավորում են վեր-
ջրյա և ստորջրյա հանքաստիճաններ, վեր-
ջրյա հանքաստիճանը մշակում են պոչերը ջրա-
նետիչներով ողողահարելով և խյուսն ինքնա-
հոսով ստորջրյա հանքաստիճանի ուղղությամբ 
թողանցելով, իսկ ստորջրյա հանքաստիճանի 
մշակումն իրականացնում են խրամափոսում 
տեղակայված լողացող կայանքի հողածուծ 
սարքով, որով բարձրացված վերաջրիկացված 
պոչերը լողուն ու առափնյա խյուսամուղերով 
տեղափոխում են վերամշակման, ընդ որում 
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խրամափոսն անցկացնում են պոչամբարի 
կողում, լողափային և լճակային գոտիների 
սահմանի վրա և զարգացնում են լայնական-
զուգահեռ ընթացաշերտերով` լճակի ուղղու-
թյամբ, այնուհետև յուրաքանչյուր հաջորդ ընթա-
ցաշերտի խրամափոսում ջրի հա յելու մակար-
դակն իջեցնում են լողափային գոտու թե քու-
թյան չափով և աստիճանաբար մեծացնում 
են ստորջրյա հանքաստիճանից խյուսի առքի 
խորությունը, իսկ վերջրյա հանքաստիճանի 
ողողահարումն իրականացնում են պոչամբարի 
դիմադիր պատվարի կողմից` ընթացաշերտի 
վերջին ստորջրյա հանքաստիճանից խյուսի 
առքն ավարտելուց հետո։ 

Բարձացվում է գետային տիպի պոչամ-
բար ների դատարկման անվտանգությունը և 
արդյունավետությունը, 7 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2503 (13) A 
F04D 17/00
F03G 3/00

(21) AM20100072 (22) 04.06.2010
(71) Ռաֆիկ Վարդգեսի Մուրադյան (AM), Ռոլանդ 
Մուրադյան (AM)
(72) Ռաֆիկ Վարդգեսի Մուրադյան (AM), Ռոլանդ 
Մուրադյան (AM)
(73) Ռաֆիկ Վարդգեսի Մուրադյան, 3105, 
Գյումրի, Տեր–Գաբրիել յան 4 (AM), Ռոլանդ 
Մուրադյան, 3105, Գյումրի, Տեր–Գաբրիելյան 
4 (AM)
(54) Ջրի հոսքի էներգիայի կերպափոխման 
սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է հիդրոէներգետի-
կա յին, մասնավորապես ջրի հոսքի էներգիան 
մեխանիկական կամ էլեկտրական էներգիայի 
կերպափոխելու սարքերին։

Սարքն ունի հորիզոնական հատակով ջրա-
վազան, հատակի կլոր անցքով և հատակի կլոր 
անցքին համառանցք տեղադրված տուրբին և 
գուռ։ Ջրավազանն ունի լոգարիթմական պարույրի 
տեսք և կազմված է սակավ ջրի ավազանից ու 
ջրապտույտի դաշտից, որը համառանցք է կեն-

տրոնական առանցքի հետ։ Բարձակներին ամ-
րա կցված տուրբինը տեղակայված է հատակի 
կլոր անցքի վերևում, իսկ ջրավազանի ստորին 
մասում անցքին համառանցք տեղակայված է 
դեպի գուռն ուղղված խողովակաոստ։

Պարզեցվում է կառուցվածքը, 2 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2504 (13) A
G11C 11/00

(21) AM20100167 (22) 07.12.2010
(71) Վահե Բունիաթյան (AM), Օլեգ Պետրոսյան 
(AM), Լևոն Տրավաջյան (AM)
(72) Վահե Բունիաթյան (AM), Օլեգ Պետրոսյան 
(AM), Լևոն Տրավաջյան (AM)
(73) Վահե Բունիաթյան, 0014, Երևան, Զորավար 
Անդրանիկի թաղամաս, Բ–2, 21, բն. 17 (AM), Օլեգ 
Պետրոսյան, 0033, Երևան, Հ.Էմինի 5, բն. 52 
(AM), Լևոն Տրավաջյան, 0022, Երևան, Ավան–
Առինջ 3/6, բն. 31 (AM)
(54) Ֆեռոէլեկտրական հիշողության բջիջ
(57) Գյուտը վերաբերում է միկրոէլեկտրոնի կայի 
բնագավառին և կարող է կիրառվել էներգա-
անկախ վերածրագրավորվող հիշող սարքերի, 
մասնավորապես, ֆեռոէլեկտրական (ՖԷ) հիշո-
ղության կառուցման համար: 

ՖԷ բջիջն ունի n տիպի կիսահաղորդ-
չա յին հարթակ, որում ձևավորված է մետաղ-
օքսիդ-կիսահաղորդիչ տրանզիստորի հոսի և 
ակունքի m n+ բարձր լեգիրված տիրույթները, 
հիշողության բջջի հորիզոնական տիրույթները 
միմյանցից մեկուսացնող առաջին և երկ-
րորդ մեկուսիչ շերտեր, m հատ հիշող ՖԷ 
կոնդեն սատորներ, որոնց շրջադիրներից մեկը 
միացված է համապատասխան ակունքին, 
իսկ մյուսը համապատասխան ղեկավար ման 
գծին:Տրանզիստորի հոսը միացված է կարգայ-
նության գծին, իսկ փականը միացված է բառային 
գծին։

Մեծացվում են ՖԷ հիշողության բջջի ֆունկ-
ցիոնալ հնարավորությունները, բարձրաց վում է 
ինտեգրացման խտությունը, 6 նկ.։

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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
71 հայտատուն, երկրի կոդը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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(51) (2011.01)  (11) 233  (13) U
B01J 8/00

(21) AM20100185U (22) 24.12.2010
 (71) Արարատ Արտաշեսի Զատիկյան (AM), 
Սիրանուշ Ալբերտի Թադևոսյան (AM)
(72) Արարատ Արտաշեսի Զատիկյան (AM), 
Սիրանուշ Ալբերտի Թադևոսյան (AM), Բաբկեն 
Էլիգումի Բայաթյան (AM)
(73) Արարատ Զատիկյան, 0002, Երևան, Սարյան 
14, բն.11 (AM), Սիրանուշ Թադևոսյան, 0031, 
Երևան, Սպորտի տ. 5 (AM)
(54) Ինքնատաքացվող բաժակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կենցաղային 
սարքերի բնագավառին, մասնավորապես` 
ինքնատաքացվող սարքերին։  

Ինքնատաքացվող բաժակն ունի իրան, 
իրանում տեղադրված տաքացման խցիկ` իր մեջ 
բեռնավորած չհանգած կիրով,  սեղմակ ունեցող 
հատակի փականային հատվածամաս՝ հեղուկ 
ռեագենտով, տափօղակ և դրա ու տաքացման 
խցիկի  միջև պատռման հնարավորությամբ 
տեղակայված թաղանթ։ Իրանի ստորին մասին 
հերմետիկորեն ամրակցված է  պտուտակ։ 
Տաքացման խցիկը պատրաստված է սննդային 
պոլիէթիլենից կամ սննդային ալ յումինից, 
իսկ սարքի մյուս  դետալները պատրաստված 
են ցածր ճնշման սննդային պոլիէթիլենից։ 
Տաքացման խցիկում լրացուցիչ բեռնավորված 
է  կալցիումի քլորիդ, ընդ որում բաղադրիչները 
վերցված են հետևյալ հարաբերակցությամբ, 
զանգվ. %. չհանգած կիր՝  33–57, կալցիումի 
քլորիդ՝ 33–57 և հեղուկ ռեագենտ՝ 10,0։   

Ապահովվում է օգտագործման անվտան-
գությունը և ցածր ինքնարժեքը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 234  (13) U
B60N 2/00

(21) AM20100178U (22) 20.12.2010
(71) Հմայակ Վանդոսի Ղարագյոզյան (AM)
(72) Հմայակ Վանդոսի Ղարագյոզյան (AM), 
Վանդոս Հմայակի Ղարագյոզյան (AM)
(73) Հմայակ Վանդոսի Ղարագյոզյան, 0010, 
Երևան, Պուշկինի 15ա, բն. 7 (AM)
(54) Հենարան ավտոմեքենայի ուղևորի համար

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ավտո-
մեքենայի ուղևորների, մասնավորապես հետևի 
նստարանին տեղավորված  ուղևորների, 
անվտանգության միջոցներին։   

Երկու առջևի նստարանների միջև տեղա-
կայված հենարանը կատարված է վերադրակի 
տեսքով, որն իր ծայրերով կապված  է առջևի 
երկու նստարանների գլխակալների հարակից 
ոտիկների հետ։ Վերադրակի ծայրերին կան 
այդ ոտիկների համար  լայնական անցքեր։ 
Վերադրակը պատված է պորոլոնի շերտով և ունի 
կաշվե դեկորատիվ պատյան։ Վերադրակը կա-
րող է  իրականացվել կազմովի` պոլիպրոպիլենե 
կցորդիչի միջոցով իրար կապված երկու մասերից, 
որոնք կցորդիչի հետ կազմում  են սահքի 
գլանային զույգեր։  

Պարզեցվում է հենարանի կառուցվածքը և 
հեշտացվում դրա տեղադրումն ու հեռացումը, 
3 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 235  (13) U
E01B 31/00

(21) AM20100145U (22) 03.11.2010
(71) Դավիթ Հրաչիկի Կլեկչյան (AM)
(72) Դավիթ Հրաչիկի Կլեկչյան (AM)
(73) Դավիթ Հրաչիկի Կլեկչյան, 2002, Լոռու 
մարզ, Վանաձոր, Դպրոցի 15 (AM)
(54) Երկաթուղու երկաթբետոնե կոճերի պատ -
րաստման կաղապար
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է երկաթ-
ուղու երկաթբետոնե կոճերի արտադրությանը, 
մասնավորապես, երկաթբետոնե  կո ճերի պա տ-
րաստման մետաղական կաղապարներին։   

Կաղապարն ունի պրոֆիլավորված հատակ, 
ճակատային և կողային պատեր։ Կաղապարի 
պրոֆիլավորված հատակն  ունի ենթառելսային 
հարթակներ, որոնց արտաքին մակերևույթին 
զոդված են երկուական պնդօղակներ՝ կոճում  
դատարկություն առաջացնող սարքի ամրակցման 
համար։ Ճակատային պատերն ունեն երկուական 
իրար զուգահեռ,  երկայնական փորակներ։  

Ապահովվում է կոճում դատարկություն 
առա ջացնող սարքի ճշգրիտ տեղադրումը, բար-
ձրացվում է կոճի որակը, 1 նկ.։

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԳՅՈՒՏԵՐ

14

ՄԱՍ 1

14

№3 
25 .03 . 20 1 1

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) (2011.01)  (11) 236  (13) U
E04D 13/00 

(21) AM20100168U (22) 10.12.2010
 (71) «Երևանի ճարտարապետության և 
շինարարության պետական համալսարան»  
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 
(AM)
(72) Գագիկ Շահաբեկի Գալստյան (AM), Վալտեր 
Աշոտի Աթանեսյան (AM), Աննա Արտավազդի 
Խաչատրյան (AM)
(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինարա-
րության պետական համալսարան» պետական 
ոչ  առևտրային կազմակերպություն, 0009, 
Երևան,Տերյան 105 (AM)
(54) Ձագար ներքին ջրհոսի համար
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինա-
րարության բնագավառին և կարող է օգտագործվել 
շինությունների շահագործվող  միաձույլ տանիքի 
կոնստրուկցիաներում որպես ձագար ներքին 
ջրհոսի համար։  

Ձագարն ունի վանդակավոր թասակ, հենա-
րանային օղակով ջրընդունիչ թաս։ Ջրընդունիչ 
թասը տեղակայված է տանիքի  կոնստրուկցիայի 
անցքի կաղապարամածի մեջ։ Հենարանային 
օղակի և կոնստրուկցիայի երեսասվաղի խոռոչի 
միջև  տեղադրված է խցարար օղակաձև ներք-
նակ։ Թասն ընդգրկված է ակոսավոր հենա-
ելուններ ունեցող առձգիչ անուրով։  Անուրի 
ծայրամասերը միմյանց ամրակցվում են սեպի 
օգնությամբ։ Հենաելունների ակոսներում տեղա-
դրված սեպերը  հպվելով կաղապարամածի 
շուրթերին ապահովում են հենարանային օղակի 
սեղմումը խցարար ներքնակին։ Անուրի  հպման 
մակերևույթը թասին ակոսավոր է կամ սոսնձված 
է ակոսավոր առաձգական ներքնակով։  

Ապահովվում է ձագարի աշխատանքի հու-
սա լիությունը, հեշտացվում են մոնտաժման 
աշխատանքները, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 237  (13) U
E04G 11/00

(21) AM20100159U (22) 24.11.2010
(71) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան»  պետական 
ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Վաչե Հովհաննեսի Թոքմաջյան (AM), Վալ-
տեր Աշոտի Աթանեսյան (AM)

(73) «Երևանի ճարտարապետության և շինա-
րարության պետական համալսարան» պետական 
ոչ  առևտրային կազմակերպություն, 0009, 
Երևան,Տերյան 105 (AM)
(54) Շարժական կաղապարամած հիդրո տեխ-
նիկական կառույցների համար
(57) Կաղապարամածն ունի կոշտ կենտրոնական 
շրջանակ, կաղապարամածային վահաններ, 
անիվներ ռելսերով  տեղաշարժվելու համար։

Շրջանակը կատարված է սեղանաձև և 
ունի ականջներ։ Շրջանակի վերին և ստորին 
մասերը  ձգասարքերի միջոցով միակցված են 
կաղապարամածային վահաններին, ընդ որում 
վերին մասի ձգասարքերը միակցված  են 90° 
թեքությամբ։ Շրջանակի միջին մասում երկու 
կողմից տեղադրված ձգասարքերը մի կողմից 
հոդակապով միակցված  են շրջանակին, իսկ 
մյուս կողմից՝ վերին մասի ձգասարքերին։

  Պարզեցվում է կաղապարամածի կոնս-
տրուկցիան, ապահովվում են դրա կայունությունն 
ու համապիտանիությունը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 238  (13) U
F16N 31/00

(21) AM20100169U (22) 13.12.2010
 (71) Աշոտ Աղաբաբյան (AM)
(72) Աշոտ Աղաբաբյան (AM)
(73) Աշոտ Աղաբաբյան (AM)
(54) Յուղահան թասակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է մեքենա-
շինությանը, մասնավորապես՝ ներքին այր ման 
մխոցավոր շարժիչներին և կարող է կիրառ վել 
շարժիչի յուղման համակարգից դեպի աշխա-
տանքային խցիկ յուղի թափանցումը կան-
խարգելող յուղադարձիկ թասակների մշակման 
մեջ:

Յուղահան թասակը պարունակում է գլանի 
ձև ունեցող իրան՝ նեղացված վերին հատվածով, 
որում արտաքինից կատարված է շրջանաձև 
փորակ: Վերին նեղացված հատվածի իրանը 
կատարված է տեֆլոնից, իսկ ստորին հատվածի 
իրանը՝ պողպատից, որի ներքին մակերևույթին 
կոշտ կերպով հագցված է կիպարար ռետինե 
վռան: Իրանի վերին հատվածի փորակում 
տեղակայված է առնվազն մեկ օղաձև ձգված 
զսպանակ։ Ռետինե վռանի ներքին մակերևույթը 
կատարված է շրջանաձև ելուստներով:
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Պարզեցվում է պատրաստման տեխնո-
լոգիան, բարձրանում է հուսալիությունը և իջնում 
է ինքնարժեքը, 1 նկ :
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 239  (13) U
F24J 2/00

(21) AM20100164U (22) 07.12.2010
 (71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ մա-
կերպություն (AM)
(72) Հովիկ Հմայակի Գիշյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Արևային ջերմային կոլեկտոր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է էներգա-
խնայողությանը արևային էներգիայի օգտա-
գործման միջոցով և կարող է օգտագործվել 
տաք ջրամատակարարման համակարգում ջրի 
տաքացման համար։

Արևային ջերմային կոլեկտորը ունի ալիքաձև 
մակերևույթով աշխատանքային վահան, 
վահանի վրա տեղադրված կոլեկտոր՝ ներ-
հոս և արտահոս կցախողովակներով և խուց։ 
Համաձայն օգտակար մոդելի տաքացնող էլե-
մենտը գալարաձև պղնձյա խողովակ է տեղա-
դրված երկշերտ ապակյա վակուումային խողո-
վակի մեջ, որի մի ծայրը փակ է և ամրացված 
է ալիքաձև մակերևույթով աշխատանքային 
վահանի վրա։ Կոլեկտորը կողային մասերից 
փակված է թեքադիր, ալիքաձև հայելային 
մակերևույթ ունեցող կողային պատերով, իսկ 
վերևից՝ երկշերտ ապակյա ծածկով։ Ջերմակիրը 
ներհոս կցախողովակներով մատուցվում է դեպի 
տաքացնող էլեմենտներ, որտեղ այն տաքանում 
է և արտահոս կցախողովակներով դուրս է 
գալիս դեպի սպառիչ։ Ի շնորհիվ տաքացուցիչի 
և կոլեկտորի երկշերտ ապակյա կառուցվածքի 
տեղի է ունենում ինտենսիվ տաքացում։

  Բարձրացվում է արևային ջերմային կոլեկ-
տորի աշխատանքի արդյունավետությունը և 
պարզեցվում է տեղակայանքի շահագործումը, 
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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№ 3
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված
  արդյունաբերական    նմուշների մասին 

(51) 07-01 (11) 247 (13) S 
11-02

(21) 20100021  (22) 05.11.2010
(71) «Գոլդ Բրենչ» ՍՊԸ (AM)
(72) Գարիկ Դադյան (AM)
(73) «Գոլդ Բրենչ» ՍՊԸ, Երևան, Դրոյի փ., տ. 85 (AM)
 (54) Գավաթ (հուշանվեր) (2 տարբերակ)
(55)

