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

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

(51) (2009)  (11) 2464 (13) A
A01B 3/00

(21) AM20090070 (22) 12.06.2009
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Դանիել Պետրոսի Պետրոսյան (AM), Արամ 
Արսենի Հովհաննիսյան (AM), Սիմոն Սամբրեի 
Սիմոնյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Կախովի գութան
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ հողի 
մշակման մեքենաներին։

Գութանն ունի շրջանակին ամրակցված 
իրաններ, նախագութանիկներ, սկավառակավոր 
դանակներ, տրակտորին հոդակապորեն միա-
կցվող եռակետ կախովի լծակային մեխանիզմ, 
հենարանային ու ակոսային անիվ եր և անիվ երի 
պտտման շարժաբեր համակարգ։ Շարժաբեր 
համակարգն ունի շրջանակի վրա տեղակայված 
դիֆերենցիալ, որը կարդանային փոխանցիչների 
միջոցով կապված է անիվ երի անվահեցերում 
տեղակայված կողային ռեդուկտորների և 
տրակտորի հզորության անջատման լիսեռի 
հետ։

Պարզեցվում է անիվ  երի շարժաբեր համա-
կարգի կառուցվածքը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2465 (13) A
B60T 17/18

(21) AM20090075 (22) 24.06.2009
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Ռազմիկ Մակարի Բալայան (AM), Արման Ռո-
բեր տի Սիմոնյան (AM), Հրաչյա Սահակի Խա նաղ-
յան (AM), Էդգար Արթուրի Վարդանյան (AM)

(73) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Տրանսպորտային միջոցների արգելակային 
թմբուկների դեֆորմացիայի որոշման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական արատորոշմանը։

Սարքն ունի հենարանային սալիկ, արգե-
լակային կոճղակներից և դրանց տեղափոխման 
մեխանիզմից կազմված բեռնավորման հար մա-
րանք և չափիչ սարք, որն ունի չորս էլեկտրա-
մագնիս։ Երեք էլեկտրամագնիսի զսպա նակ-
ված միջուկների ազատ ծայրերը հպվում են ար-
գելակային թմբուկի ներքին մակերևույթին, իսկ 
չորրորդինը՝ արգելակային կոճղակներից մեկի 
ներքին մակերևույթին։ Էլեկտրամագնիսները 
միացված են ցուցիչին և սնման աղբյուրին։

Բարձրացվում է արգելակային թմբուկների 
դեֆորմացիայի որոշման ճշտությունը, կրճատվում 
է ընթացքի աշխատատարությունը, 4 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2466 (13) A
C04B 28/00

(21) AM20100115 (22) 25.08.2010
(71) Վահան Վահրամի Գրիգորյան (AM)
(72) Վահան Վահրամի Գրիգորյան (AM)
(73) Վահան Վահրամի Գրիգորյան, 0002, 
Երևան, Մաշտոցի պող. 27ա, բն. 8 (AM)
(54) Թելիկացեմենտավազային շաղախ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարական ար-
դյու նաբերության բնագավառին, մասնա-
վորապես` թելիկացեմենտավազային շաղախ-
ներին։

Թելիկացեմենտավազային շաղախը ներա-
ռում է ցեմենտ, ավազ, ջուր, անօրգանական 
թելիկներ և խիճ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). ցեմենտ՝ 28-
35, ավազ՝ 21-23, ջուր՝ 20-25, անօրգանական 
թելիկներ՝ 2-2,5, խիճ՝ 29–31։

Բարձրացվում է շաղախի ամրությունը և 
որակը։

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2467 (13) A
G02F 1/00

(21) AM20100114 (22) 24.08.2010
(71) Արթուր Եղիշեի Մարտիրոսյան (AM)
(72) Արթուր Եղիշեի Մարտիրոսյան (AM)
(73) Արթուր Եղիշեի Մարտիրոսյան, 0012, 
Երևան, Գրիգոր Արծրունի 28, բն. 33 (AM)
(54) Լուսային զտիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է լազերային փնջերի 
կերպափոխությանը և պարամետրերի չափմանը, 
կարող է օգտագործվել օպտիկայի և լազերային 
տեխնիկայի բնագավառում։