_____________________

(51) 11-02 (11) 248 (13) S 
11-04

(21) 20100022  (22) 05.11.2010
(71) «Գոլդ Բրենչ» ՍՊԸ (AM)
(72) Գարիկ Դադյան (AM)
(73) «Գոլդ Բրենչ» ՍՊԸ, Երևան, Դրոյի փ., տ. 85 (AM)
(54) «Վարդ» հուշանվեր
(55)

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20100334 (111) 16536
(220) 12.03.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 12.03.2020
(730) Լոնդոն Դայըր Քամփընի Լիմիթիդ, GB
(540)

(526) «LONDON» և «DAIRY» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(511)
դաս 30. շոկոլադե կոնֆետներ և շոկոլադե 

հրուշակեղեն, քաղցրավենիք, սառնաշաքար 
(նաբաթ), թխվածքաբլիթ (բոլոր տեսակները), 
տորթեր (կեքսեր, հրուշակներ), պաստա, մա-
կա րոնեղեն, լապշա (արիշտա), արագ պատ-
րաստման լապշա (արիշտա), սպագետի, վեր-
միշել, խմորիչ, փխրիչ, սոուս աղցանի հա մար, 
մայոնեզ, քացախ, կետչուպ և սոուսներ (հա-
մեմունք), սննդային սառույց, եփման համար 
պատրաստ խմորից մթերքներ, սառեցրած 
խմոր, սառեցրած փարաթհա, պաղպաղակ, ոչ 
կաթնային սառեցրած աղանդեր, սառեցրած 
մրգային աղանդեր, սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, 
բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, 
հաց, խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն), մեղր, 
մաթ, սառույց, աղ, մանանեխ, հացահատիկից 
պատրաստված ալյուր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100335 (111) 16537
(220) 12.03.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 12.03.2020
(730) Քոմփանհիա դե Բեբիդաս դաս Ամերիքաս 

– ԱՄԲԵՎ, BR

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20100336 (111) 16538
(220) 12.03.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 12.03.2020
(730) Քոմփանհիա դե Բեբիդաս դաս Ամերիքաս 

– ԱՄԲԵՎ, BR
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, սպիտակ, 

կարմիր և սև գունային համակցությամբ։
(511)

դաս 32. գարեջուր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100479 (111) 16539
(220) 01.04.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 01.04.2020
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(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100585 (111) 16540
(220) 19.04.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 19.04.2020
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, 

US
(540)

(526) «ՍԻՏՆԻ ՄՅԱՍՆՈՅ ՕԲԵԴ» (ռուս.) արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

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

(511)
դաս 31. կեր կենդանիների, թռչունների և 

ձկների համար, հավելույթներ կենդանիների, 
թռչունների և ձկների համար՝ ընդգրկված 31-
րդ  դասում, ոսկորներ և սննդային ծամոններ 
կենդանիների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100602 (111) 16541
(220) 22.04.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 22.04.2020
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

(540)

(526) «LONDON» անվանումը և «SINCE 1879» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

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

____________________

(210) 20100609 (111) 16542
(220) 26.04.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 26.04.2020
(730) Վիիվ Հելթքեըր ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB
(540)
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(511)
դաս 5. դեղագործական ու բժշկա կան 

(բուժական) պատրաստուկներ և նյութեր, պատ-
վաստանյութեր.

դաս 10. բժշկական և վիրաբուժական 
ապարատուրա ու գործիքներ. ինհալատորներ 
(ներշնչակներ). դետալներ և մասեր վերոնշյալ 
բոլոր ապրանքների համար.

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես սեմինարների կազ-
մակերպում և անցկացում առողջության բնա-
գավառ վերաբերյալ և առողջության հետ կապված 
տեղեկատվության հարցերով, ինչպես նաև 
առողջության հարցերով նյութերի տարածում.

դաս 42. նոր դեղամիջոցների որոն-
ման, նոր դեղամիջոցների որոնման հա մար 
արտադրանքի, դեղի (դեղային) պատրաս տուկ-
ների, բժշկական դիագնոստիկայի, կենսա-
բանական պատրաստուկների, բժշկական 
ապա րատուրայի, սարքերի և գործիքների բնա-
գավառում հետազոտման և մշակման ծառա-
յություններ. կլինիկական փորձարկումների 
անցկացում. գիտական խորհրդատվություն. 
տեղեկատվության ապահովում լաբորատոր 
տեխ նոլոգիաների բնագավառում. բժշկական 
լաբորատորիաների ծառայություններ. գիտական 
տեղեկատվության տրամադրում ինտերնետ - 
պորտալների միջոցով.

դաս 44. բժշկական տեղեկատվության 
տրամադրում առողջության խանգարման 
հարցերով. խորհրդատվություն և բարե գոր-
ծություն, մասնավորապես առողջության բնա-
գավառում տեղեկատվության և օգնության 
տրամադրում. ինտերնետ–պորտալների միջոցով 
բժշկական տեղեկատվության տրամադրում. 
վերոնշյալ բոլոր խորհրդատվությունների և 
ծառայությունների տրամադրում տվյալների 
բազայի միջոցով։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100710 (111) 16543
(220) 14.05.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 14.05.2020
(730) Սոլդեկս Լիմիթիդ, VG
(310) 20100137.3  (320) 10.03.2010 (330)  KZ

(540)

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված 
և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բան-
ջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր, 
այդ թվում՝ տարբեր համային և բուրումնավետ 
հավելանյութերով.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 
անտառային և հացահատիկային մթերքներ, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնական 
բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. 
ածիկ. մասնավորապես՝ մշակված և չմշակված 
արևածաղկի, դդումի սերմեր (միջուկներ)՝ տարբեր 
համային և բուրումնավետ հավելանյութերով։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100773 (111) 16544
(220) 27.05.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 27.05.2020
(730) Բիոմարին Ֆարմասյութիքլ Ինք., US
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100841 (111) 16545
(220) 14.06.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 14.06.2020
(730) Շարփ Կաբուշիկի Կաիշա (Շարփ Քոր-

փորեյշն), JP
(442) 06.09.2010
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ, 
կապույտ և դեղին գունային համակ ցու-
թյամբ։

(511)
դաս 9. հեղուկաբյուրեղային հեռուս տա-

ցույցներ. հեռուստացույցներ.հեղու կաբյու րե-
ղային պանելներ. հեղուկաբյուրեղային մո-
դուլներ. հեղուկաբյուրեղային մոնիտորներ. 
հեղուկաբյուրեղային հեռուստացույցներ կամ 
մոնիտորներ՝ միավորված DVD-սկավառակ-
ների նվագարկիչներով. սարքավորումներ 
օպտի կական սկավառակների վրա գրանցման 
(գրառ ման) համար. օպտիկական սկավառակ-
ների նվագարկիչներ. սարքավորումներ DVD-
սկավառակների վրա գրանցման (գրառման) 
համար. նվագարկիչներ, DVD- սկավառակների 
փլեյերներ. բջջային հեռախոսներ. էլեկտրոնային 
բառարաններ. էլեկտրոնային օրգանայզեր-
ներ. անձնական թվային սարքավորումներ. 
էլեկտրոնային հաշվասարքեր. համակարգիչներ. 
նոութբուքներ, ձայնի և պատկերի գրանցման 
(գրառման), հաղորդման (փոխանցման) կամ 
վերարտադրման ապարատուրա, որն ընդգրկված 
է 9–րդ դասում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100917 (111) 16546
(220) 25.06.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 25.06.2020
(730) «Շարմ հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Սիմոն 

Վրացյան 71, բն.7, AM
(540)

(526) «Armenian playing cards» արտահայտությունը 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, 
ոսկեգույն, սպիտակ և սև գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 16. թերթեր խաղաքարտեր.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ-

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

____________________

(210) 20100967 (111) 16547
(220) 06.07.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 06.07.2020
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 13.08.2010
(540)

(511)
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային մի-

ջոցներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100969 (111) 16548
(220) 07.07.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 07.07.2020
(730) Բարբրի Լիմիթիդ, GB
(442) 21.10.2010
(540)



ԳՅՈՒՏԵՐ
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№3 
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(591) Նշանը պահպանվում է բեժ, դարչնագույն, 
շագանակագույն, կարմիր, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 3. հարդարանքի (արդուզարդի) ոչ 

բուժական պատրաստուկներ, օծանելիք, կոսմե-
տիկական միջոցներ, գրիմ, պատրաստւկներ 
ատամների և մազերի համար, օճառներ, շամ-
պուններ, հարդարանքի (արդուզարդի) միջոցներ 
քրտնելու դեմ, օդեկոլոն և անուշաբույր ջուր, 
եթերային յուղեր, պատրաստուկներ սափրվելու 
համար.

դաս 9. արևապաշտպան ակնոցներ, ակ-
նոցներ, օպտիկական ակնոցներ, շրջանակներ 
և օպտիկական ոսպնյակներ նշված ապրանք-
ների համար. պատյաններ և հիմնակմախքներ 
վերոնշյալ ապրանքների համար. մասեր ու 
կցամասեր վերոնշյալ բոլոր ապրանքների հա-
մար, պատյաններ և հիմնակմախքներ շար-
ժական համակարգիչների և բջջային հե ռա-
խոսների համար. հիմնակմախքներ և պատ-
յաններ շարժական աուդիո համակարգերի, կա-
սետների, կոմպակտ սկավառակների, բջջային 
հեռախոսների համար. բջջային հեռախոսներ և 
բջջային հեռախոսների պարագաներ. բջջային 
հեռախոսների վահանակներ. մկնիկների գոր-
գեր.

դաս 14. ժամացույցներ (ձեռքի), ժամա-
ցույցներ (բացառությամբ ձեռքի) և դրանց 
մասեր, կցամասեր և պատյաններ վերոնշյալ 
բոլոր ապրանքների համար, ժամացույց-ապա-
րանջաններ և փոքրիկ փոկեր (ապարանջան-
ներ) ու ապարանջաններ դրանց համար, ոսկյա 
իրեր, ոսկյա իրեր նմանակող զարդեղեն, 
գնդա սեղներ (քորոցներ) փողկապերի հա-
մար և թևքաճարմանդներ. ազնիվ մետաղնե-
րից պատ րաստված կամ դրանցով պատված 
իրեր`ընդգրկված 14-րդ դասում.

դաս 18. կաշվից կամ արհեստական 
կաշվից իրեր. պայուսակներ. ճամպրուկներ, 
ուղեպայուսակներ, տափակ ճամպրուկներ, 
ճամփորդական սնդուկներ, ճամփորդական 
պայուսակներ հագուստի համար, պիտույքա-
տուփեր հարդարանքի իրերի համար, թիկ-
նապայուսակներ, կռնապայուսակներ, իրա-
տոպրակներ, կանացի պայուսակներ, ուսա-
պայուսակներ, դիպլոմատներ, կաշվե իրեր 
փաստաթղթերի համար, պատյաններ լուսա-
նկարչական ապարատների համար, տնտե-

սական պայուսակներ և ձեռնասայլակներ. 
քսակներ, պարկեր, դրամապանակներ, բանա-
լիների պատյաններ, այցեքարտերի թղթա-
պանակներ, թղթապանակներ անձնագրերի 
և փաստաթղթերի համար. կանացի տափակ 
պայուսակներ. կոսմետիկ ճամպրուկներ և պա-
յուսակներ. ճամպրուկներ մատնահարդարման 
պարագաների համար, ոսկյա իրերի պատյան-
ներ. անձրևակալներ, արևային հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր և գավազաններ. հագուստ կեն-
դանիների համար. ձիածածկոցներ (սթարներ, 
տապճակներ), անուրներ ձիերի համար և կաշվե 
քուղեր (փոկեր) կենդանիների համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկ-

ների, պայուսակների, փոքր կաշվե իրերի, 
պարագաների, սպասքի, օծանելիքի և հար-
դարանքի (արդուզարդի), ոսկյա իրերի, երե-
խաների և մանուկների համար ապրանքների, 
շքեղության պարագաների մանրածախ և մե-
ծածախ առևտրի ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100971 (111) 16549
(220) 07.07.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 07.07.2020
(730) Բարբրի Լիմիթիդ, GB
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 3. հարդարանքի (արդուզարդի) ոչ 

բուժական պատրաստուկներ, օծանելիք, կոս-
մետիկական միջոցներ, գրիմ, պատրաստւկներ 
ատամների և մազերի համար, օճառներ, շամ-
պուններ, հարդարանքի (արդուզարդի) միջոցներ 
քրտնելու դեմ, օդեկոլոն և անուշաբույր ջուր, 
եթերային յուղեր, պատրաստուկներ սափրվելու 
համար.

դաս 9. արևապաշտպան ակնոցներ, ակ-
նոցներ, օպտիկական ակնոցներ, շրջանակ ներ 
և օպտիկական ոսպնյակներ նշված ապրանք-
ների համար. պատյաններ և հիմնակմախք-
ներ վերոնշյալ ապրանքների համար. մասեր 
ու կցամասեր վերոնշյալ բոլոր ապրանքների 
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համար, պատյաններ և հիմնակմախքներ շար-
ժական համակարգիչների և բջջային հեռա-
խոսների համար. հիմնակմախքներ և պատ-
յաններ շարժական աուդիո համակարգերի, կա-
սետների, կոմպակտ սկավառակների, բջջային 
հեռախոսների համար. բջջային հեռախոսներ և 
բջջային հեռախոսների պարագաներ. բջջային 
հեռախոսների վահանակներ. մկնիկների 
գորգեր.

դաս 14. ժամացույցներ (ձեռքի), ժամա-
ցույցներ (բացառությամբ ձեռքի) և դրանց 
մասեր, կցամասեր և պատյաններ վերոնշյալ 
բոլոր ապրանքների համար, ժամացույց-
ապարանջաններ և փոքրիկ փոկեր (ապա-
րանջաններ) ու ապարանջաններ դրանց համար, 
ոսկյա իրեր, ոսկյա իրեր նմանակող զարդեղեն, 
գնդասեղներ (քորոցներ) փողկապերի համար 
և թևքաճարմանդներ. ազնիվ մետաղներից 
պատրաստված կամ դրանցով պատված 
իրեր`ընդգրկված 14-րդ դասում.

դաս 18. կաշվից կամ արհեստական 
կաշվից իրեր. պայուսակներ. ճամպրուկներ, 
ուղեպայուսակներ, տափակ ճամպրուկներ, 
ճամփորդական սնդուկներ, ճամփորդական 
պ ա յ ո ւ ս ա կ ն ե ր  հ ա գ ո ւ ս տ ի  հ ա մ ա ր , 
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար, 
թիկնապայուսակներ, կռնապայուսակներ, 
իրատոպրակներ, կանացի պայուսակներ, 
ուսապայուսակներ, դիպլոմատներ, կաշվե 
իրեր փաստաթղթերի համար, պատյաններ 
լուսանկարչական ապարատների համար, 
տնտեսական պայուսակներ և ձեռնասայլակներ. 
քսակներ, պարկեր, դրամապանակներ, 
բանալիների պատյաններ, այցեքարտերի 
թ ղ թ ա պ ա ն ա կ ն ե ր ,  թ ղ թ ա պ ա ն ա կ ն ե ր 
անձնագրերի և փաստաթղթերի համար. 
կանացի տափակ պայուսակներ. կոսմետիկ 
ճամպրուկներ և պայուսակներ. ճամպրուկներ 
մատնահարդարման պարագաների համար, 
ոսկյա իրերի պատյաններ. անձրևակալներ, 
արևային հովանոցներ. ձեռնափայտեր և 
գավազաններ. հագուստ կենդանիների համար. 
ձիածածկոցներ (սթարներ, տապճակներ), 
անուրներ ձիերի համար և կաշվե քուղեր (փոկեր) 
կենդանիների համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկ-

ների, պայուսակների, փոքր կաշվե իրերի, 
պարագաների, սպասքի, օծանելիքի և հար-
դարանքի (արդուզարդի), ոսկյա իրերի, երե-

խաների և մանուկների համար ապրանքների, 
շքեղության պարագաների մանրածախ և 
մեծածախ առևտրի ծառայություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100972 (111) 16550
(220) 07.07.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 07.07.2020
(730) Չիմենթո Ջիուելլիերի ՍՓԱ, IT
(442) 06.09.2010
(540)

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

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժա-
մանակաչափ սարքեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100978 (111) 16551
(220) 07.07.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 07.07.2020
(730) Էլի Լիլի ընդ Քամփնի, US
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղի բուժման համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101032 (111) 16552
(220) 14.07.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 14.07.2020
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(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 
Լիմիթիդ, IE

(442) 13.08.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժական 

(բժշկա կան) պատրաստուկներ՝ կենտրոնական 
նյար դային համակարգի խանգարումների և 
հիվանդությունների բուժման համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101033 (111) 16553
(220) 14.07.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 14.07.2020
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 

Լիմիթիդ, IE
(442) 13.08.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժական 

(բժշկական) պատրաստուկներ և նյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101100 (111) 16554
(220) 26.07.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 26.07.2020
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ, մասնավորապես՝ փսորիազի դեմ ար-
տա քին միջոցներ, բացառությամբ հակա-
բեղմնավորիչների։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101101 (111) 16555
(220) 26.07.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 26.07.2020
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

մասնավորապես՝ փսորիազի դեմ արտաքին 
միջոցներ, բացառությամբ հակա բեղմնա-
վորիչների։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101117 (111) 16556
(220) 28.07.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 28.07.2020
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետ ստվեն-

նոստյու «Բրավո պրեմիում», RU
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվներ. 

հանքային և գազավորված ջրեր. բնական 
(ոչ արհեստական) հանքային ջրեր. կվաս (ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային կոկ-
տեյլներ. ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ բնա-
կան հյութերից (պտուղա - հատապտղային, 
ցիտրուսային, բանջարեղենային), այդ թվում` 
համեմունքներով. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների 
համար կոնցենտրատներ (այդ թվում` հյութերի, 
սինթետիկ հումքի հիմքի վրա, բուրումնավետ 
հումքի հիմքի վրա բնականին նման, բնական 
հումքի հիմքի վրա). խտացրած հիմքեր (ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքների, բալզամների հա-
մար). լիմոնադներ. կաթնագետնընկուզային 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
(գա զա վորված և ոչ գազավորված). ոչ ալկո-
հոլային գազավորված ըմպելիքներ (պտուղա - 
հատապտղային հյութերով և էքստրակտներով, 
գինիներով, ցիտրուսային թուրմերով). իզոտոնիկ 
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ըմպելիքներ. ըմպելիքներ մեղրի հիմքի վրա (ոչ 
ալկոհոլային). ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային 
հիմքի վրա. մրգային ըմպելիքներ. ըմպելիքներ 
բնական հյութերով (պտուղա - հատապտղային, 
ցիտրուսային, բանջարեղենային). ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ` բնական թունդ բուրումնավետ 
բուսական հումքի վրա. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
բուրումնավետարարներով` բնականին նման. 
ըմպելիքներ հանքային ջրերի հիմքի վրա. 
կաթնանշային ըմպելիքներ. մրգային նեկտարներ 
պտղամսով. օրշադ (ըմպելիք). գարեջուր. գա-
րեջուր (ոչ ալկոհոլային). փոշիներ գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. աղբյուրի 
ջուր. սոդայաջուր. պատատուկի ըմպելիք (ոչ 
ալկոհոլային). օշարակներ լիմոնադների համար. 
օշարակներ ըմպելիքների համար. խնձորի 
հյութ. տոմատի հյութ. բանջարեղենի հյութեր. 
մրգահյութեր. բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
լիկյոր պատրաստելու համար. բաղադրություն-
ներ հանքային ջուր պատրաստելու համար. 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. քաղցրահյութեր. խաղողահյութ. գա-
րեջրի քաղցրահյութ. ածիկի քաղցրահյութ. հա-
բեր գազավորված ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. շարբաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
մրգային էքստրակտներ. գայլուկի էքստրակտներ 
գարեջուր պատրաստելու համար. էսենցիաներ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 

դաս 33. ապերիտիվներ. բալզամներ. 
բրենդի. գինի. գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. 
օղի. ջին. դիժեստիվներ. կոկտեյլներ, այդ 
թվում` աննշան ալկոհոլ պարունակող. տարբեր 
օղիներ և(կամ) դառը թուրմեր պարունակող 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. լիկյորներ (թունդ, 
դեսերտային, էմուլսիոն). ալկոհոլային ըմպե-
լիքներ. մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպե-
լիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. մեղրի ըմպե-
լիք. աննշան ալկոհոլով հյութ պարունակող 
ըմպելիքներ. դաղձի թրմօղի. դառը թրմօղի. 
մրգային և մրգահյութերով, բանջարեղենային 
և բանջարեղենային հյութերով սպիրտային 
թրմօղի. ռոմ. սակե. խնձորի օղի. բրնձի սպիրտ. 
սպիրտային էքստրակտներ. սպիրտային մրգային 
էքստրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101134 (111) 16557
(220) 30.07.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 30.07.2020
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442)06.09.2010
(540)

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

____________________

(210) 20101135 (111) 16558
(220) 30.07.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 30.07.2020
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE
(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդու համար:

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101139 (111) 16559
(220) 02.08.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 02.08.2020
(730) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան 

Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP
(442) 22.09.2010
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմոբիլներ, վագոններ, վագո-

նիկներ (վագոնետներ), բեռնա տար ավտո-
մոբիլներ, ֆուրգոններ, սպորտային տրանս-
պորտային միջոցներ, ավտոբուսներ, հանգստի 
համար տրանսպորտային միջոցներ, սպորտային 
ավտոմոբիլներ, մրցարշավային ավտոմոբիլներ, 
բեռնատարներ, ավտոբեռնիչներ, ժանիա-
վոր բռնիչով ավտոբեռնիչներ, քարշակիչներ, 
բուքսիրային քարշակներ (տրակտորներ), 
կոնստրուկտիվ մասեր և դետալներ բոլոր վերո-
նշյալ ապրանքների համար. տրակտորներ. 
հակահափշտակիչ ազդասարքեր. ինքնա-
սոսնձվող ռետինե մակադրակներ դողերի և դո-
ղերի օդախցիկների նորոգման համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20101156 (111) 16560
(220) 05.08.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 05.08.2020
(730) Էփլ Ինք, US
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 35. ինտերնետի կամ այլ համակարգ-

չային և էլեկտրոնային հաղորդակցական 
ցանցերի միջոցով տրամադրվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի մանրածախ առև-
տրի ծառայություններ. դյուրակիր շարժական 
թվային էլեկտրոնային սարքավորումների և 
այլ կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորում-
ների համար նախատեսված համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101169 (111) 16561
(220) 09.08.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 09.08.2020
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Պուշկինի 12, AM
(442) 06.09.2010
(540)

(554) Ծավալային նշան
(526) Բացի «ԱՐԻՆԵ» (ռուս.) բառից մնացած բոլոր 

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(511)
դաս 21. տարա (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20101196 (111) 16562
(220) 17.08.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 17.08.2020
(730) Դայվըրսի, Ինք. Դելավեր նահանգ կոր-

պորացիա, US
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 1. արդյունաբերության կամ արտա-

դրության համար նախատեսված քիմիական 
նյութեր, ներառյալ՝ լվացման միջոցներ ար դյու-
նաբերության կամ արտադրության մեջ օգտա-
գործելու համար, ճարպազերծման միջոց  ներ 
արդյունաբերության մեջ օգտագործելու հա-
մար, միացություններ ջրի փափկեցման համար, 
խելա  տային հավելանյութեր և խելատներ 
գոյացնող ազդանյութեր, նյութեր թթուների 
հեռացման համար, նյութեր նստվածքի և 
դիրտի հեռացման համար. սպասք լվացող 
մե քե  նաներում ջրին ավելացվող նյու թեր 
սպասքի վրա կաթիլներ չթողնելու համար, 
հակափրփուրային ազդանյութեր, հովաց նող 
աղաջուր, հավելանյութեր հովացնող աղա ջրերի 
համար, հավելանյութեր ջրի մշակման և մաքր-
ման համար, նստվածքի, դիրտի և կոռոզիայի 
ինհիբի տորներ (դանդաղիչներ) շրջա դարձ 
հովաց նող ջրի մշակման և մաքրման համար, 
նստվածքը և շլամը մաքրող և լավորակող նյութեր 
ջրաջեռուցիչներում ջրի մաքրման և մշակման 
համար. թթվածնի (ջրում լուծված) կլանիչներ և 
դիսպերսարար նյութեր. 

դաս 3. մաքրման, ճարպազերծման, 
ողորկման և վերջնամշակման բազմանշանակ 
պատրաստուկներ և մանրէազերծող հատկու-
թյամբ մաքրող պատրաստուկներ անկեն-
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դան մակերևույթների համար, այն է՝ հատակի 
մաքրման պատրաստուկներ, հատակի ողորկ -
ման (փայլեցման) պատրաստուկ ներ, հա-
տակի վերջնամշակման պատրաստուկներ, 
հատակի մաստիկայի և լաքի հեռացման 
պատրաստուկներ. կահույքի փայլեցման նյու-
թեր. ապակիների մաքրման և փայլեցման 
պատրաստուկներ. չժանգոտող պողպատի 
մաքրման պատրաստուկներ. ներքին և ար տա  -
քին մաքրման և պահպանման միջոցներ բոլոր տե-
սա կի փոխադրամիջոցների համար. լվացարան-
ների, արտաքնոցների, ցնցուղի և լոգարանների 
մաքրման միջոցներ. հախճասալերի մաքրման 
պատրաստուկներ. ձեռքի օճառ և ձեռքի լոսյոններ, 
շամպուններ. գորգերի մաքրման նյութեր և 
բծերի հեռացման միջոցներ. հոտազերծիչ կամ 
առանց հոտազերծիչ հատկության մաքրման 
պատրաստուկներ գործվածքների, պաս-
տառ ների, երեսքաշման նյութերի և գորգերի 
համար. տեխնիկական և արդյունաբերա-
կան նպատակներով օգտագործվող լվացքի 
պարագաներ, այն է՝ լվացման, սպիտակեց-
ման, թելքերի փափկեցման միջոցներ, 
լվացքի տհաճ հոտը հեռացնող (չեզոքացնող) 
միջոցներ, օսլայի և բծերի հեռացման միջոց-
ներ. կոմերցիոն նպատակներով օգտագործվող 
սեղանի սպիտակեղենի և հագուստի մանրէա-
սպան լվացման միջոցներ. լվացման միջոցներ, 
այն է՝ սպասք լվացող մեքենաներում օգտա-
գործվող լվացման միջոցներ և ողողման հա-
մար նախատեսված հավելանյութեր, լվացող 
միջոցներ սպասքը ձեռքով լվանալու համար, 
տափակ կերամիկական ամանեղենը նախա-
պես թրջման լվացման միջոցներ, ամանեղենի 
բծերի հեռացման պատրաստուկներ, թթվային 
մաքրող միջոցներ սպասք լվացող մեքենաներում 
օգտագործման համար, լվացման և ողողման 
համար նախատեսված հավելանյութեր, լվա-
ցող միջոց ներ թրջման բաքերի համար. շշերի 
լվաց  ման հա մար մաքրող պատրաստուկներ. 
ջեռոցների մաքրման պատրաստուկներ, 
խողովակ ների և ցամաքուրդների (դրենաժ-
ների) մաքրման պատ րաստուկներ. բաքերի, 
խողովակաշարերի, հատակների, պատերի և 
առաստաղների մաքրման պատրաստուկներ. 
ճարպազերծիչներ. մոմ և պարաֆին.

դաս 5. ախտահանիչ, մանրէասպան և 
հոտա զերծիչ բազմանշանակ պատրաստուկ-

ներ անկենդան մակերևույթների համար. 
կոմերցիոն նպատակներով (հյուրանոցներում, 
ռեստորաններում, սրճարաններում) օգտա-
գործվող սպիտակեղենի և հագուստի մանրէա-
սպան լվացման միջոցներ. մանրէասպան և 
ախ տահանիչ բազմանշանակ միջոցներ. օդի 
թարմացման և սենյակների հոտազերծման 
միջոցներ. գորգերի, թելքերի, պաստառների և 
երեսքաշման նյութերի հոտազերծման միջոցներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, միջատասպան 
միջոցներ, միջատների ռեպելենտներ (միջատ-
ներին վանող նյութեր), ռոդենտիցիդներ (թունա-
քիմիկատ), ուլտրամանուշակագույն ճառա-
գայթների և օզոնի կիրառմամբ մանրէա-
զերծիչ միջոցներ. ալգիցիդներ (ջրային բույ սերի 
ոչնչացման նյութեր), ախտահանիչ պատրաս-
տուկներ, բիոցիդներ (վտանգավոր ջրային 
միկրոօրգանիզմների ոչնչացման միջոցներ) 
հովացնող ջրի մշակման համար.

դաս 7. մաքրման և ողորկման (փայլեց-
ման) մեքենաներ, գործիքներ և սարքեր, ինչ-
պես նաև դրանց մասեր և կցամասեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում, ներառյալ հատակի 
մաքրման և ողորկման (փայլեցման) մեքենա-
ները. փոշեկուլներ և մաքրման մեքենաներ 
գորգերի, պլեդների և գորգիկների համար, ինչ-
պես նաև դրանց մասեր և կցամասեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. գորգիկների, պլեդ-
ների և կարպետների ծեծիչներ (մեքենաներ). 
կարպետների և գորգիկների, պլեդների չոր 
մաքրման մեքենաներ. հոսանքով կառավարվող 
հատակի քերակներ (կոշտ խոզանակներ), 
հատակի ողորկման (փայլեցման) մեքենաներ, 
փրփուր առաջացնող մեքենաներ.

դաս 21. բաշխիչ սարքեր մաքրող և ախտա-
հանող պատրաստուկների համար. մաքրման 
գործիքներ, այն է՝ քերող խոզանակներ, 
շվաբրներ, սպունգներ և մաքրող ջնջոցներ.

դաս 37. շենքերի և կառույցների սպա-
սարկում. հիգիենայի պահպանման հետ կապ-
ված ծառայություններ, մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), հոտազերծման, ախտահան-
ման և սանիտարական ծառայություններ. հա-
տակի խնամքի ծառայություններ. խոհանոցի 
սանիտարահիգիենիկ (հիգիենիկ), մաքրման, 
ինչպես նաև ամանե ղենի, սպասքի լվաց-
ման և մաքրման ծառայություն ներ. զուգա-
րանների սանիտարահիգիենիկ և մաքրման 
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ծառայություններ. լվացքա տների ծառայու-
թյուններ, ինչպես նաև սպիտակեղենի արդուկման 
ծառայություններ. սպասք և ապակյա իրեր 
լվացող, չորացնող մեքենաների տեղադրում, 
վերանորոգում և սպասարկում. բաշխիչ 
մեքենաների տեղադրում, վերանորոգում և 
սպասարկում. մաքրող, ողորկող (փայլեցնող) 
և սանիտարական պայմանները բարելավող 
սարքերի և մեքենաների վերանորոգում և 
սպասարկում, մաքրող սարքավորումների 
վարձույթ, փոխադրամիջոցների մաքրման 
ծառա յություններ, վնասատու կենդանիների և 
մա կաբույծների ոչնչացման ծառայություններ.

դաս 41. դաստիարակչական (կրթական, 
ուսումնական) և խորհրդատվական ծառայու-
թյուններ, այն է՝ ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, սեմինարների, սիմպոզիումների 
և խմբակների կազմակերպում, ինչպես նաև 
հիգիենայի, մաքրության, հատակի խնամքի, 
լվացքի և սննդի պատշաճ պահպանման, 
խոհանոցի մաքրման և սննդի տրամադրման 
ծառայությունների համար նախատեսված սար-
քավորումների, հատակի և գորգերի պատշաճ 
խնամքի, սննդի տրամադրման ոլորտում աշ-
խատող անձանց պատշաճ հիգիենայի, ինչ-
պես նաև սնունդը մշակող գործարանների 
և սննդի կետերի պատշաճ մաքրության և 
ախտահանման վերաբերյալ տեղեկատվական 
նյութերի հրատարակում։ 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101237 (111) 16563
(220) 25.08.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 25.08.2020
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 06.10.2010
(540)

(526) «AMERICAN BLEND» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

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

____________________

(210) 20101264 (111) 16564
(220) 06.09.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 06.09.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 22.09.2010
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20101299 (111) 16565
(220) 10.09.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 10.09.2020
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 

Լիմիթիդ, GB
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վա-
ռիչներ, լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20101304 (111) 16566
(220) 15.09.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 15.09.2020
(730) «Չիլինգարյան դիզայն քնսթրաքշն» ՍՊԸ, 

Երևան, Խաչատրյան 21ա, բն. 28, AM
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 35. գործարար տեղեկատվության 

գործակալություններ, գովազդային գոր ծա կա-
լություններ, աուդիտ, շուկայի ուսումնասիրություն, 
գործարար տեղեկատվություն, սպառող ների 
համար առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհրդա տվություն, գործարարության ոլորտում 
հետա զոտություններ, մարկետինգի ոլորտում 
հետազոտություններ, գործարարության կազ-
մակերպման խորհրդատվություն, գործա-
րարության կառավարման խորհրդատվու-
թյուն, մասնագիտական խորհրդատվություն 
գործարարության ոլորտոմ, կառավարում ստեղ-
ծագործական գործարարության ոլորտում, 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով, առևտրային 
գործունեության գնահատում, գործարարության 
կառավարման աջակցություն, առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման օժանդակություն, տնտեսական 
կանխատեսումներ, վաճառքների խթանում 
(երրորդ անձանց համար), գովազդ, հյուրա-
նոցային գործարարության կառավարում, 
ապրանքների և ծառայությունների առևտրային 
լիցենզիաների կառավարում երրորդ անձանց 
համար, ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում, մատա-
կարարման ծառայություններ երրորդ անձանց 

համար (ապրանքների գնում և մատակարարում 
գործարարների համար), ենթակապալառուի 
(աութսորսինգ) ծառայությունների կառա-
վարում (առևտրային), գործարարության փոր-
ձաքննություն.

դաս 36. անշարժ գույքի գործակալու թյուն-
ներ, տարաժամկետ վճարումով առքի ֆինանսա-
վորում, ֆինանսական վարձակալություն, խնայո-
ղական բանկեր, բնակարանների վաճառքի 
գրասենյակներ, կապիտալ ներդրումներ, ֆի-
նան սական տեղեկատվություն, քլիրինգ, ֆի-
նան սական հարցերով խորհրդատվություն, 
միջնորդական գործունեություն (մակլերություն), 
ֆինանսական կառավարում, ֆինանսական 
գնահատում (ապահովագրություն, բանկային 
գործառնություններ, անշարժ գույք), վերա-
նորոգման արժեքի ֆինանսական գնա-
հատում, անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծարքների միջնորդություն, անշարժ գույքի 
վարձակալություն, ոչ բնակելի տարածքների 
հանձնում վարձակալության, բնակարանների 
վարձակալության տրամադրում, բանկային 
ծառայություններ, բնակելի ֆոնդի կառավարում, 
անշարժ գույքի կառավարում, ֆինանսավորում, 
հարկային փորձաքննություններ.

դաս 37. հորատանցքերի հորատում, շինարա-
րական կառուցվածքների հերմետիկացում, 
կառույցների մեկուսացման աշխատանքներ, 
տեղեկատվություն վերանորոգման հարցերով, 
տեղեկատվություն շինարարության հարցե-
րով, աղյուսի շարում, շինարարական կախովի 
հարթակների մոնտաժում, ճանապարհների 
սալարկում, շինարարական աշխատանքների 
հսկողություն, կառավարում, պաստառապատում, 
լաքապատում, շենքերի արտաքին մակերես ների 
մաքրման աշխատանքներ, շինարարական 
տեխնիկայի վարձույթ, ջրմուղագոր ծական 
աշխատանքներ, քարաշինարարական աշխա-
տանքներ, տանիքածածկային աշխատանքներ, 
ներկարարական աշխատանքներ, կարմրա-
փայտագործ հյուսնի վերանորոգման աշխա-
տանքներ, ծեփագործական աշխատանքներ, 
շինությունների քանդում, ամբարտակների 
կառուցում, նավթամուղների կառուցում և սպա-
սարկում, արդյունաբերական ձեռնար կու-
թյունների շինարարություն, շինարարություն, 
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շենքերի ներքին մաքրման աշխատանքներ, 
փողոցների մաքրում, դռների և պատուհանների 
տեղադրում, վերելակների տեղադրում և վերա-
նորոգում, ջեռուցման սարքավորումների տեղա-
դրում և վերանորոգում, օդի լավորակման 
սարքավորումների տեղադրում և վերանորոգում, 
համակարգիչների տեղադրում, սպասարկում 
և վերանորոգում, գրասենյակային սարքա-
վորումների տեղադրում, վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում.