Լուսային զտիչն ունի լույսի ինտենսիվության 
փոխանցման գործակցի անհամասեռությունն 
ըստ լույսի տարածման լայնական հատույթի 
ապահովող օպտիկական հանգույց։ Օպտիկական 
հանգույցը կազմված է կլանող աքսիկոնից, որի 
կոնական մակերևույթը հպված է թափանցիկ 
օպտիկական տարրին, իսկ հարթ մակերևույթը 
զուգահեռ է թափանցիկ օպտիկական տարրի 
հարթ մակերևույթին։ Թափանցիկ օպտիկական 
տարրի լույսի բեկման ցուցիչը հավասար է 
կլանող աքսիկոնի լույսի բեկման ցուցիչին։

Ընդլայնվում են լուսային զտիչի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, 6 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2468 (13) A
H02K 41/00

(21) AM20100120 (22) 07.09.2010

(71) Հայկ Ազիզբեկյան (AM)
(72) Սարգիս Ազիզբեկյան (AM), Արմեն Ազիզ-
բեկյան (AM), Հայկ Ազիզբեկյան (AM)
(73) Հայկ Ազիզբեկյան, 0203, Արագածոտնի 
մարզ, Աշտարակ, Գիտավան-2, 12, բն. 25 (AM)
(54) Գծային շարժիչ (տարբերակներ)
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրա տեխ-
նիկային:

Սարքն ունի անշարժ հիմքի վրա տեղադրված 
աշխատանքային օրգան կրող ռոտոր, ռոտորի 
տեղաշարժման մեխանիզմ և էլեկտրասնման 
աղբյուր։ Ռոտորի տեղաշարժման մեխանիզմն 
ունի ռոտորին կցորդվող տարր, որի մեկ կողմին 
ամրակցված է մետաղալար, իսկ մյուս կողմին՝ 
սեղմման զսպանակ։ Մետաղալարի և զսպանակի 
երկրորդ ծայրերն ամրակցված են անշարժ 
հիմքի հակադիր կողմերում։ Մետաղալարը և 
ռոտորին կցորդվող տարրը էլեկտրական լարման 
մեծությունը կառավարող տարրերի միջոցով 
միացված են էլեկտրասնման աղբյուրին։ Գծային 
շարժիչի երկրորդ տարբերակն ունի ռոտորին 
կցորդվող երկու տարր, որոնք միմյանց կապված 
են սեղմման զսպանակով, յուրաքանչյուր տարրի 
հակադիր կողմին ամրակցված են մետաղալարեր, 
որոնց երկրորդ ծայրերն ամրակցված են անշարժ 
հիմքի հակադիր կողմերում։

Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը, ապա-
հովվում է ռոտորի հավասարաչափ տեղա-
շարժումը, 2 անկախ կետ, 4 նկ.։

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
71 հայտատուն, երկրի կոդը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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(51) (2009)  (11) 217 (13) U
A43B 17/00

(21) AM20090144U (22) 27.11.2009
(71) Արմինե Թամիրյան (AM)
(72) Արմինե Թամիրյան (AM), Ռաիսա Խանոյան 
(AM)
(73) Արմինե Թամիրյան, 3126, Գյումրի, Մ. Խորե-
նացու 26, բն. 27 (AM)
(54) Կոշիկի ներդիրային միջատակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է թեթև 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես, կոշիկի 
ներդիրային միջատակի արտադրությանը։ 

Կոշիկի ներդիրային միջատակն ունի վերին, 
միջին և ստորին շերտեր։ Վերին շերտը պատ-
րաստված է պոլիպրոպիլենային թաղանթից։ 
Միջին շերտը խավունացած ցելյուլոզի և SAP 
մակնիշի պոլիմերի խառնուրդ է։ Ստորին շերտը 
պոլիէթիլենային թաղանթից է։ Ստորին շերտը 
սոսնձապատված է և պաշտպանված թղթե 
ծածկույթով։ 

Բարձրացվում է խոնավածուծ հատկության 
աստիճանը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 218 (13) U 
A61F 7/00
A47G 9/00

(21) AM20100121U (22) 15.09.2010
(71) Արման Այվազյան (AM)
(72) Արման Այվազյան (AM)
(73) Արման Այվազյան (AM)
(54) Բարձ
(57) Բարձի ներսում տեղադրված է ցրտա– 
կամ ջերմակուտակիչ նյութով լցված հերմետիկ 
խցիկ:

Խցիկը տեղակայված է բարձի լցվածքի 
ներսում ազատ լողալու հնարավորությամբ, 
իսկ բարձի լցվածքի նյութը ջուր է։ Ցրտա– կամ 
ջերմակուտակիչ նյութը ջուր է, իսկ խցիկը կա-
տարված է էլիպսոիդի տեսքով։