դաս 42. համակարգչային համակար-
գերի վերլուծություն, ճարտարապետություն, 
գեղարվեստական նախագծում, տեխնի կա-
կան նախագծերի ուսումնասիրում, ճարտա-
րագիտություն, ծրագրային ապահովման 
տեղակայում, նոր ապրանքատեսակների 
հետա զոտություն և մշակում (երրորդ ան-
ձանց համար), նավթային հանքավայրերի 
ուսումնասիրություններ շահագործման նպա-
տակով, տեխնիկական հետազոտություններ, 
նավթահորերի վերահսկում, հողատարածքների 
չափագրման աշխատանքներ, խորհրդա-
տվություն համակարգչային տեխնիկայի ոլոր-
տում, խորհրդատվություն ծրագրային ապա-
հովման հարցերով, խորհրդատվություն շինա-
րարության, ճարտարապետության հարցերով, 
նավթահանքերի հետախուզում, համակարգչային 
համակարգերի նախագծում, նավթահանքերի 
հետազոտում, վեբ-կայքերի ստեղծում և 
տեխնկա կան սպասարկում երրորդ անձանց 
համար, համակարգչային ծրագրավորում, 
փաթեթավորման ոլորտում դիզայներների 
ծառայություններ, ինտերիերի ձևավորում, 
շինարարության ոլորտում ծրագրերի մշակում, 
ճարտարատեխնիկական փորձաքննություն.

դաս 45. արբիտրաժ, իրավաբանական 
ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20101324 (111) 16567
(220) 16.09.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 16.09.2020
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(442) 06.10.2010

(540)

(511)
դաս 33. գինի։ 

____________________

(210) 20101329 (111) 16568
(220) 16.09.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 16.09.2020
(730) Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US
(442) 21.10.2010
(540)

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

մսի էքստրակտներ. համբուրգերներ, պահա-
ծոյացված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկ-
ված մրգեր և բանջարեղեն. խորտիկներ, խոզի 
ապխտած կրծքամիս. պանիր. կարտոֆիլ 
«ֆրի», կարտոֆիլի չիպսեր, կարտոֆիլի կեղևի 
տապակած շերտեր. ձկան ֆիլե, ձկան մսից 
պատրաստած մթերքներ. կաթ, կաթնային 
կոկտեյլներ, կաթնային ըմպելիքներ. թթու 
դրած բանջարեղեն. թթու դրած վարունգ. 
պահածոյացված սոխ. պատրաստի սնունդ և 
սննդի բաղադրիչներ. ապուրներ. ձու. կաթի 
հիմքով աղանդեր և կոկտեյլներ.
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դաս 30. սենդվիչներ, տաք սենդվիչներ. 
բիֆշտեքսով սենդվիչներ, հավի մսով սենդ-
վիչներ, ձկան մսով սենդվիչներ. հաց. մթերքով 
լցոնած հաց. լցոնած բուլկիներ և սենդվիչներ. 
բուրգերներ՝ ընդգրկված 30-րդ դասում. բլիթով 
փաթեթված ուտեստներ. համեմունքներ. մա-
նանեխ, կետչուպ, մայոնեզ, աղցանների սոուս-
ներ և համեմունքներ. թխած անուշեղեն. շոկո-
լադահամ բաղադրիչներով չորաբլիթներ. մուսեր. 
մրգային պաղպաղակ. կաթի հիմքով աղանդեր. 
թխվածքաբլիթներ, աղանդերային պուդինգ-
ներ, աղանդերային սուֆլեներ. բուրավետաց-
ված, քաղցրացված աղանդերային դոնդողներ. 
պաղ պաղակ և պաղպաղակից արտադրանք. 
սառը և սառեցված քաղցրավենիք և աղանդեր. 
պատրաստի աղանդեր. խտացրած սոուսների 
տեսքով համեմունքներ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. սրճարաններ և 
կաֆետերիաներ. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստման ծառայություններ. սննդա-
մթերքի և ըմպելիքների դուրս տրամադրման 
ծառայություններ. ռեստորաններ, արագ սննդի 
ռեստորաններ, արագ սպասարկման ռես-
տորաններ, ինքնասպասարկվող ռեստո րաններ, 
խորտկարաններ. ռեստորաններ և բարեր, այդ 
թվում՝ սննդամթերքի վաճառքի կրպակներ և 
սննդամթերքը դուրս տրամադրող ռեստորաններ. 
պատրաստի սննդամթերքով ապահովում. 
սննդամթերքի պատրաստում` տեղում սպառելու 
կամ դուրս հանելու համար։ 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101567 (111) 16569
(220) 04.11.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 04.11.2020
(730) «Անելիք բանկ« ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 

75, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 36. ֆինանսական և բանկային գործու-

նեություն. ծառայություններ ապահովագրման 
բնագավառում և բորսայական միջնորդության 
բնագավառում. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ։ 

____________________

(210) 20101591 (111) 16570
(220) 05.11.2010 (151) 07.02.2011
 (181) 05.11.2020
(730) ՀՀ կենտրոնական բանկ, Երևան, Վազգեն 

Սարգսյան 6, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, մանուշակա-
գույն, բաց և մուգ դեղին գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում,մշակութային միջոցառումների կազ-
մակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ։ 
____________________

(210) 20091434 (111) 16571
(220) 06.11.2009 (151) 15.02.2011
 (181) 06.11.2019
(730) «Պիկ-Պակ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 

2/1, բն. 17, AM
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(540)

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն, 
սպիտակ, դեղին և մուգ փիրուզագույն 
գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

____________________

(210) 20100543 (111) 16572
(220) 08.04.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 08.04.2020
(730) Վիրջին Էնթրփրայսիզ Լիմիթիդ, GB
(442) 13.08.2010
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, առևտուր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100632 (111) 16573
(220) 30.04.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 30.04.2020
(730) «Բի լայն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 

85ա, 1, AM
(540)

(526) Բացի «Bi Line» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(511)
դաս 9. համակարգիչներ, դրանց հարակից 

սարքեր և պարագաներ. համակարգչային 
ծրագրեր. դրամարկղային ապարատներ, հաշ-
վիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորանքներ.

դաս 38. ինտերնետային ծառայությունների 
մատուցման ապահովում.

դաս 42. համակարգչային ցանցերի մշակում 
և տեղակայում. համակարգչային ծրագրերի 
մշակում. համակարգչային տեխնիկայի վար-
ձույթ. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ. գիտական և տեխնոլոգիական 
հետազոտություններ, նախագծային աշ խա-
տանքներ. մեծածախ և մանրածախ վաճառք, 
մասնավորապես համակարգչային տեխնի-
կայի, գրասենյակային սարքավորանքի, դրանց 
սպառ ման նյութերի, պահեստամասերի և պա-
րագաների մեծածախ և մանրածախ վաճառք։ 

____________________

(210) 20100633 (111) 16574
(220) 30.04.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 30.04.2020
(730) «Բի լայն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 

85ա, 1, AM
(540)

(526) Բացի «Բի Լայն» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։
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(511)
դաս 9. համակարգիչներ, դրանց հարակից 

սարքեր և պարագաներ. համակարգչային 
ծրագրեր. դրամարկղային ապարատներ, հաշ
վիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորանքներ.

դաս 38. ինտերնետային ծառայությունների 
մատուցման ապահովում.

դաս 42. համակարգչային ցանցերի մշակում 
և տեղակայում. համակարգչային ծրագրերի 
մշակում. համակարգչային տեխնիկայի վար
ձույթ. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ծառայություններ. գիտական և տեխնոլոգիա
կան հետազոտություններ, նախագծային աշ
խատանքներ. մեծածախ և մանրածախ վաճառք, 
մասնավորապես՝ համակարգչային տեխնի
կայի, գրասենյակային սարքավորանքի, դրանց 
սպառման նյութերի, պահեստամասերի և պա
րագաների մեծածախ և մանրածախ վաճառք. 
խորհրդատվական ծառայություններ, կապված 
վերը նշված ծառայությունների հետ: 

____________________

(210) 20100662 (111) 16575
(220) 05.05.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 05.05.2020
(730) Քրաֆթ Ֆուդս Դոյչլենդ Հոլդինգ ԳմբՀ, DE
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, սուրճի էքստրակտներ, 

սուրճի փոխարինիչներ, սուրճով ըմպելիքներ 
և բաղադրանյութեր նման ըմպելիքների 
պատրաստման համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100712 (111) 16576
(220) 14.05.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 14.05.2020
(730) «Բի լայն» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 

85ա, 1, AM
(540)

(511)
դաս 38. ինտերնետային ծառայությունների 

մատուցման ապահովում.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն

ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցված ան
հատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար: 

____________________

(210) 20100730 (111) 16577
(220) 18.05.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 18.05.2020
(730) «Ոսկեհատիկ» ՍՊԸ, Վարդենիս, Երևանյան 

15/2, AM
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն և 
բեժ գունային համակցությամբ։

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

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

____________________

(210) 20100840 (111) 16578
(220) 11.06.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 11.06.2020
(730) Նարինե Հովհաննիսյան, Երևան, Ադոնցի 

13, բն. 82, AM
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմրաշա-
գանակագույն, մոխրագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 38. հեռարձակում.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում։ 
____________________

(210) 20100897 (111) 16579
(220) 22.06.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 22.06.2020
(730) Թենսար Ինթըրնեշնլ Քորփըրեյշն, Ջորջիա 

նահանգի կորպորացիա, US
(442) 22.09.2010
(540)

(511)
դաս 17. պլաստիկ թերթավոր նյութեր 

կառուցվածքների, շինարարության և ընդ-
հանուր օգտագործման համար. պլաստիկ 
ցանցավոր նյութեր ասֆալտի և բետոնի ամ-
րա նավորման, ամրակման, ուժեղացման 
համար և քաղաքացիական ինժեներական 
կառուցվածքների շինարարության համար.

դաս 19. պլաստիկ ցանցեր գետնի (գրունտի) 
ամրանավորման, ամրակման, ուժեղացման 
և կայունացման համար. հողը էրոզիայից 
պաշտ պանելու կառուցվածքներ, հատկապես 
պլաստիկ գաբիոններ և պլաստիկ հարթ պաշտ-
պանիչ պատվածքներ. պլաստիկ ցանցավոր 
նյութեր քաղաքացիական ինժեներական կա-
ռուցվածքների շինարարության համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20100899 (111) 16580
(220) 23.06.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 23.06.2020
(730) «Արագոն վագա» ՍՊԸ, Երևան, Սիլիկյան 

թ. 13 փ. տուն 43, AM
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ։ 

____________________

(210) 20100902 (111) 16581
(220) 24.06.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 24.06.2020
(730) Կոմպանի Ժերվե Դանոն, FR

(442) 13.08.2010
(540)

(511)
դաս 29. կաթ, կաթի փոշի, դոնդողացված, 

համային հավելումներով և հարած կաթ, 
կաթնամթերք, մասնավորապես՝ կաթնային 
աղանդերներ, յոգուրտներ, յոգուրտային ըմ-
պելիքներ, մամլած կաթնաշոռ, հասարակ 
կամ համային հավելումներով ըմպելիքներ՝ 
հիմնականում կաթից կամ կաթնամթերքից 
բաղկացած, կաթնային ըմպելիքներ՝ հիմնա-
կանում կաթից պատրաստված, միրգ պարու-
նակող կաթնային ըմպելիքներ, խմորված 
հասարակ կամ կաթնային հավելումներով 
կաթնամթերք։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100906 (111) 16582
(220) 24.06.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 24.06.2020
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(540)

(526) «Աղբյուրի խմելու ջուր» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, կա-
պույտ, փիրուզագույն, մանուշակագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 32. աղբյուրի մաքուր ջուր: 

____________________
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(210) 20100907 (111) 16583
(220) 24.06.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 24.06.2020
(730) Հարինգթոն Դիվելըփմընթ Ինք., PA
(442) 13.08.2010
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխախո-

տային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ, վա-
ռիչներ, լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100908 (111) 16584
(220) 24.06.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 24.06.2020
(730) Հարինգթոն Դիվելըփմընթ Ինք., PA
(442) 13.08.2010
(540)

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

խոտային արտա դրանք, ծխելու պիտույքներ, վա-
ռիչ ներ, լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20100909 (111) 16585
(220) 24.06.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 24.06.2020
(730) Հարինգթոն Դիվելըփմընթ Ինք., PA
(442) 13.08.2010
(540)

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

խոտային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ, 
վառիչներ, լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20100973 (111) 16586
(220) 07.07.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 07.07.2020
(730) «Աշոցք» ՍՊԸ, ԼՂՀ, Ասկերան, Շահումյան 

62, AM
(442) 13.08.2010
(540)

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

(511)
դաս 35. համակարգչային խանութ.
դաս 37. համակարգչային սպասարկում.
դաս 42. ծրագրային ապահովում։  

____________________

(210) 20101006 (111) 16587
(220) 09.07.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 09.07.2020
(730) Հորեքարե Ս.Ռ.Լ, IT
(442) 06.09.2010
(540)
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(526) Բացի «ROMIO» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

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

(511)
դաս 33. գինի։

(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

(210) 20101085 (111) 16588
(220) 21.07.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 21.07.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 

Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 06.09.2010
(540)

(526) «SOGOOD» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։

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

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

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

դաս 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 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101142 (111) 16589
(220) 03.08.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 03.08.2020
(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL
(442) 06.09.2010
(540)

(526) «PARIS INSTITUTE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 3. օճառներ, պատրաստուկներ 

մաքրման համար. պատրաստուկներ մա զերի 
խնամքի համար, մազերի խնամքի համար 
արտադրանք, ներկանյութեր մազերի համար, 
ներկեր մազերի համար, մազերի լոսյոններ, 
մազերի գանգրացման պատրաստուկներ, 
շամ պուններ, մազերի լավորակիչներ. շամ-
պուն ներ և լավորակիչներ թեփի դեմ, մազերի 
ցրցայտիչներ, մազերի փոշի, մազերի հար-
դարման միջոցներ, մազերի լաքեր, մազերի 
մուսեր, մազերի փայլեցման նյութեր, մազերի 
ժելեր, մազերի խոնավացման միջոցներ, մազերի 
հեղուկներ, մազերի յուղեր, մազերի տոնիկ, 
մազերի քսուքներ, պատրաստուկներ լոգանքի 
և ցնցուղ ընդունելու համար, հոտազերծիչներ. 
հակաքրտինքային միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101179 (111) 16590
(220) 10.08.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 10.08.2020
(730) Ավետիս Գալստյան, Երևան, Սիամանթոյի 

10, բն. 1, AM
(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 33. ակոհոլային խմիչքներ։

____________________
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(210) 20101180 (111) 16591
(220) 10.08.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 10.08.2020
(730) Ավետիս Գալստյան, Երևան, Սիամանթոյի 

10, բն. 1, AM
(442) 06.09.2010
(540)

(526) Բացի «WINAR», «ՎԻՆԱՐ» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կար-
միր, բորդո, կանաչ և սև գունային հա մակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 33. նռան գինի։  

____________________

(210) 20101181 (111) 16592
(220) 10.08.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 10.08.2020
(730) Ավետիս Գալստյան, Երևան, Սիամանթոյի 

10, բն. 1, AM
(442) 06.09.2010
(540)

(526) Բացի «WINAR», «ՎԻՆԱՐ» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, մուգ 
շագանակագույն, բորդո, սև և կանաչ գու-
նային համակցությամբ։

(511)
դաս 33. մոշի գինի։ 

____________________

(210) 20101206 (111) 16593
(220) 18.08.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 18.08.2020
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

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

____________________
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(210) 20101207 (111) 16594
(220) 18.08.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 18.08.2020
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

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

____________________

(210) 20101220 (111) 16595
(220) 23.08.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 23.08.2020
(730) Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 12. ուղևորատար ավտոմոբիլներ. 

բեռնատարներ. ֆուրգոններ (տրանսպոր-
տային միջոցներ). ավտոբուսներ. սանիտա-
րատրանսպորտային միջոցներ. պիտույքներ 
և մասեր ավտոմոբիլների համար. դետալներ, 
պիտույքներ և պահեստային մասեր ավտո-
մոբիլների համար. ավտոմոբիլների մեջ տեղա-
դրվող հաղորդիչ սարքեր, որոնք կապ են 
ապահովում արտաքին սարքերի (աղբյուրների) 
հետ. տեղեկատվություն հաղորդելու համար 
նախատեսված ավտոմոբիլներին միացվող 
սարքեր. ավտոմոբիլների համար նախատեսված 
և նրանց միացվող ավտոմոբիլների զննման 
ավտոմատ մոնիտորինգի սարքեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101221 (111) 16596
(220) 23.08.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 23.08.2020
(730) Ռեքիթթ Բենքիզեր Ինք, US
(442) 21.10.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ, 
դեղին, շագանակագույն, կաթնագույն, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ և 

նյութեր. պատրաստուկներ հազի և մրսածության 
բուժման համար. պատրաստուկներ շնչառական 
և թոքային հիվանդությունների բուժման հա-
մար. խխահան միջոցներ. հակաայտուցային 
միջոցներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20101249 (111) 16597
(220) 31.08.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 31.08.2020
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101250 (111) 16598
(220) 31.08.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 31.08.2020
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 

(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101260 (111) 16599
(220) 06.09.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 06.09.2020
(730) «Մուշ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 97, AM
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 33. օղի։ 

____________________

(210) 20101261 (111) 16600
(220) 06.09.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 06.09.2020
(730) «Մուշ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 97, AM
(442) 21.10.2010

(540)

(511)
դաս 33. օղի։ 

____________________

(210) 20101269 (111) 16601
(220) 06.09.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 06.09.2020
(730) Հայաստանի երիտասարդական հիմ-

նադրամ, Երևան, Աբովյան 50/5, AM
(442) 22.09.2010
(540)

(526) «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔ» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմա կեր-
պում։

____________________

(210) 20101292 (111) 16602
(220) 09.09.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 09.09.2020
(730) Էբըթ ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, DE
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20101293 (111) 16603
(220) 09.09.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 09.09.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101294 (111) 16604
(220) 09.09.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 09.09.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101295 (111) 16605
(220) 09.09.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 09.09.2020
(730) Էբըթ ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, DE
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101301 (111) 16606
(220) 14.09.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 14.09.2020

(730) «Ազգային նոր պահպանողական շարժում» 
հայրենասիրական հասարակական կազ-
մակերպություն, Երևան, Նալբանդյան 7-
15, AM

(442) 06.10.2010
(540)

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

(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-

թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապա  հո վում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազ մա կեր-
պում։ 

____________________

(210) 20101333 (111) 16607
(220) 18.09.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 18.09.2020
(730) «Տոնուս-լես» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 

1, AM
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիե տիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________
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(210) 20101450 (111) 16608
(220) 15.10.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 15.10.2020
(730) «Ինվեսթմընթ մեդիա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 

Դավիթաշեն, 1-ին թաղ., 46 շ, բն. 21, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 16. թերթեր, ամսագրեր, տպագրական 

արտադրանք, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա-
սերում։ 

____________________

(210) 20101501 (111) 16609
(220) 21.10.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 21.10.2020
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 

Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 05.11.2010
(540)

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

թյամբ գարեջրի)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101508 (111) 16610
(220) 25.10.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 25.10.2020
(730) «Արմենիան վոլունթեր քոր» բարեգործական 

հիմնադրամ, Երևան, Հանրապետության 
37, AM

(442) 05.11.2010
(540)

(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-

թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմա կեր-
պում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցված ան-
հա տական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։
(740) Մ. Մխիթարյան

____________________

(210) 20101538 (111) 16611
(220) 29.10.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 29.10.2020
(730) «Տոնուս-լես» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 

1, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու ժա -

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա-
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն  երի ծեփապատճեններ պատրաս տելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:  

____________________

(210) 20101560 (111) 16612
(220) 03.11.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 03.11.2020
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 

Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 22.11.2010
(540)
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(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա-
ղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101698 (111) 16613
(220) 19.11.2010 (151) 15.02.2011
 (181) 19.11.2020
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 

Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 30. թեյեր, բուսական թեյեր, մրգա-

յին թեյեր, համային հավելումներով թե յեր, 
հատիկավոր թեյեր, լուծվող թեյեր, փաթե թիկ-
ներով թեյեր, սառը թեյեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091706 (111) 16614
(220) 29.12.2009 (151) 21.02.2011
 (181) 29.12.2019
(730) «Էրեբունի» գինու գործարան ՍՊԸ, ք. 

Երևան, Արցախի 47ա, շ. 2, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություն. մասնավորապես 
առևտուր։ 

____________________

(210) 20091707 (111) 16615
(220) 29.12.2009 (151) 21.02.2011
 (181) 29.12.2019
(730) «Էրեբունի» գինու գործարան ՍՊԸ, ք. 

Երևան, Արցախի 47ա, շ. 2, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություն. մասնավորապես 
առևտուր։ 

____________________

(210) 20100368 (111) 16616
(220) 16.03.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 16.03.2020
(730) ԷյչԹիՍի Քորփըրեյշն, TW
(310) 098043100  (320) 30.09.2009   (330) TW
(540)

(511)
դաս 9. բջջային հեռախոսներ, բանա-

կան հեռախոսներ (սմարթֆոններ), անլար 
հեռախոսներ, անլար սարքեր, դյուրակիր 
համակարգիչներ և անհատական թվային օգնա-
կաններ, համակարգչային սարքավորում և ծրա-
գրային արտադրանք շարժական, դյուրակիր և 
անլար սարքերի համար. գործածման մակատեսքի 
(ինտերֆեյսի) ծրագրային արտադրանք. հա մա-
կարգչային սարքավորում և ծրագրային ար-
տադրանք օգտագործողների կողմից կապերի 
իրականացման, հեռահաղորդակցության և 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների հա-
մար. համակարգչային սարքավորում և ծրա-
գրային արտադրանք ձայնային, պատ կե րային, 
տեղեկատվական, աուդիո, տեսա- և մուլ տի-
մեդիային բովանդակության փոխանցման և 
ստացման համար. անլար մոդեմներ. գլխա-
մասային հեռախոսներ, անլար փոխանց ման 
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ֆունկցիայով գլխամասային հեռախոսներ, 
միաց ման մալուխներ, հեռախոսային ապա-
րատների լծակներ և ամրակապեր, հենարան-
ներ, երեսային վահաններ, մարտկոցներ, 
սնուցման աղբյուրի ադապտերներ, լիցքավո-
րող սարքեր, պատյաններ, տրանսպորտային 
միջոցներում օգտագործվող լիցքավորման 
սարքեր, տրանսպորտային միջոցներում օգ-
տա գործվող բռնիչներ, հեռակառավարման վա-
հան ներ, ստեղնաշարեր, միկրոֆոններ, բար-
ձրախոսներ, կաշվե պարկիկներ բջջային հեռա-
խոսների համար.

դաս 37. արատորոշում, վերանորոգում, 
տեխ նիկական սպասարկում և խորհրդատվա-
կան ծառայություններ բջջային հեռախոս ների, 
բանական հեռախոսների (սմարթֆոնների), ան-
լար հեռախոսների, անլար սարքերի, դյուրակիր 
համակարգիչների, անհատական թվային օգ-
նա կանների վերաբերյալ. արատորոշում, վե-
րա նորոգում, տեխնիկական սպասարկում և 
խորհրդա տվական ծառայություններ անլար 
մոդեմ ների, գլխամասային հեռախոսների, 
ան լար փոխանցման ֆունկցիայով գլխա-
մա սային հեռախոսների, միացման մալուխ-
ների, հեռախոսային ապարատների լծակ-
ների և ամրակապերի, հենարանների, երե-
սային վա հան  ների, մարտկոցների, սնուց-
ման աղբյուրի ադապտերների, լիցքավորող 
սար քերի, պատյանների, տրանսպորտային 
միջոցներում օգտագործվող լիցքավորման 
սարքերի, տրանսպորտային միջոցներում օգ-
տա գործվող բռնիչների, հեռակառավարման 
վահանների, ստեղնաշարերի, միկրոֆոնների, 
բարձրախոսների, բջջային հեռախոսների 
համար կաշվե պարկիկների վերաբերյալ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20100729 (111) 16617
(220) 18.05.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 18.05.2020
(730) «Բարեշեն» Արտադրական կոոպերատիվ, 

Կապան, Շահումյան 10/3, AM

(540)

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

(511)
դաս 30. հաց և հրուշակեղեն։ 

____________________

(210) 20100744 (111) 16618
(220) 20.05.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 20.05.2020
(730) «Էրեբունի» գինու գործարան ՍՊԸ, ք. 

Երևան, Արցախի 47ա, շ. 2, AM
(540)

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

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

____________________

(210) 20100843 (111) 16619
(220) 14.06.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 14.06.2020
(730) «Սարգիս և Անուշավան եղբայրներ» ՍՊԸ, 

Երևան, Եղ. Թադևոսյան 17, բն. 37, AM
(540)

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

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

____________________
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(210) 20100876 (111) 16620
(220) 18.06.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 18.06.2020
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյո-

տա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 13.08.2010
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

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

____________________

(210) 20100905 (111) 16621
(220) 24.06.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 24.06.2020
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(540)

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

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

____________________

(210) 20101021 (111) 16622
(220) 13.07.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 13.07.2020
(730) Սերյոժա Ստեփանյան, Երևան, Սունդուկյան 

7, բն. 101, AM
(442) 13.08.2010
(540)

(511)
դաս 33. օղի։

(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20101062 (111) 16623
(220) 17.07.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 17.07.2020
(730) «Գլանժ ալկո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ 

Արամուս, AM
(442) 22.09.2010
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։

(740) Ն. Թումանյան
____________________

(210) 20101104 (111) 16624
(220) 26.07.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 26.07.2020
(730) «Նիկիտա մոբայլ» ՍՊԸ, Երևան, Վար դա-

նանց 5, AM
(442) 06.09.2010
(540)
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(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու թյուն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա -
հո վում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջո ցառումների կազմա կեր-
պում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող ան-
հատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101105 (111) 16625
(220) 26.07.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 26.07.2020
(730) «Նիկիտա մոբայլ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդա-

նանց 5, AM
(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-

թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմա կեր-
պում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության հա-
մար. այլ անձանց կողմից մատուցվող անհա-
տական և սոցիալական ծառայություններ ան-
հատի կարիքները հոգալու համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101106 (111) 16626
(220) 26.07.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 26.07.2020
(730) «Նիկիտա մոբայլ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդա-

նանց 5, AM
(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-

թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմա կեր-
պում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության հա-
մար. այլ անձանց կողմից մատուցվող անհա-
տական և սոցիալական ծառայություններ ան-
հատի կարիքները հոգալու համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101151 (111) 16627
(220) 04.08.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 04.08.2020
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
(442) 06.09.2010
(540)
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(526) Բացի «ECOFOOD» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա-
նաչ, սպիտակ և կաթնագույն գունային 
համակցությամբ։

(511)
դաս 30. դիետիկ պաղպաղակ։ 

____________________

(210) 20101152 (111) 16628
(220) 04.08.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 04.08.2020
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
(442) 06.09.2010
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա-
պույտ, բաց դարչնագույն, կանաչ և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 30. պաղպաղակ։

 ____________________

(210) 20101163 (111) 16629
(220) 06.08.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 06.08.2020
(730) Վալերի Գործունյան, FR
(442) 22.09.2010
(540)

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց։
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20101205 (111) 16630
(220) 18.08.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 18.08.2020
(730) Փյուրոլեյթր Ֆիլթրս ՆԱ ԼԼՔ, US
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 4. հեղուկներ շարժիչների և փոխա-

դրման միջոցների համար, մասնավորապես՝ 
յուղեր, քսուքներ, ոչ քիմիական հավելանյութեր 
շարժիչային վառելիքի համար.

դաս 7. զտիչներ և զտման համակարգեր 
շարժիչների համար, շարժիչներ կամ մեքենաներ 
հեղուկների և գազերի զտման համար, մասնա-
վորապես՝ յուղի զտիչներ, յուղը ներս մղող զտիչ-
ներ, ինչպես նաև յուղի զտիչների մոդուլներ, 
օդի զտիչներ, վառելիքի զտիչներ, վառելիքի 
անցաթողման զտիչներ, վառելիքի սուզվող 
զտիչներ, դիզելային զտիչներ, դիզելային 
զտիչների մոդուլներ, դիզելի օգտագործված 
(արտանետված) գազերի հետ առաջացող 
կարծր մասնիկների զտիչներ, փոխհաղորդիչ յու-
ղերի զտիչներ, լվացման համակարգերի զտիչ-
ներ, միզանյութի (կարբամիդային) զտիչներ. 
կենտրոնախուսակներ. էլեկտրաէրոզային հաս-
տոցների զտիչներ. հիդրավլիկ հեղուկների 
զտիչներ, հիդրավլիկ ներծծող (վակուումային) 
զտիչներ, բարձր ճնշման հիդրավլիկ զտիչներ, 
հետադարձ մայրագծի հիդրավլիկ զտիչներ. 
յուղային մառախուղի զատիչներ, օդայուղային 
զատիչների տարրեր. լցանյութեր, գլխադիրներ 
և կցաններ վերը նշված զտիչների համար.
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դաս 12. զտիչներ և զտման համակարգեր 
փոխադրամիջոցների համար, ինչպես նաև 
զտող տարրեր հեղուկների և գազերի զտման 
համար, մասնավորապես՝ օդային զտիչներ, 
խցիկների օդային զտիչներ, ակտիվաց ված 
ածուխով զտիչներ, բաքերի, ցիստեռնների, 
ռեզերվուարների օդափոխման զտիչներ, միզա-
նյութի (կարբամիդային) զտիչներ, փոխհաղոր-
դիչ յուղերի զտիչներ, զտիչներ ուժեղարարով 
ղեկային կառավարման համակարգի համար, 
զտիչներ արգելակային համակարգերի համար, 
կախոցային հիդրավլիկ զտիչներ, հովացնող 
ջրի(հեղուկի) զտիչներ, լվացման համակարգերի 
զտիչներ, զտիչներ սեղմած օդի լավորակման 
համար, զտիչներ հիդրավլիկ հեղուկների համար, 
հիդրավլիկ ներծծող (վակուումային) զտիչներ, 
հիդրավլիկ բարձր ճնշման զտիչներ, հետադարձ 
մայրագծի հիդրավլիկ զտիչներ. լցանյութեր, 
գլխադիրներ և կցաններ վերը նշված զտիչների 
համար. կենտրոնախուսակներ. օդայուղային զա-
տիչ տարրեր. յուղային մառախուղի զատիչներ. 
օդային չորացման պահարաններ և(կամ) օդա-
յին չորացման պահարաններ հեղուկների հա-
մար նախատեսված կլանիչների միջոցով 
գազերի չորացման համար. օդային չորացման 
պահարաններ գազի հոսքերի չորացման և օդա-
յուղային զատման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101210 (111) 16631
(220) 18.08.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 18.08.2020
(730) Փյուրոլեյթր Ֆիլթրս ՆԱ ԼԼՔ, US
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 4. հեղուկներ շարժիչների և փոխա-

դրման միջոցների համար, մասնավորապես՝ 
յուղեր, քսուքներ, ոչ քիմիական հավելանյութեր 
շարժիչային վառելիքի համար.

դաս 7. զտիչներ և զտման համակարգեր 
շարժիչների համար, շարժիչներ կամ մեքենա-
ներ հեղուկների և գազերի զտման համար, 
մասնավորապես՝ յուղի զտիչներ, յուղը ներս 

մղող զտիչներ, ինչպես նաև յուղի զտիչների 
մոդուլներ, օդի զտիչներ, վառելիքի զտիչներ, 
վառելիքի անցաթողման զտիչներ, վառելիքի 
սուզ վող զտիչներ, դիզելային զտիչներ, դիզելային 
զտիչ ների մոդուլներ, դիզելի օգտագործված 
(արտանետված) գազերի հետ առաջացող կարծր 
մասնիկների զտիչներ, փոխհաղորդիչ յուղերի 
զտիչներ, լվացման համակարգերի զտիչ ներ, 
միզանյութի(կարբամիդային) զտիչներ. կեն-
տրոնախուսակներ. էլեկտրաէրոզային հաս-
տոցների զտիչներ. հիդրավլիկ հեղուկների 
զտիչ ներ, հիդրավլիկ ներծծող (վակուումային) 
զտիչներ, բարձր ճնշման հիդրավլիկ զտիչներ, 
հետադարձ մայրագծի հիդրավլիկ զտիչներ. 
յուղային մառախուղի զատիչներ, օդայուղային 
զատիչների տարրեր. լցանյութեր, գլխադիրներ 
և կցաններ վերը նշված զտիչների համար.

դաս 12. զտիչներ և զտման համակարգեր 
փոխադրամիջոցների համար, ինչպես նաև 
զտող տարրեր հեղուկների և գազերի զտման 
համար, մասնավորապես՝ օդային զտիչներ, 
խցիկների օդային զտիչներ, ակտիվացված ածու-
խով զտիչներ, բաքերի, ցիստեռնների, ռեզեր-
վուարների օդափոխման զտիչներ, միզա նյութի 
(կարբամիդային) զտիչներ, փոխ հաղորդիչ յու-
ղերի զտիչներ, զտիչներ ուժեղարարով ղե-
կա յին կառավարման համա կարգի համար, 
զտիչներ արգելակային համակարգերի հա մար, 
կախոցային հիդրավլիկ զտիչներ, հովացնող 
ջրի(հեղուկի) զտիչներ, լվացման համակարգերի 
զտիչներ, զտիչներ սեղմած օդի լավորակման 
համար, զտիչներ հիդրավլիկ հեղուկների համար, 
հիդրավլիկ ներծծող (վակուումային) զտիչներ, 
հիդրավլիկ բարձր ճնշման զտիչներ, հետադարձ 
մայրագծի հիդրավլիկ զտիչներ. լցանյութեր, 
գլխադիրներ և կցաններ վերը նշված զտիչների 
համար. կենտրոնախուսակներ. օդայուղային 
զատիչ տարրեր. յուղային մառախուղի զատիչ-
ներ. օդային չորացման պահարաններ և(կամ) 
օդային չորացման պահարաններ հեղուկների 
համար նախատեսված կլանիչների միջոցով 
գազերի չորացման համար. օդային չորացման 
պահարաններ գազի հոսքերի չորացման և 
օդայուղային զատման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20101318 (111) 16632
(220) 16.09.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 16.09.2020
(730) «Աշտարակ կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 

մարզ, գ. Ագարակ, AM
(442) 06.10.2010
(540)

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր։ 
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20101319 (111) 16633
(220) 16.09.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 16.09.2020
(730) «Աշտարակ կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 

մարզ, գ. Ագարակ, AM
(442) 06.10.2010
(540)

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր։
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20101452 (111) 16634
(220) 15.10.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 15.10.2020
(730) «Յուարտլի» ՍՊԸ, Երևան, Սեբաստիա 

16/51, AM
(442) 05.11.2010

(540)

(511)
դաս 21. աման լվանալու սպունգներ։  

____________________

(210) 20101517 (111) 16635
(220) 26.10.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 26.10.2020
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 

Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր։ 

____________________

(210) 20101544 (111) 16636
(220) 29.10.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 29.10.2020
(730) «ԱԱԼ» Ունիվերսալ ֆինանսական կազ մա-

կերպություն ՓԲԸ, Երևան, Ա. Խաչատրյան, 
շ. 21ա, բն. 8, AM

(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակ ման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սար-
քեր.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
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մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմ-
պոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր 
և ճարպեր.