Պարզեցվում են բարձի կառուցվածքը և 
պատրաստման տեխնոլոգիան, բարձրացվում 
է օգտագործման հարմարավետությունը և ընդ-
լայնվում են ֆունկցիոնալ հնարա վորու թյունները, 
2 նկ.:
(74) Ա. Պետրոսյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 219 (13) U
C02F 1/00

(21) AM20090120U (22) 12.10.2009
(71) Մարտին Շիրինյան (AM)
(72) Մարտին Շիրինյան (AM), Հայկ Շիրինյան (AM)
(73) Մարտին Շիրինյան, 0025, Երևան, Չարենցի 
64, բն. 4 (AM)
(54) Արծաթի կոլոիդային լուծույթի ստացման 
իոնատոր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է քիմիային, 
մասնավորապես արծաթի կոլոիդային լուծույթի 
ստացման իոնատորին։ 

Արծաթի կոլոիդային լուծույթի ստացման 
իոնատորն ունի կատոդային էլեկտրոդ, բարձր 
աստիճանի մաքրության արծաթից պատ-
րաստված անոդային էլեկտրոդ և հաստատուն 
լարման աղբյուր, լրացուցիչ ունի սննդի համար 
նախատեսված պլաստմասսայե պատյան, որի 
մեջ տեղադրված են լարման էլեկտրոնային 
ձևափոխիչը, հոսանքի աղբյուրը, էլեկտրական 
անջատիչը և ազդանշանային լուսադիոդը, 
ընդ որում ձևափոխիչի մուտքը էլեկտրական 
անջատիչի միջոցով միացված է հոսանքի 
աղբյուրին, ձևափոխիչի ելքը միացված է 
էլեկտրոդներին և ազդանշանային լուսադիոդին, 
իսկ կատոդային էլեկտրոդը պատրաստված 
է սննդի համար նախատեսված չժանգոտվող 
պողպատից։

Բարձրացվում է կոլոիդային արծաթի լուծույթի 
ստացման արտադրողականությունը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 220 (13) U 
E02B 7/06
 E02D 17/18
 E21C 41/26

(21) AM20090149U (22) 08.12.2009
(71) «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)
(72) Էդիկ Սարգսյան (AM), Լևոն Մանուկյան 
(AM), Աբրահամ Կալպակչյան (AM), Գենադի 
Ղազարյան (AM), Անուշ Ղազարյան (AM)
(73) «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 
Երևան, Խանջյան 19 (AM)

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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(54) Գրունտային կառույցների ողողալցման 
սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է հանքար-
դյու նաբերությանը, մասնավորապես գրունտային 
կառույցների ողողալցման սարքին։

Գրունտային կառույցների ողողալցման 
սարքն ունի բաշխիչ խողովակաշար, վերջինիս 
իրանում տարբեր բարձրությունների վրա 
տեղակայված ապարախյուսի արտաթողման 
պատուհաններ և պատուհանները վրածածկող 
ու խողովակաշարի առանցքի նկատմամբ 

պտտման հնարավորությամբ տեղակայված 
առձգիչ անուրներ։ Անուրների աշխատանքային 
մակերևույթի երկայնական առանցքի վրա 
իրականացված են մակերեսներով միմյանցից 
տարբերվող անցքեր։ Առձգիչ անուրների աշխա-
տանքային մակերևույթն ունի ճկուն նյութից, 
մաս նավորապես ռետինից ծածկույթ։ 

Բարձրացվում է գրունտային կառույցների 
ողողալցման եղանակի արդյունավետությունը, 
4 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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Տեղեկություններ գրանցված
  արդյունաբերական    նմուշների մասին 

(51) 01-03 (11) 237  (13) S
(21) 20100007 (22) 01.06.2010
(71) Էդգար Մկրտչյան (AM)
(72) Էդգար Մկրտչյան (AM)
(73) Էդգար Մկրտչյան, Արագածոտնի մարզ, գ. 
Մաստարա (AM)
(54) Կաթնամթերք, մասնավորապես պանիր
(55)
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_____________________

(51) 09-01 (11) 238  (13) S
(21) 20100016 (22) 11.10.2010
(71) “Վեդի–Ալկո” ՓԲԸ (AM)
(72) Միլիտոնյան Սիմոն (AM)
(73) “Վեդի–Ալկո” ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ (AM)
(54) Ապակյա շիշ նռան տեսքով
(55)
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_____________________