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

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

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

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20101645 (111) 16637
(220) 11.11.2010 (151) 21.02.2011
 (181) 11.11.2020
(730) «Մելս Հարությունյան և բարեկամներ» 

ՍՊԸ, Երևան, Նորք 171, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(526) «TEA HOUSE» և «ԹԻ ՀԱՈՒՍ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ։ 
____________________

(210) 20091618 (111) 16638
(220) 16.12.2009 (151) 28.02.2011
 (181) 16.12.2019
(730) «Արփենիկ» գինու կոնյակի գործարան 

ՍՊԸ, Էջմիածին, Նար–Դոսի 3, AM
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, ոսկեգույն 
և շագանակագույն գունային համակ ցու-
թյամբ։

(511)
դաս 33. գինի։ 

____________________

(210) 20091626 (111) 16639
(220) 17.12.2009 (151) 28.02.2011
 (181) 17.12.2019
(730) «Սնեկարմ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 12, 

բն. 41, AM
(540)
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ, 
դեղին, դարչնագույն, երկնագույն, շագա-
նակագույն, մանուշակագույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 29. կարտոֆիլային չիպսեր. եգիպ-

տացորենի չիպսեր. եգիպտացորենի ձողիկներ. 
միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի էքստրակտ-
ներ. պահածոյացված, սառեցված, չորացված 
և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բան-
ջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

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

____________________

(210) 20100561 (111) 16640
(220) 13.04.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 13.04.2020
(730) Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB
(310) 2009725248   (320) 13.10.2009   (330) RU
(540)

(511)
դաս 3.  պատրաստուկներ մաքրման, 

ողորկ ման կամ փայլեցման և հղկամշակ-
ման հա մար. սպիտակեցնող պատրաստուկ-

ներ. լվացող միջոցներ. լվացքի միջոցներ և 
պատ րաստուկներ. կենցաղային նպատակ-
ներով պատրաստուկներ դիրտի և կրային 
նստվածքների հեռացման համար. օճառ ներ. 
պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակների 
համար՝ օծանելիքակոսմետիկական դասին 
պատկանող, հարդարանքի պարագաներ 
(բացառությամբ բժշկական նպատակների հա-
մար օգտագործվողների). ձեռքերի լվաց ման 
միջոցներ. հարդարանքի գելեր. հարդարանքի 
տալկ. մաշկի խնամքի համար նախատեսված 
հարդարանքի միջոցներ. միջոցներ սափրվելու 
համար. դեզոդորանտներ անձնա կան օգ տա -
գործ ման համար. ատամի փոշիներ և մա-
ծուկ ներ. բերանի ողողման համար միջոցներ 
և պատրաստուկներ. բուրավետ միջոցներ 
մթնոլորտի համար. օդի բուրավետացման 
կամ հոտավորման համար պատրաստուկներ. 
մաքրող, ողորկող միջոցներով հագեցած ան-
ձե ռոցիկներ, գործվածքներ, թաշկինակներ, 
սպունգ ներ, տամպոններ.

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժա-
կան և հիգիենիկ պատրաստուկներ, բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվող հար-
դարանքի պարագաներ. ախտահանիչ, հա-
կա մանրէական կամ հակա նեխիչ միջոց-
ներով հագեցած արտադրանք. հականեխիչ 
լո ւծո ւ յթներով հագեցած արտադրանք. 
հականեխիչ պատրաստուկներ, հակա մանրէա-
սպան պատրաստուկներ,  ախտահանիչ 
պատրաստուկներ, մանրէասպան պատրաս-
տուկներ. միջատասպան և տիզասպան պատրաս-
տուկ ներ. ռեպելենտներ. պատրաստուկներ 
վնասատու կենդանիներին, մակաբույծներին 
ոչնչացնելու և վանելու համար. ֆունգիցիդ-
ներ. հեղուկացիրներ օդի թարմացման և 
ախ տահանման համար. պատրաստուկներ 
օդի թարմացման համար. պատրաստուկներ 
օդի մաքրման համար. հոտազերծիչներ (բա-
ցա ռությամբ անձնական օգտագործման 
համար նախատեսվածների). հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար. 
տալկ բժշկական նպատակների համար. 
սպե ղանալաթեր, վիրակապական նյութեր. 
դեղագործական հավաքածուներ առաջին օգ-
նություն ցուցաբերելու համար. ձեռքերի և 
մակերեսների համար ախտահանիչ միջոցներ.

դաս 11. ջրի ախտահանման և թարմացման 
համար պարագաներ, գործիքներ և սարքեր, 
հակամանրէական ջրամաքրման կայանքներ. 
ջրաբաշխիչներ. ախտահանման համար 
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պա րա գաներ, սարքեր և հարմարանք ներ. 
սանիտարական մշակման համար պա րա-
գաներ, սարքեր. օդի թարմացման, մաքրման 
համար պարա գաներ և սարքեր. վերը նշված 
ապրանք ների համար ֆիլտրեր և այլ մասեր ու 
պատկանելիք ներ. էլեկտրական ապարատներ 
և հարմարանքներ ալերգենների քանակի 
վերահսկման համար, ինչպես նաև դրանց 
քանակի նվազեցման կամ չեզոքացման 
համար.

դաս 21. տնային և խոհանոցային սպասք 
և կահ-կարասի՝ բացառությամբ թանկար-
ժեք մետաղներից պատրաստվածների կամ 
դրան ցով պատվածների. սանրեր. գորգերի 
մաքրման համար խոզանակներ և շվաբրեր. 
սանրեր. խտատամ սանրեր. սպունգներ 
տնտեսական նպատակների համար. գործ-
վածք ներ, անձեռոցիկներ, թաշկինակներ 
կենցաղային նպատակներով օգտագործման 
համար. գործվածքներ ողորկման համար. 
մաքրող միջոցներով հագեցած գործվածք ներ, 
անձեռոցիկներ, թաշկինակներ և սպունգներ. 
ողորկող, մաքրող կամ ախտահանող միջոցներ 
մաքրման համար. հարմարանքներ մաքրման 
կամ ողորկման համար. լաթեր և գործվածքներ 
փոշի սրբելու համար. մամլած պողպատյա  
տաշեղ, մետաղյա ճիլոպներ կաթսաների և այլ 
խոհանոցային կահ-կարասու մաքրման համար. 
սպունգներ, բարձիկներ, տամպոններ մաքրման 
համար. օճառի բաշխիչներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100727 (111) 16641
(220) 18.05.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 18.05.2020
(730) «Սթար Դիվայդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 

25/14, բն. 14, AM
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, մուգ և բաց 
շագանակագույն, կարմիր, նարնջագույն, 
դարչնագույն, մարմնագույն, վարդագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 30. հացահատիկային մթերքներ, հաց: 

____________________

(210) 20100728 (111) 16642
(220) 18.05.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 18.05.2020
(730) «Սթար Դիվայդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 

25/14, բն. 14, AM
(540)

(526) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց շագա-
նակագույն, դեղին և բաց դարչնագույն գու-
նային համակցությամբ։
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(591) «ՀԱՑ» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(511) 
դաս 30. հացահատիկային մթերքներ, հաց:

____________________

(210) 20100814 (111) 16643
(220) 04.06.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 04.06.2020
(730) «Յունիոն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM
(540)

(526) Բացի «ԶՈՒԼԱԼ» և «ZULAL» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

(511)
դաս 32. հանքային ջուր։  

____________________

(210) 20100815 (111) 16644
(220) 04.06.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 04.06.2020
(730) «Յունիոն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM
(540)

(526) Բացի «ԶՈՒԼԱԼ» և «ZULAL» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա-
պույտ, երկնագույն, սպիտակ, նարնջա-
գույն, մոխրագույն և կանաչ գունային հա-
մակ ցությամբ։

(511)
դաս 32. աղբյուրի ջուր։ 

____________________

(210) 20100927 (111) 16645
(220) 01.07.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 01.07.2020
(730) «Լեաֆառ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 65, բն.21, 

AM
(442) 13.08.2010
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20100979 (111) 16646
(220) 07.07.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 07.07.2020
(730) Լենդ Ռովեր, GB
(442) 21.10.2010
(310) 8797425 (320) 07.01.2010 (330) EM
(540)

(511)
դաս 12. ցամաքային շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց մասեր ու կցամասեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101065 (111) 16647
(220) 17.07.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 17.07.2020
(730) Էմիրեյթս Թելեքոմունիքեյշնս Քորփո-

րեյշն, AE
(442) 21.10.2010
(540)
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(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցության ծառա-

յություններ. բջջային, շարժական, արբանյա-
կային և հեռախոսային կապի ծառայություններ. 
համակարգչային տերմինալների օգնու թյամբ 
իրականացվող կապ. օպտիկաթելքային ցանցի 
օգտագործմամբ կապ. տվ յալների տեղե-
կատվության հաղորդման (փոխանցման) հա-
մար կապի ծառայություններ. թվային կապի 
ծառայություւներ. տվյալների էլեկտրոնային 
փոխանակման ծառայություններ. էլեկտրոնային 
փոստ. տեղեկատվության, պատկերների և 
փաստաթղթերի էլեկտրոնային հաղորդում (փո-
խանցում). հաշվարկման ծառայությունների, 
համակարգչային ծառայությունների օնլայն 
մուտքի ապահովում. ինտերնետ ծառայություն-
ներ. հեռացված տվյալների մուտքի ծառայություն-
ներ. ցանցային ծառայություններ լրացուցիչ 
հնարավորություններով (բարձր որակի). անլար 
տեղային ցանցերով կապի ապահովում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101066 (111) 16648
(220) 17.07.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 17.07.2020
(730) Էմիրեյթս Թելեքոմունիքեյշնս Քորփո-

րեյշն, AE
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցության ծառա-

յություններ. բջջային, շարժական, արբանյա-
կային և հեռախոսային կապի ծառայություններ. 
համակարգչային տերմինալների օգնու թյամբ 
իրականացվող կապ. օպտիկաթելքային ցանցի 
օգտագործմամբ կապ. տվյալների տեղե կա-
տվության հաղորդման (փոխանցման) հա-
մար կապի ծառայություններ. թվային կապի 
ծառայություւներ. տվյալների էլեկտրոնային փո-
խա նակման ծառայություններ. էլեկտրոնային 
փոստ. տեղեկատվության, պատկերների և 
փաստաթղթերի էլեկտրոնային հաղորդում (փո-

խանցում). հաշվարկման ծառայությունների, 
համակարգչային ծառայությունների օնլայն 
մուտքի ապահովում. ինտերնետ ծառայություն-
ներ. հեռացված տվ յալների մուտքի ծառա-
յություններ. ցանցային ծառայություններ լրա-
ցուցիչ հնարավորություններով (բարձր որակի). 
անլար տեղային ցանցերով կապի ապահովում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101109 (111) 16649
(220) 27.07.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 27.07.2020
(730) Արտաշես Գրիգորյան, Կոտայքի մարզ, ք. 

Ծաղկաձոր, Չարենցի 62, AM
(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր.
դաս 38. ինտերնետային ծառայությունների 

մատուցման ապահովում։ 
____________________

(210) 20101128 (111) 16650
(220) 30.07.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 30.07.2020
(730) Գարեգին Խաչատրյան, Երևան, Մամի-

կոնյան փ, տուն 7, AM
(442) 06.09.2010
(540)
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(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիք-
ներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։ 

____________________

(210) 20101144 (111) 16651
(220) 04.08.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 04.08.2020
(730) «Սի Էս Փի–Կովկաս» ՍՊԸ, Երևան, Նալ-

բանդյան 7, AM
(442) 06.09.2010
(540)

(526) «MANAGEMENT» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն 
և կանաչ գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 35. կառավարման ոլորտում խորհրդա-

տվություն.
դաս 41. կառավարման ոլորտում դաս-

ընթացների կազմակերպում։ 
____________________

(210) 20101172 (111) 16652
(220) 09.08.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 09.08.2020
(730) Վայրի բնության և մշակութային արժեքների 

պահպանության հիմնադրամ, Երևան, 
Ֆիզկուլտուրնիկների 48, AM

(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և այս նյութ-

երից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 

նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. գրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. ուսումնական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ սար-
քավորումների). 

դաս 20. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռե-
նուց, եղջյուրից, ոսկրից, խեցուց, սաթից, սա-
դափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փոխա-
րինիչներից կամ պլաստմասսաներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք չեն վերաբերում այլ դա-
սերի. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգե գոր ծա-

կան, բանջարա-բոստանային, անտառային և 
հացահատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանի կենդանիներ. թարմ 
մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր 
և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ. 

դաս 35. գովազդ.
դաս 41.  դաստիա րակություն. ուսումնա-

կան գործընթացի ապա հովում(կազմակեր-
պում). զվարճություն ներ. մարզական և մշա կու-
թալուսավորչական միջոցառումների կազմա-
կերպում։
(740) Ն. Թումանյան

____________________

(210) 20101173 (111) 16653
(220) 09.08.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 09.08.2020
(730) «Արևորդի» բնության և մշակույթի պահ պան-

ման հասարակական կազմա կերպություն, 
Երևան, Բայրոնի 5, AM

(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և այս նյու-

թերից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. գրենական պիտույքներ. 
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կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. ուսումնական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). 

դաս 35. գովազդ.
դաս 41. դաստիարակություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում(կազմակերպում). 
զվարճություններ. մարզական և մշակու թա-
լուսավորչական միջոցառումների կազ մա կեր-
պում։
 (740) Ն. Թումանյան

____________________

(210) 20101174 (111) 16654
(220) 09.08.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 09.08.2020
(730) «Արևորդի» բնության և մշակույթի պահպան-

ման հասարակական կազմակերպություն, 
Երևան, Բայրոնի 5, AM

(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և այս նյու-

թերից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. գրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. ուսումնական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների).

դաս 35. գովազդ.
դաս 41. դաստիարակություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում(կազմակերպում), 
զվարճություններ. մարզական և մշակութա-
լուսավորչական միջոցառումների կազմա կեր-
պում։
(740) Ն. Թումանյան

____________________

(210) 20101175 (111) 16655
(220) 09.08.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 09.08.2020
(730) «Սեթ» ՍՊԸ, Երևան, Պռոշյան 11/6, AM
(442) 22.09.2010
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և այս 

նյու թերից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. տպագրական արտա-
դրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանք ների համար. լուսանկարներ. գրե նական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասեն յակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. ուսում-
նական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացի սարքավորումներից). պլաստմասսայե 
փաթեթավորման նյութեր (որոնք չեն վերաբերում 
այլ դասերի). տառատեսակ. տպագրական 
կլիշեներ.

դաս 39. կրուիզների կազմակերպում, 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում, 
ճանապարհորդության երթուղիների ամրա-
գրում. ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում, ճանապարհորդների ուղեկցում, 
տուրիստական էքսկուրսիաներ. տուրիզմի գծով 
միջնորդների կամ գործակալների կողմից կազ-
մակերպվող տեղեկատվության, ինչպես նաև 
տարիֆային վարձաչափերի, չվացուցակների, 
տրանսպորտի ձևերի, առաքման եղանակների 
մասին տեղեկատվության հետ կապված ծառա-
յություններ։
(740) Ն. Թումանյան

____________________

(210) 20101219 (111) 16656
(220) 23.08.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 23.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Երեմյան, 

Երևան, Դավիթաշեն 4-րդ թաղամաս, 10-
րդ շենք, բն. 4, AM

(442) 22.09.2010
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(540)

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

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

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

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

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

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

____________________

(210) 20101240 (111) 16657
(220) 26.08.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 26.08.2020
(730)Դեպոֆարմ ՍՌԼ, MD
(442) 05.11.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ 

նյու թեր բուժական նպատակների համար, ման-
կական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա կապ-
ման նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախ-
տահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանի ների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101241 (111) 16658
(220) 26.08.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 26.08.2020
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 9. օպտիկական սարքեր և գործիքներ. 

հպաոսպնյակներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101355 (111) 16659
(220) 22.09.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 22.09.2020
(730) Էբըթ Բիոթեքնոլըջի Լթդ., BM
(442) 05.11.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

աուտոիմունային հիվանդությունների բուժման 
համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101356 (111) 16660
(220) 22.09.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 22.09.2020
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(730) Էբըթ Բիոթեքնոլըջի Լթդ., BM
(442) 05.11.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

աուտոիմունային հիվանդությունների բուժման 
համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101406 (111) 16661
(220) 06.10.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 06.10.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 

Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 05.11.2010
(540)

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

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101426 (111) 16662
(220) 08.10.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 08.10.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

հորմոնների վերափոխման համար. հորմոններ 
բժշկական նպատակների համար. հորմոնալ 
պատրաստուկներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101427 (111) 16663
(220) 08.10.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 08.10.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

հորմոնների վերափոխման համար. հորմոններ 
բժշկական նպատակների համար. հորմոնալ 
պատրաստուկներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101428 (111) 16664
(220) 08.10.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 08.10.2020
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(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101429 (111) 16665
(220) 11.10.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 11.10.2020
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 

Գինեվետ, 0627, AM
(442) 05.11.2010
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

____________________

(210) 20101438 (111) 16666
(220) 12.10.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 12.10.2020
(730) «Հիմնարար հետազոտությունների կեն-

տրոն» ՓԲԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 19, 
0001, AM

(442) 05.11.2010
(540)

(526) «BUSINESS CENTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է ծիրանագույն, կար-
միր, բաց և մուգ մոխրագույն գունային հա-
մակցությամբ։

(511)
դաս 36. անշարժ գույքի վարձով տրա-

մադրում։ 
____________________

(210) 20101439 (111) 16667
(220) 12.10.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 12.10.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էլմիրա Մաղաքյան, 

Կոտայքի մարզ, գ. Ջրվեժ, փ. 21, տուն 6, AM
(442) 05.11.2010
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կարմիր, 
ոսկեգույն, երկնագույն, շագանակագույն, 
բեժ և սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 30. հաց, մասնվորապես լավաշ։ 

____________________

(210) 20101507 (111) 16668
(220) 25.10.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 25.10.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ժիրայր Ավագյան, 

Երևան, Բրյուսովի 19, բն. 15, AM
(442) 05.11.2010
(540)
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(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, 
սպիտակ, մոխրագույն, սև և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ։

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

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

____________________

(210) 20101524 (111) 16669
(220) 27.10.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 27.10.2020
(730) «Արտսոքս» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Աշնակ, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 25. գուլպաներ։ 

____________________

(210) 20101525 (111) 16670
(220) 27.10.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 27.10.2020
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 

Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 33. օղի։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101547 (111) 16671
(220) 01.11.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 01.11.2020
(730) «Արտսոքս» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Աշնակ, AM
(442) 22.11.2010

(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։ 

____________________

(210) 20101548 (111) 16672
(220) 01.11.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 01.11.2020
(730) «Արտսոքս» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Աշնակ, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։ 

____________________

(210) 20101549 (111) 16673
(220) 01.11.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 01.11.2020
(730) «Արտսոքս» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Աշնակ, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:  

____________________

(210) 20101550 (111) 16674
(220) 01.11.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 01.11.2020
(730) «Արտսոքս» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Աշնակ, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։ 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

63

ՄԱՍ 1

63

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№3 

25 .03 . 20 1 1

(210) 20101577 (111) 16675
(220) 04.11.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 04.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 

Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20101581 (111) 16676
(220) 04.11.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 04.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 

Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20101700 (111) 16677
(220) 22.11.2010 (151) 28.02.2011
 (181) 22.11.2020
(730) Նաիրա Հովսեփյան, Երևան, Աբովյան 25, 

բն. 39, AM
(442) 07.12.2010
(540)

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

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

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

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

____________________
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№3 
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Տեղեկություններ հանրահայտ ճանաչված 
ապրանքային նշանների մասին

(111) 26   

(151) 22.06.2010

(152) 01.01.2007

(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Վիմպել-Կոմմունիկացիի», RU

( 511) 
 դաս 38. ֆիքսված հեռախոսակապ. բջջա-
յին կապ։
(540)

BeeLine
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(111) 27   

(151) 22.06.2010

(152) 01.01.2007

(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Վիմպել-Կոմմունիկացիի», RU

(511) 
 դաս 38. ֆիքսված հեռախոսակապ. բջջա-
յին կապ։
(540) Билайн
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(111) 28   

(151) 24.11.2010

(152) 01.01.2006

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

(511) 

 դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

 դաս 41. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմա կերպում:

(540)

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№3 

25 .03 . 20 1 1

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

     6383 30.01.2021  Հաուս օֆ Փրինս Ա/Ս, DK

     6874 12.04.2021  Սադըրն Քամֆրթ Փրոփըրթիս, Ինք.,  US

     7312  12.04.2021  Ռիքոհ Քամփնի, ԼԹԴ., JP

 

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61K 9/00 2490  A

A61K 9/00 2491  A

A61L 15/00 2492  A

A61K 31/00 2492  A

A61K 35/00 2493  A

A61K 35/00 2494  A

A61K 38/00 2492  A

A61P 5/00 2493  A

A61P 17/00 2494  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B01J 8/00 233 U
B60N 2/00 234 U

E01B 31/00 235 U

E04D 13/00 236 U

E04G 11/00 237 U

F16N 31/00 238 U

F24J 2/00 239 U

B23C 5/00 2495  A

B23D 77/00 2496  A

C02F 1/00 2497  A

C12G 1/00 2498  A

C12G 3/00 2499  A

E02B 7/00 2500  A

E02B 7/00 2502  A

E02B 13/00 2500  A

E21C 41/00 2501  A

E21C 41/00 2502  A

F04D 17/00 2503  A

F03G 3/00 2503  A

G11C 11/00 2504  A

       07-01     247  S 
       11-02     247  S
       11-02     248 S 
       11-04      248 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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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  1030
Արտոնագրի զիջում
(11) Արտոնագիր No 1873 A2
73 (1) Զիջող  Ալբերտ Բրուտյան, ք. Երևան, Կոմի-
տասի 24, բն.3, AM
73 (2) Ստացող  Հայրապետ Դավթյան, ք. Երևան, 
Ավան, Հ.Հովհան նիսյան 50-12, AM, Հայկ Ան տոն-
յան, Արագածոտնի մարզ, գ. Կարբի, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                            Հանրապետություն
Գրանցված է                         31.01.2011

_____________________

Գրանցում No 1031
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխան ցում
(11) Վկայական No 7976
73 (1) Զիջող   Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի 
նահանգ
JOHNSON & JOHNSON, a New Jersey corporation, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New 
Jersey 08933-7001, U.S.A., US
73 (2) Ստացող    Գոյո Ինդասթրիս, Ինք., Օհա-
յոյի նահանգ
GOJO INDUSTRIES, INC., an Ohio corporation, 
One GOJO Plaza, Suite 500, Akron, Ohio 44311, 
U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                             Հանրապետություն

Գրանցված է                         08.02.2011
_____________________

Գրանցում No 1032
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14359
73 (1) Զիջող   «Սպարտակ Օհանյան և ընկերներ» 
ՍՊԸ,  ք. Երևան, Տերյան 62/2, AM
73 (2) Ստացող   «Բերլոգա Բիըր» ՍՊԸ,  
ք. Երևան, Սարյան 24, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                             Հանրապետություն

Գրանցված է                          10.02.2011
_____________________

Գրանցում No 1033

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 833118
73 (1) Լիցենզատու   Այս Ինվեսթմենթս ՍԱ ս/ս
ICE INVESTMENTS SA S/C, Avenue de Beauregard 
1, CH-1701 Fribourg, Switzerland, CH

73 (2) Լիցենզառու «Մակրո–Միքս» ՓԲԸ, 
ք. Երևան, Գյուլբեկյան փ. 43/171, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը       22.02.2014
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                             Հանրապետություն

Գրանցված է  22.02.2011
_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

    2090       13.09.2010
    2182  11.06.2010

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 

176U  14.08.2010

177U  11.09.2010

178U  11.09.2010

181U  21.08.2010

182U  14.05.2010

185U  21.08.2010

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2220 03.07.2010

2339 22.09.2010

2340  08.09.2010

2464 12.06.2010

2465 24.06.2010

2469 26.06.2010
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ուղղում

2010թ №10 պաշտոնական տեղեկագրի «Հաղորդագրություններ» բաժնում տեղեկություններ 
Գյուտերի արտոնագրերի վաղաժամկետ դադարեցման մասին ցուցակից հանել  №2145 (28.03.2010թ.) 
գյուտի արտոնագրին վերաբերող տեղեկությունները։
 

Поправка

В официальном бюллетене  № 10, 2010г (28.03.2010г) в разделе «Сообщения»,  из перечня 
сведений о  досрочном прекращении действия патентов на изобретения  исключить сведения, 
касающиеся патента  № 2145.    

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանը կոլեկտիվ նշանի  փոխակերպելու մասին

№ 165 գրանցման ապրանքային նշանը փոխակերպվել է «Ջերմուկ» հանքային ջուր շշալցնողների 
միություն» իրավաբանական անձանց միության կոլեկտիվ նշանի 24.12.2010թ.-ից։  

Сведения о
превращении товарного знака на коллективный знак

Товарный знак № 165 превращен в коллективный знак союза юридических лиц «союз розливателей 
минеральной воды «Джермук» с 24.12.2011г.

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

 13806             10.02.2011
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանների գրավադրման մասին 

“ՍՊՍ Սիգարոն” ՍՊԸ-ին պատկանող №№ 11492, 11498, 11493, 10399, 10885, 10888, 10887, 

10639, 10890, 10130, 10131, 11494, 10199, 10379, 9673, 11657, 11107, 11105, 11104, 10249, 11337, 11335, 

11334, 11333, 11332, 11331, 11330, 11329, 11336, 14206, 14526, 14529, 14427, 14208, 14207, 13790, 13789, 

13788, 14203, 13453, 13452, 13356, 13355, 13215, 13216, 13214,13210, 13201, 13205, 13207, 9675, 9674, 

13209, 11106, 12134, 12124, 11664 ապրանքային նշանները վարկի դիմաց, համաձայն 19.01.2011թ.-

ին կնքված թիվ ՀԳ3227-7 իրավունքի գրավի պայմանագրի, գրավադրվել են “Անելիք Բանկ” ՓԲԸ- 

ում մինչև 29.12.2015 թվականը։ 

Сведения 
 о залоге прав на товарные знаки

     Товарные знаки №№ 11492, 11498, 11493, 10399, 10885, 10888, 10887, 10639, 10890, 10130, 

10131, 11494, 10199, 10379, 9673, 11657, 11107, 11105, 11104, 10249, 11337, 11335, 11334, 11333, 11332, 

11331, 11330, 11329, 11336, 14206, 14526, 14529, 14427, 14208, 14207, 13790, 13789, 13788, 14203, 

13453, 13452, 13356, 13355, 13215, 13216, 13214,13210, 13201, 13205, 13207, 9675, 9674, 13209, 11106, 

12134, 12124, 11664, принадлежащие ООО “СПС Сигарон”, оставлены под залог в ЗАО “Анелик Банк” 

до 29.12.2015 года, согласно заключенному 19.01.2011 года договору ՀԳ3227-7 о залоге прав. 



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) (2011.01)  (11) 2490 (13) A
A61K 9/00

(21) AM20100065 (22) 24.05.2010
(71) Юрий Погосян (AM), Ашот Папян (AM)
(72) Юрий Погосян (AM), Ашот Папян (AM) 
(73) Юрий Погосян, 0817, Арарати марз, Нор 
Харберд 10, дом 14 (AM), Ашот Папян, 0012, 
Ереван, пр. Комитаса 12, кв. 100 (AM)
(54) Мазь комбинированного действия
(57) Изобретение относится к области медицины, 
в частности, к мазям комбинированного дейс т-
вия.

Мазь содержит облепиховое масло, пчели-
ный воск и масло гвоздики, при следующем 
соот ношении компонентов, масс. %: облепиховое 
масло – 85.96 – 89.73, пчелиный воск – 8.48 – 
11.46, масло гвоздики - 1.79 – 2.58.

Повышается эффективность лечения.
_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2491 (13) A
A61K 9/00

(21) AM20100064 (22) 24.05.2010
(71) Юрий Погосян (AM), Ашот Папян (AM)
(72) Юрий Погосян (AM), Ашот Папян (AM)
(73) Юрий Погосян, 0817, Арарати марз, Нор 
Харберд 10, дом 14 (AM), Ашот Папян, 0012, 
Ереван, пр. Комитаса 12, кв. 100 (AM)
(54) Мазь комбинированного действия
(57) Изобретение относится к области медицины, 
в частности, к мазям комбинированного дейст-
вия.

Мазь содержит облепиховое масло, пчелиный 
воск, прополис и масло гвоздики, при следующем 
соотношении компонентов, масс. %: облепиховое 
масло – 85.96 – 89.73, пчелиный воск – 6.98 
– 9.55, прополис – 1.5 – 1.91, масло гвоздики - 
1.79 – 2.58.

Повышается эффективность лечения.
_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2492 (13) A 
A61L 15/00 
A61K 31/00 
A61K 38/00

(21) AM20100066 (22) 24.05.2010
(71) Юрий Погосян (AM), Ашот Папян (AM)
(72) Юрий Погосян (AM), Ашот Папян (AM)
(73) Юрий Погосян, 0817, Арарати марз, Нор 
Харберд 10, дом 14 (AM), Ашот Папян, 0012, 
Ереван, пр. Комитаса 12, кв. 100 (AM)
(54) Перевязочная салфетка
(57) Изобретение относится к медицине, в част-
ности, перевязочным салфеткам.

Перевязочная салфетка выполнена из слоев 
марли и иммобилизована мазью комби ни ро-
ван ного дейсвия содержащей масла облепихи 
и гвоздики, воск и прополис, при следующим 
соотношении ингредиентов (масс. %): масло 
облепихи 86,0-89,7, масло гвоздики 1,8-2,6, воск 
7,0-9,6, прополис 1,5-1,9.

Повышаются противомикробные и обез-
боливающие свойства.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2493 (13) A 
A61P 5/00
A61K 35/00

(21) AM20100184 (22) 23.12.2010
(71) Левон Мкртчян (AM), Елена Агаджанова (AM), 
Вахид Вахедиан (AM), Михаил Агаджанов (AM)
(72) Левон Мкртчян (AM) Елена Агаджанова (AM) 
Вахид Вахедиан (AM) Михаил Агаджанов (AM)
(73) Левон Мкртчян, 0010, Ереван, Вардананц 5а, 
кв. 304 (AM) Елена Агаджанова, 0001, Ереван, 
Туманян 27а, кв. 9 (AM) Вахид Вахедиан, 0002, 
Ереван, пр. Маштоц 20, кв. 33 (AM) Михаил Агад-
жанов, 0025, Ереван, Гераци 18, кв. 34 (AM)
(54) Применение эмбрионального противо-
опухолевого модулятора Мкртчяна в качестве 
противодиабетического средства
(57) Изобретение относится к области медицины, 
в частности, к эндокринологии.
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Заявляется применение эмбрионального 
противоопухолевого модулятора Мктрчяна в 
качестве противодиабетического средства.

Расширяется ассортимент противо диабе ти-
ческих средств.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2494 (13) A 
A61P 17/00
A61K 35/00

(21) AM20100162 (22) 30.11.2010
(71) Артур Даниелян (AM), Норайр Вардазарян (US)
(72) Артур Даниелян (AM), Норайр Вардазарян (US)
(73) Артур Даниелян, 0037, Ереван. пр. Азатутян 2, 
кв. 17 (AM), Норайр Вардазарян, 1428, Н. Норманди 
ав. 805, Лос-Анджелес, СА 90027 (US)
(54) Способ лечения псориаза
(57) Изобретение относится к области медицины, 
в частности, к дерматовенерологии, и может быть 
использовано для лечения псориаза.

Больному назначают препараты из группы 
ингибиторов фосфодиэстеразы - папаверин 
или эуфиллин, волнообразно изменяя частоту 
принятия лекарства согласно следующей схеме: 
1-ый день – 2-3 раза в день, 2-ой день – 1 раз в 
день, 3-4-ый дни – 2-3 раза в день, 5-6-ой дни – 
1 раз в день, 7-9-ый дни – 2-3 раза в день, 10-12-
ый дни – 1 раз в день, 13-16-ый дни – 2-3 раза в 
день, 17-20-ый дни – 1 раз в день, 21- 25-ый дни 
– 2-3 раза в день, 26-30-ый дни – 1 раз в день.

Снижается вероятность возникновения тахи-
филаксии и повышается эффективность лечения 
псориаза.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2495 (13) A
B23C 5/00

(21) AM20100106 (22) 30.07.2010
(71) Алексан Арзуманян (AM)
(72) Алексан Арзуманян (AM), Сережа Акопян 
(AM), Оганес Манукян (AM)
(73) Алексан Арзуманян, 3102, Гюмри, Гогунци 
6, кв. 4а (AM)
(54) Фреза
(57) Изобретение относится к обработке метал-
лов и может быть использовано в процессах 

прерывистой и непрерывной резки цветных 
метал лов и сплавов инструментами с моно-
кристаллической режущей пластиной. 

Фреза имеет корпус, в обработанной выемке 
которого размещена подложка, обеспечивающая 
необходимую геометрию режущей пластины, 
и ориентированная в оптимальном положении 
режущая пластина из искусственного корунда. 
На не рабочих участках пластины включены 
контакты, питающиеся от электрического тока.

Повышаются износостойкость и прочность 
корундовой пластины, 2 ил. 

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2496 (13) A
B23D 77/00

(21) AM20100104 (22) 30.07.2010
(71) Алексан Арзуманян (AM)
(72) Алексан Арзуманян (AM)
(73) Алексан Арзуманян, 3102,Гюмри, Гогунци 6, 
кв. 4а (AM)
(54) Развертка
(57) Изобретение относится к машиностроению, 
в частности к обработке металлов и может 
быть использовано в процессах развертывания 
отверстий малых и средних диаметров в деталях 
из цветных металлов и сплавов. 

Развертка изготовлена из искусственного 
корундового монокристалла, режущие кромки 
расположены по всей длине развертки и нахо-
дятся в перпендикулярной плоскости оптической 
оси кристалла.

Упрощается конструкция развертки, повы-
шается износоустойчивость, 3 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2497 (13) A
C02F 1/00

(21) AM20100177 (22) 15.12.2010
(71) Мгер Торчян (AM), Геворг Торчян (AM)
(72) Мгер Торчян (AM), Геворг Торчян (AM), Азнив 
Мхитарян (AM), Жужанна Абраамян (AM)
(73) Мгер Торчян, 0095, Ереван, ул. Молдовакан 
14, кв. 29 (AM), Геворг Торчян, 0095, Ереван, ул. 
Молдовакан 14, кв. 29 (AM)
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(54) Способ очистки сточных вод от органи-
чес ких примесей
(57) Изобретение относится к обработке про мыш-
ленных сточных вод, в частности, к способам 
очистки сточных вод от органических примесей 
и может быть использовано для очистки сточных 
вод производства хлоропрена. 

Определяют значение pH сточных вод и 
обрабатывают их чистящим агентом, при значении 
pH равном 9,0- 11,5 в качестве чистящего реа-
гента используют смесь озона и атмосферного 
воздуха при объёмном соотношении 1։1.

Повышается степень очистки сточных вод.
_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2498 (13) A
C12G 1/00

(21) AM20100146 (22) 05.11.2010
(71) «Государственный аграрный университет 
Армении» государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Тигран Казумян (AM), Самвел Сукоян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Способ получения вина углекислотной 
мацерацией
(57) Изобретение относится к винодельческой 
промышленности, в частности, к способам произ-
водства сухих столовых вин углекислотной ма-
церацией.

Виноград целыми гроздьями загружают в 
аппарат для приготовления вина не более чем на 
один метр, затем туда подают углекислый газ и 
процесс брожения осуществляют в присутствии 
углекислого газа с использование сухих дрожжей. 
После подачи углекислого газа виноград держат 
в аппарате в течении 21-ого дня при температуре 
18-20°C.

Сокращаются сроки производства вина.
_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2499 (13) A
C12G 3/00

(21) AM20100122 (22) 15.09.2010
(71) Асмик Киракосян (AM)

(72) Асмик Киракосян (AM)
(73) Асмик Киракосян, НКР, Кашатагский район, 
Бердзор, 5 уч., д. 88 (AM)
(54) Композиция горькой настойки
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности, к производству настоек.