(51) 09-01 (11) 239  (13) S
(21) 20100015 (22) 16.09.2010
(71) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ վեն-
նոստյու «Վեստ Գրուպ» 29 (RU)
(72) Սարգիս Թարվերդյան (AM)
(73) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն-
նոստյու «Վեստ Գրուպ» (RU)
(74) Զ. Մանուկյան
(54) Թերթով փաթեթավորված օղու շիշ
(55)

_____________________

(51) 09-01 (11) 240  (13) S
(21) 20100014 (22) 15.09.2010
(71) «Մեծ Սյունիք» ՓԲԸ (AM)
(72) Վազգեն Մաթևոսյան (AM)
(73) «Մեծ Սյունիք» ՓԲԸ, Երևան, Կոմիտաս 
63/113 (AM)
(54) Հուշանվերային շիշ
(55)

_____________________



18

ՄԱՍ 1
 

18

№ 12
27 . 1 2 . 20 10

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 09-01 (11) 241  (13) S
(21) 20100009 (22) 24.06.2010
(71) Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեշնլ ԱԳ (CH)
(72) Բրաուն Էդվարդ Մ. (US)
(73) Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեշնլ ԱԳ (CH)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Շիշ
(55)

_____________________
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(51) 09-01 (11) 242  (13) S
(21) 20100004 (22) 17.02.2010
(31) 200943020    (32) 23.11.2009 (33) RU
(71)Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն-
նոստյու “Օմսկվինպրոմ”  (RU)
(72) Ստրելեց Անդրեյ Վասիլիի (RU)
(73) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն-
նոստյու «Օմսկվինպրոմ» (RU)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Շիշ
(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
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
   նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
 730

540
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(210) 20100024 (111) 16134
(220) 13.01.2010 (151) 09.11.2010
 (181) 13.01.2020
(730) Դեպոֆարմ ՍՌԼ, MD
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիե տիկ նյու թեր բուժական նպատակների հա-
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն  երի ծեփապատճեններ պատրաս  տելու 
նյու թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100250 (111) 16135
(220) 25.02.2010 (151) 09.11.2010
 (181) 25.02.2020
(730) «Բ. Կոստանյան» ՍՊԸ, Երևան, Լենին-

գրադյան 36-9, AM
(540) 

(511)
դաս 37. ավտոսպասարկում։ 

____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20100260 (111) 16136
(220) 26.02.2010 (151) 09.11.2010
 (181) 26.02.2020
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
(540) 

(526) Բացի «ԳԱՄԲԻՏ», «GAMBIT», «ԳԱՄԲԻՏ» 
(ռուս.) բառերից մնացած բոլոր տարրերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, դեղին, շագա-
նակագույն, ոսկեգույն և սպիտակ 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։ 

____________________

(210) 20100288 (111) 16137
(220) 03.03.2010 (151) 09.11.2010
 (181) 03.03.2020
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 

նահանգ, US
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(540) 

(526) «ԿԼԻՆԻՉԵՍԿԻ ՊՈԴՏՎԵՐԺԴՅՈՆՆԱՅԱ» 
(ռուս.) և «ՖՈՐՄՈՒԼԱ» (ռուս.) արտա-
հայտություններն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

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

(511)
դաս 3. բերանի խոռոչի խնամքի ոչ բուժա-

կան միջոցներ.
դաս 5. բերանի խոռոչի խնամքի բուժական 

միջոցներ.
դաս 21. ատամի խոզանակներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100290 (111) 16138
(220) 03.03.2010 (151) 09.11.2010
 (181) 03.03.2020
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
(540) 

(526) Բացի «ԿԱԽԱՐԴԱՆՔ», «MAGIC», «ՄԱԳԻԱ» 
(ռուս.) բառերից մնացած բոլոր տարրերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, դեղին, շագա-
նակագույն, կարմիր և սպիտակ գու նային 
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։ 

____________________

(210) 20100291 (111) 16139
(220) 03.03.2010 (151) 09.11.2010
 (181) 03.03.2020
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Վշտունի 73, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է սև, դեղին, շագա-
նակագույն, ոսկեգույն, սպիտակ և կարմիր 
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։ 

____________________

(210) 20100349 (111) 16140
(220) 16.03.2010 (151) 09.11.2010
 (181) 16.03.2020
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
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(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, դեղին, 
կարմիր, սպիտակ, կանաչ և դարչնագույն 
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։ 

____________________

(210) 20100578 (111) 16141
(220) 16.04.2010 (151) 09.11.2010
 (181) 16.04.2020
(730) «Արմենիան Դեյթաքոմ Քամփնի» ՓԲԸ, 

Երևան, Չարենցի 1, AM
(540) 

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա-

վորապես՝ էլեկտրոնային հաղոր դակցության 
ոլորտում տվյալների փոխանցում, ինտերնետ 
հասանելիություն։ 

____________________

(210) 20100579 (111) 16142
(220) 16.04.2010 (151) 09.11.2010
 (181) 16.04.2020
(730) «Արմենիան Դեյթաքոմ Քամփնի» ՓԲԸ, 

Երևան, Չարենցի 1, AM
(540) 

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

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա-

վորապես՝ էլեկտրոնային հաղոր դակցության 
ոլորտում տվյալների փոխանցում, ինտերնետային 
ծառայություն։ 

____________________

(210) 20100598 (111) 16143
(220) 22.04.2010 (151) 09.11.2010
 (181) 22.04.2020
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540) 

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծա-

նելիք, անուշաբույր արտադրանք անձնական 
օգտագործման համար, դեղերով չտոգորված 
արդուզարդի պարագաներ անձնական օգտա-
գործման համար, դեղերով չտոգորված մաշկի 
խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100635 (111) 16144
(220) 30.04.2010 (151) 09.11.2010
 (181) 30.04.2020
(730) «Ֆինալիանս» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ–Նովա 

19, AM
(540) 

( 5 9 1 ) 
Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր, 
կապույտ գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 36. խորհրդատվություն, ապահովա-

գրական գործունեություն։ 
____________________
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(210) 20100679 (111) 16145
(220) 06.05.2010 (151) 09.11.2010
 (181) 06.05.2020
(730) «Արասո» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 19/5, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ա-
լյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրու-
շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, 
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց։ 

____________________

(210) 20100725 (111) 16146
(220) 18.05.2010 (151) 09.11.2010
 (181) 18.05.2020
(730) «Սթար Դիվայդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 

25/14, բն. 14, AM
(540) 

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

(511)
դաս 30. հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ։ 
____________________

(210) 20100888 (111) 16147
(220) 21.06.2010 (151) 09.11.2010
 (181) 21.06.2020
(730) «Սոմիլա» ՍՊԸ, Վանաձոր, Զորավար 

Անդրանիկի 14ա, AM
(540) 

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20100008 (111) 16148
(220) 12.01.2010 (151) 11.11.2010
 (181) 12.01.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահան Կարգինյան, 

Երևան, Թերլեմեզյան 12, AM
(540) 

(526) Բացի «ԹԱԳ» բառից մնացած բոլոր 
տար րերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

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

(511)
դաս 29. պահածո, շոգեխաշած միս։

____________________

(210) 20100418 (111) 16149
(220) 23.03.2010 (151) 11.11.2010
 (181) 23.03.2020
(730) «Վամհեր» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 11, 

բն. 19, AM
(540) 

(511)
դաս 3. մազերի ներկ։ 

____________________
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(210) 20100419 (111) 16150
(220) 23.03.2010 (151) 11.11.2010
 (181) 23.03.2020
(730) «Վամհեր» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 11, 

բն. 19, AM
(540) 

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ։ 

____________________

(210) 20100429 (111) 16151
(220) 25.03.2010 (151) 11.11.2010
 (181) 25.03.2020
(730) «Սամվել Ք. Բաղդասարյան փրոդաքշն» 

ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ Մալյան 2, բն. 77, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, նարնջա-
գույն, կանաչ և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 16. թերթ։ 

____________________

(210) 20100431 (111) 16152
(220) 26.03.2010 (151) 11.11.2010
 (181) 26.03.2020
(730) Արամ Մելքոնյան, Երևան, Սեբաստիա 28, 

բն.25, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, դեղին, 
կանաչ, կարմիր և սպիտակ գունային հա-
մակցությամբ։

(511)
դաս 2. ներկեր, ծեփամածիկներ, սոսինձներ, 

գունանյութեր։ 
____________________

(210) 20100447 (111) 16153
(220) 30.03.2010 (151) 11.11.2010
 (181) 30.03.2020
(730) «Օգոնյոկ սեքյուրիթի սերվիս» ՍՊԸ, 