Композиция горькой настойки содержит 
полынь, мята, чабрец, анисон, корицу, кардамон, 
ванилин, липу, зверобой, водно-спиртовую 
жидкость, при следующем соотношении ингре-
диентов, кг,л/1000дал: полынь  9,5-10,5, мята 
4,5-5,5, чабрец 4,5-5,5, анисон 2,5-3,5, корица 
0,4-0,6, кардамон 0,4-0,6, ванилин 0,4-0,6, 
липа 4,5-5,5, зверобой  4,5-5,5, водно-спиртовая 
жидкость - остальное.

Улучшаются вкусовые качества настойки.
_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2500 (13) A 
E02B 7/00
E02B 13/00

(21) AM20090096 (22) 03.08.2009
(71) Даниел Петросян (AM), Армен Бабаян (AM), 
Белла Бабаян (AM), Анна Ванян (AM), Вазген 
Бабаян (AM), Шаварш Григорян (AM)
(72) Даниел Петросян (AM), Армен Бабаян (AM), 
Белла Бабаян (AM), Анна Ванян (AM), Вазген 
Бабаян (AM), Шаварш Григорян (AM)
(73) Даниел Петросян, 0037, Ереван. Арабкир 37, 
3/2. кв. 306 (AM), Армен Бабаян, 0101, Ереван. 
Аван. Чаренц 9. кв. 17 (AM), Белла Бабаян, 0001, 
Ереван. Абелян 9. 22 (AM), Анна Ванян, 0028, 
Ереван, Орбели ехбайрнери 4, кв. 8 (AM), Вазген 
Бабаян, 0001, Ереван, Абелян 9, кв. 22 (AM), 
Шаварш Григорян, 0037, Ереван, A. Тигранян 
5, кв. 73 (AM)
(54) Затвор-распределитель оросительной 
воды
(57) Изобретение относится к оросительным сис-
те мам сельскохозяйственных земель, в част ности 
к затворам для орошения.

Затвор-распределитель оросительной воды 
имеет раму, затвор, круглый стержень жестко 
прикрепленный к затвору, поднимающий рычаг, 
тормоз-фиксатор. Рычаг имеет круглое отверстие 
и прикреплен к стержню скользящей посадкой. 
Тормоз-фиксатор, имеющий круглое отверстие, 
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скользящей посадкой одним концом прикреплен к 
стержню, а другим концом шарнирно прикреплен 
к раме.

Обеспечивается быстрое срабатывание зат-
вора, упрощается конструкция, 1 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2501 (13) A
E21C 41/00

(21) AM20090105 (22) 25.08.2009
(71) ЗАО «Лернаметалургиаи институт» (AM)
(72) Эдик Саргсян (AM), Левон Манукян (AM), 
Генади Казарян (AM), Ануш Казарян (AM)
(73) ЗАО “Лернаметалургиаи институт”, Ереван, 
Ханджян 19 (AM)
(54) Способ формирования многоярусных 
отвалов на склонах
(57) Изобретение относится к горнорудной про-
мышленности и может быть использовано при 
открытых горных работах, а также в дорожном 
строительстве при строительстве отвалов и 
насыпей.

Способ состоит в том, что согласно которому 
у подножья отвала из твердых пород формируют 
удерживающую призму и расположенную на 
уровне нижнего слоя отвала рабочую площадку, 
которую вначале развивают перпендикулярно 
склону, а после в направлении противоположного 
фланга отвала, сформированную между склоном 
и рабочей площадкой свободное пространство 
заполняют параллельными склону рядами из 
слабых пород, а формирование последующих 
ярусов отвала осуществляют снизу- вверх. 
Заполнение свободного пространства слабыми 
породами осуществляют в виде уменьшающихся 
в каждом последующем от склона ряде отдельных 
куч, при этом последние отделяют друг от друга 
в отдельном слое и между слоями засыпкой из 
твердых пород.

Повышается устойчивость отвала, 8 ил.
_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2502 (13) A 
E21C 41/00
E02B 7/00

(21) AM20090097 (22) 04.08.2009

(71) ЗАО «Лернаметалургиаи институт» (AM)
(72) Саак Арзуманян (AM), Левон Манукян (AM), 
Артур Мкртумян (AM), Абраам Калпакчян (AM), 
Геннади Казарян (AM), Эдик Саргсян (AM), Ануш 
Казарян (AM)
(73) ЗАО “Лернаметалургиаи институт”, Ереван, 
Ханджян 19 (AM)
(54) Способ эвакуации хвостов из хвосто-
хранилищ речного типа
(57) Изобретение относится к горнорудной пром-
ышленности, частности к способам эвакуации 
хвостов из хвостохранилищ речного типа.

Способ эвакуации хвостов из хвостохра-
нилищ речного типа, заключается в том, что 
проводят траншею и наполнением ее водой 
формируют надводные и подводные уступы, 
надводный уступ отрабатывают размывом 
хвостов гидромониторами и пропусканием 
пульпы самотеком по направлению подвод-
ного уступа, а разработку подводного уступа 
осуществляют установленным в траншее на 
плавучей установке земснарядом, поднятые 
последним распульпованные хвосты плавучими и 
береговыми пульпопроводами транспортируют на 
переработку. В боковой части хвостохранилища, 
на границе пляжной и прудковой зон, проводят 
траншею и развивают по направлению прудка 
поперечными параллельными заходками, при 
этом, в траншее каждой последующей заходки 
уровень зеркала воды опускают по величине 
откоса пляжной зоны и постепенно увеличивают 
глубину набора пульпы из подводного уступа, 
а размыв надводного уступа осуществляют со 
стороны упорной дамбы хвостохранилища, 
после окончания набора пульпы из последнего 
подводного уступа заходки.

Повышается эффективность и безопасность 
способа эвакуации хвостов из хвостохранилищ 
речного типа, 7 ил.

_____________________

(51) (2011.01) F04D 17/00 (11) 2503 
(13) A F03G 3/00
(21) AM20100072 (22) 04.06.2010
(71) Рафик Мурадян (AM), Роланд Мурадян (AM)
(72) Рафик Мурадян (AM), Роланд Мурадян (AM)
(73) Рафик Мурадян, 3105, Гюмри, Тер-Габриелян 
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4 (AM), Роланд Мурадян, 3105, Гюмри, Тер-
Габриелян 4 (AM)
(54) Устройство для преобразования энергии 
потока воды
(57) Изобретение относится к гидроэнергетике, 
в частности к устройствам для преобразования 
энергии потока воды в механическую или 
электрическую энергию.

Устройство имеет ванну, водный бассейн 
с горизонтальным дном, имеющим круглое 
отверстие, в котором соосно установлена тур-
бина. Бассейн имеет вид логарифмической 
спирали, состоит из маловодной части и поля 
водоворота, которое соосно центральной оси. 
Турбина, прикрепленная к консолям, установлена 
в верхней части круглого отверстия, а в нижней 
части бассейна соосно оси отверстия установлен 
патрубок, направленный к ванне. 

Упрощается конструкция, 2 ил.
_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2504 (13) A
G11C 11/00

(21) AM20100167 (22) 07.12.2010
(71) Ваге Буниатян (AM), Олег Петросян (AM), 
Левон Траваджян (AM)
(72) Ваге Буниатян (AM), Олег Петросян (AM), 
Левон Траваджян (AM)

(73) Ваге Буниатян, 0014, Ереван, Участок 
Зоравар Андраник, Б-2, 21, кв. 17 (AM), Олег 
Петросян, 0033, Ереван, О.Эмин 5, кв. 52 (AM), 
Левон Траваджян, 0022, Ереван, Аван-Ариндж 
3/6, кв. 31 (AM)
(54) Фотоэлектрическая ячейка памяти
(57) Изобретение относится к микроэлектронике и 
может быть использовано в перепрограммируемых 
запоминающих устройствах, в частности для 
построения фотоэлектрической (ФЭ) памяти.

ФЭ ячейка содержит полупроводниковую 
подложку n-типа, в которой сформированы m 
n+ высоколегированных областей транзистора 
со структурой металл-оксид-полупроводник, 
первый и второй изолирующие слои, которые 
изолируют друг от друга горизонтальные об-
ласти ячейки памяти, m ФЭ запоминающих 
конденсаторов, одна из обкладок которых сое-
динена с соответствующим истоком, а дру-
гая присоединена к соответствующей линии 
управления. Сток транзистора соединен с линией 
разрядности, а затвор транзистора соединен с 
линией слова.

Повышаются функциональные возможности 
ФЭ ячейки памяти, увеличивается плотность 
интеграции, 6 ил.

_____________________
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11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки 
45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
71 заявитель, код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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Сведения о выданных патентах

(51) (2011. 01)  (11) 233 (13) U 
B01J 8/00

(21) AM20100185U (22) 24.12.2010
(71) Арарат Затикян (AM), Сирануш Тадевосян 
(AM)
(72) Арарат Затикян (AM), Сирануш Тадевосян 
(AM), Бабкен Баятян (AM)
(73) Арарат Затикян, 0002, Ереван, Сарян 14. кв. 
11 (AM), Сирануш Тадевосян, 0031, Ереван,Спорти 
д. 5 (AM)
(54) Самонагревающйся стакан
(57) Полезная модель относится к области бытовой 
техники, в частности, к самонагревающимся 
устройствам. 

Самонагревающийся стакан имеет корпус, 
установленную в корпусе камеру, заполненную 
негашенной известью, участок основания затвора 
с кнопкой, содержащей жидкость, шайба и 
установленная между ней и нагревательной 
камерой пленка, с возможностью разрыва. К 
нижней части корпуса герметично присоединен 
винт. Нагревательная камера изготовлена из 
пищевого полиэтилена или пищевого алюминия, 
а остальные детали изготовлены из пищевого 
полиэтилена с низким давлением. Нагревательная 
камера дополнительно заполнена хлоридом 
кальция, причем компоненты взяты в следующем 
соотношении: масса в %. негашенной известь – 
33-57, хлорид кальция – 33-57 и жидкий реагент 
– 10,0. 

Обеспечивается безопасность использования 
и низкая себестоимость, 1 ил.

_____________________

(51) (2011. 01)  (11) 234 (13) U 
B60N 2/00

(21) AM20100178U (22) 20.12.2010
(71) Амаяк Карагезян (AM)
(72) Амаяк Карагезян (AM), Вандос Карагезян 
(AM)
(73) Амаяк Карагезян, 0010, Ереван, Пушкин 15а, 
кв. 7 (AM)
(54) Опора для пассажира автомобиля
(57) Полезная модель относится к устройствам, 
обеспечивающим безопасность пассажиров, 
находящихся на заднем сиденьи автомобиля.

 Опора, размещенная между двумя передними 
сидениями, выполнена в виде перекладины, 
концы которой присоединены к смежным 
ножкам подголовников этих сидений. На концах 
перекладин выполнены поперечные отверстия 
для ножек подголовников. Перекладина покрыта 
слоем поролона и имеет кожаный декоративный 
футляр. Перекладина может быть выполнена 
секционной: состоять из двух связанных между 
собой посредством муфты частей, которые 
вместе с муфтой образуют цилиндрические пары 
скольжения. 

Упрощается конструкция опоры, облегчаются 
его установка и удаление, 3 ил.

_____________________

(51) (2011. 01)  (11) 235 (13) U 
E01B 31/00

(21) AM20100145U (22) 03.11.2010
(71) Давит Клекчян (AM)
(72) Давит Клекчян (AM)
(73) Давит Клекчян, 2002, Лору Марз, Ванадзор. 
Дпроци 15 (AM)
(54) Форма для изготовления железнодорожных 
железобетонных шпал
(57) Полезная модель относится к производству 
железнодорожных железобетонных шпал, в 
частности к металлическим формам желе зо-
бетонных шпал.

Форма имеет профилированное дно, фрон-
тальные и боковые стенки. Профилированное 
дно формы имеет подрельсовую площадку, на 
обратной стороне которой припаяны две гайки 
для закрепления в шпалах пустотообразователя. 
Фронтальные стенки имеют по два параллельных 
друг другу продольных паза. 

Обеспечивается точность вставки пустото-
образователя в шпалы, повышается качество 
шпал, 1 ил.

_____________________

(51) (2011. 01)  (11) 236 (13) U 
E04D 13/00

(21) AM20100168U (22) 10.12.2010
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 (71) «Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства» государственная 
некоммерческая организация (AM)
(72) Гагик Галстян (AM), Вальтер Атанесян (AM), 
Анна Хачатрян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет 

архитектуры и строительства” государственная 

некоммерческая организация, 0009, Ереван, 

Терьян 105 (AM)

(54) Воронка для внутреннего водостока

(57) Полезная модель относится к области 

строительства и может быть использована в 

конструкциях эксплуатируемых монолитных 

крыш строений как воронка для внутреннего 

водостока. 

Воронка содержит решетчатый колпак, 

водоприемную чашу с опорным кольцом. Водо-
приемная чаша установлена в опалубке отверстия 
конструкции крыши. Между опорным кольцом 
и полостью стяжки конструкции установлен 
уплотнительный кольцевой ковёр. Чаша охвачена 
стяжным хомутом, содержащим опорный выступ 

с пазом. Концы хомута прикрепляются друг к 

другу с помощью клина. Установленные в пазах 

опорных выступов клинья, соприкасаясь к губам 
опалубки, обеспечивают прижимание опорного 
кольца к уплотнительному ковру. Поверхность 

соприкосновения хомута и чаши рифлёная или 

приклеена к рифлёному упругому ковру. 

Обеспечивается надежность работы воронки, 

облегчаются монтажные работы, 2 ил.

_____________________

(51) (2011. 01)  (11) 237 (13) U 

E04G 11/00

(21) AM20100159U (22) 24.11.2010

 (71) «Ереванский государственный университет 

архитектуры и строительства» государственная 
некоммерческая организация (AM)
(72) Ваче Токмаджян (AM), Вальтер Атанесян 
(AM)
(73) “Ереванский государственный университет 
архитектуры и строительства” государственная 
некоммерческая организация, 0009, Ереван, 
Терьян 105 (AM)

(54) Передвижная опалубка для гидротех
нических сооружений
(57) Опалубка содержит жесткую централь-
ную раму, опалубочные щиты, колеса, для 
передвижения на рельсах. Рама выполнена 
трапециевидной и имеет ушки. Верхняя и нижняя 
части рамы посредством талрепов присоединены 
к опалубочным щитам, при этом талрепы верхней 
части присоединены с наклоном 90°. В средней 
части рамы установленные с двух сторон талрепы 
с одной стороны шарнирно присоединены к раме, 
а с другой стороны – к талрепам верхней части.

Упрощается конструкция опалубки, обес пе-
чиваются ее устойчивость и универсальность, 2 
ил.

_____________________

(51) (2011. 01)  (11) 238 (13) U 
F16N 31/00

(21) AM20100169U (22) 13.12.2010
(71) Ашот Агабабян (AM)
(72) Ашот Агабабян (AM)
(73) Ашот Агабабян (AM)
(54) Маслосъёмный колпачок
(57) Полезная модель относится к машино-
строению, в частности, к поршневым двигателям 
внутреннего сгорания и может применяться при 
разра ботке маслоотражающих колпачков, которые 
предохранают рабочие камеры от попадания 
масла из системы смазки двигателя. 

Маслосъёмный колпачок содержит корпус в 
форме цилиндра с зауженной верхней частью, в 
которой с наружной стороны выполнен круговой 
паз. Корпус зауженной верхней части выполнен 
из тефлона, а корпус нижней части из стали, 
на внутреннюю поверхность которого жестко 
насажена уплотнительная резиновая втулка. 

В пазу верхней части корпуса установлена по 

крайней мере одна пружина, растянутая в кольцо, 

а внутренняя поверхность резиновой втулки 

выполнена с круговыми выступами.

Повышается надежность, упрощается техно-

логия и снижается себестоимость колпачка, 1 
ил.
(74) А. Петросян

_____________________
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(51) (2011. 01)  (11) 239 (13) U 
F24J 2/00

(21) AM20100164U (22) 07.12.2010
 (71) ,,Государственный аграрный университет 
Армении» государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Овик Гишян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Солнечный тепловой коллектор
(57) Полезная модель относится к вопросам 
энергосбережения посредством использования 
солнечной энергии и может быть использована 
в системах горячего водоснабжения для нагрева 
воды.

 Солнечный тепловой коллектор содержит 
панель с волнообразной рабочей поверхностью 
с встроенным в нее трубчатым коллектором 
с подводящим и отводящим патрубками для 
теплоносителя и камеру. Согласно модели, 

нагревающим элементом является извилистая 
медная трубка установленная в двухслойную 
стеклянную вакуумную трубку, один конец которой 
закрыт и закреплен на панели с волнообразной 
рабочей поверхностью. Коллектор с боковых 
сторон закрыт наклонными стенками, имеющими 
волнообразную зеркальную поверхность. Рабочая 
поверхность панели сверху закрыта 2-х слойным 
стеклом. Под воздействием солнечной энергии 
рабочая поверхность коллектора нагревается. 
Теплоноситель через подводящий патрубок 
перекачивается к нагревающим элементам, 
где нагревается и через отводящий патрубок 
перекачивается к потребителю. Благодаря 
нагревателю и 2-х слойной стеклянной поверх-

ности коллектора происходит интенсивное 

нагревание.

Повышается эффективность работы сол  неч   -

ного теплового коллектора и упро щается эксплуа-

тация установки, 1 ил.
 _____________________
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Международные коды для идентификации 
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13 код вида документа
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23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
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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) 07-01 (11) 247  (13) S 
11-02

(21) 20100021 (22) 05.11.2010
(71) «Голд бренч» ООО (AM)
(72) Гарик Дадян (AM)
(73) “Голд бренч” ООО, Ереван, ул. Дро, д. 85 
(AM)
(54) Бокал (сувенир) (2 варианта)
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 11-02 (11) 248  (13) S 
11-04

(21) 20100022 (22) 05.11.2010
(71) «Голд бренч» ООО (AM)
(72) Гарик Дадян (AM)
(73) “Голд бренч” ООО, Ереван, ул. Дро, д. 85 
(AM)
(54) Сувенир «Роза»
(55)*

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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