Երևան, Արշակունյաց 15, AM
(540) 

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

(511)
դաս 45. օբյեկտի պահպանություն, տվյալ 

վայրում հասարակական կարգի ապա հո-
վում, թիկնապահական ծառայության կազ-
մակերպում։ 

____________________
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(210) 20100492 (111) 16154
(220) 02.04.2010 (151) 11.11.2010
 (181) 02.04.2020
(730) «Ոսկե պինգվին» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 

40, AM
(540) 

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

(511)
դաս 30. պաղպաղակ։ 

____________________

(210) 20100604 (111) 16155
(220) 23.04.2010 (151) 11.11.2010
 (181) 23.04.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անահիտ Թա-

մազյան, Երևան, Արշակունյաց 2, 214 սեն-
յակ, AM

(540) 

(526) «ENGLISH LANGUAGE ADVANCED 
COURSES» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, 
կարմիր, կանաչ և սև գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 41. անգլերեն լեզվի ուսուցման կազ-

մակերպում։ 
____________________

(210) 20100768 (111) 16156
(220) 26.05.2010 (151) 11.11.2010
 (181) 26.05.2020
(730) «Հեռուստատեսության և ռադիոյի ակադեմիա» 

ՓԲԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 67ա, AM
(540) 

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

(511)
դաս 38. հեռարձակում.
դաս 41. հաղորդման պատրաստում։ 

____________________

(210) 20100848 (111) 16157
(220) 15.06.2010 (151) 11.11.2010
 (181) 15.06.2020
(730) «Վիվա-Ման գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Բաշին-

ջաղյան 1-ին նրբ. 16, բն. 30, 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։

____________________

(210) 20100951 (111) 16158
(220) 01.07.2010 (151) 11.11.2010
 (181) 01.07.2020
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

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

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20100956 (111) 16159
(220) 02.07.2010 (151) 11.11.2010
 (181) 02.07.2020
(730) «Ֆինտեխ աուդիտ» ՓԲԸ, Երևան, Գրիգոր 

Արծրունի 78/3, բն. 3, AM
(540) 

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

(511)
դաս 35. աուդիտ, հաշվապահական հաշ-

վա ռում, հարկային խորհրդատվություն, հաշվա-
պահական խորհրդատվություն.

դաս 36. ֆինանսական խորհրդա տվություն։
____________________

(210) 20101022 (111) 16160
(220) 14.07.2010 (151) 11.11.2010
 (181) 14.07.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Բաբկեն Ոսկանյան, 

Երևան, Մովսես Խորենացի 56, AM

(540) 

(511)
դաս 35. առևտուր։ 

____________________

(210) 20091179 (111) 16161
(220) 01.10.2009 (151) 18.11.2010
 (181) 01.10.2019
(730) «Էլիտ Շանթ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 

73, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կապույտ, 
սև, սպիտակ, կարմիր և մոխրագույն գու-
նային համակցությամբ։

(511)
դաս 32. ոչ գազավորված խմելու ջուր։ 

____________________

(210) 20100206 (111) 16162
(220) 17.02.2010 (151) 18.11.2010
 (181) 17.02.2020
(730) Վահե Ջանջուղազյան, Երևան, Քանաքեռի 

17, 10/2 տուն, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր գույնով։
(511)

դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիքներ։ 
____________________
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(210) 20100588 (111) 16163
(220) 20.04.2010 (151) 18.11.2010
 (181) 20.04.2020
(730) «Վերֆար» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի նրբ. 

3, AM
(540) 

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

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր։ 

____________________

(210) 20100643 (111) 16164
(220) 03.05.2010 (151) 18.11.2010
 (181) 03.05.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սլավա Պողոսյան, 

ԼՂՀ, Հադրութ Շահումյան 3, AM
(540) 

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

(511)
դսա 29. բոված արևածաղկի սերմ։ 

____________________

(210) 20100738 (111) 16165
(220) 20.05.2010 (151) 18.11.2010
 (181) 20.05.2020
(730) «Կառե բյութի» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 

75, AM

(540) 

(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահ։ 

____________________

(210) 20100771 (111) 16166
(220) 26.05.2010 (151) 18.11.2010
 (181) 26.05.2020
(730) «Ինտաս» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1-ին նրբ., 

3-րդ շենք, բն. 12, AM
(540) 

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

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20100922 (111) 16167
(220) 29.06.2010 (151) 18.11.2010
 (181) 29.06.2020
(730) Էրիկ Մարտիրոսյան, Երևան, Խաղաղ Դոնի 

19, բն. 98, AM
(540) 

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.
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դաս 5. դեղագործական և անասնաբու ժա-
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակ ների 
հա մար, մանկական սնունդ. սպեղանալա-
թեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

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

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

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

____________________

(210) 20101014 (111) 16168
(220) 13.07.2010 (151) 18.11.2010
 (181) 13.07.2020
(730) «Ռիմմար» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ–Նովա 19, 

բիզնես հարկ, AM
(540) 

(511)
դաս 43. հյուրանոց, ռեստորան։ 

____________________

(210) 20101015 (111) 16169
(220) 13.07.2010 (151) 18.11.2010
 (181) 13.07.2020
(730) «Ռիմմար» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ–Նովա 19, 

բիզնես հարկ, AM
(540) 

(511)
դաս 43. հյուրանոց, ռեստորան։ 

____________________

(210) 20101016 (111) 16170
(220) 13.07.2010 (151) 18.11.2010
 (181) 13.07.2020
(730) «Ռիմմար» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ–Նովա 19, 

բիզնես հարկ, AM
(540) 

(511)
դաս 30. շոկոլադ.
դաս 32. գարեջուր, ոչ ալկոհոլային խմիչք-

ներ.
դաս 43. հյուրանոց, ռեստորան։ 

____________________

(210) 20101054 (111) 16171
(220) 16.07.2010 (151) 18.11.2010
 (181) 16.07.2020
(730) «Ռոքարմ» ՍՊԸ, Ջրվեժ, Մայակ թաղ. 

44/1, AM
(540) 

(526) Բացի «ԱԿՎԱ ԿՐԻՍՏԱԼ ԼԱՅՆ» և «ԱԿՎԱ 
ԿՐԻՍՏԱԼ ԼԱՅՆ» (ռուս.) արտա հայտու-
թյուններից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

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

(511)
դաս 32. ջուր։ 

____________________

(210) 20101238 (111) 16172
(220) 26.08.2010 (151) 18.11.2010
 (181) 26.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Հակոբ-

յան, Երևան, Կիևյան փ., 2-րդ շենք, 22 
տարածք, AM

(540) 

(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահ։ 

____________________
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(210) 20100192 (111) 16173
(220) 12.02.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 12.02.2020
(730) Դիսքավըր Ֆայնենշըլ Սըրվիսիս, US
(540) 

(511)
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 

ներառյալ՝ կրեդիտ և դեբետ քարտերին վերա-
բերող ծառայություններ. կրեդիտ և դեբետ քար-
տերի թողարկման ծառայություններ. ֆինան-
սական գործեր. ապահովագրության ծառա -
յություններ. կանխավճարային քարտերի թողար-
կում. արժեքի նշանների (խորհրդանիշերի) թո-
ղարկում. դրամի փոխանակում. էլեկտրոնային 
դեբետ և կրեդիտ գործարքներ. կրեդիտ քար-
տի միջոցով կանխիկ դրամի վճարումներ և 
փոխարինում. կանխիկ դրամով էլեկտրոնային 
գործարքներ. բանկոմատներին վերաբերող 
բանկային ծառայություններ. վճարագրերի 
իսկության ստուգման, կանխիկացման և կան-
խիկ վճարումների ծառայություններ. էլեկ-
տրոնային վճարումների մշակման ծառայու-
թյուններ. կրեդիտ քարտերի և վճարման 
գործարքների վավերացման և իսկության 
ստուգման ծառայություններ. բանկային ծառա-
յու թյուններ. հաշիվ երի և մուրհակների վճա-
րում ների իրականացման և ներկայացման 
ծառա յություններ. վճարման ծառայություններ 
օնլայն ռեժիմում էլեկտրոնային եղանակով՝ գլո-
բալ համակարգչային ցանցի միջոցով. ֆինան-
սական տեղեկատվության տրամադրում, ներ-
առյալ՝ կրեդիտ և դեբետ քարտերի տվ յալ-
ներ և հաշվետվություն, և ֆինանսական փաս-
տաթղթերի և արձանագրված տվյալների և 
փաստերի կառավարում. վճարումների էլեկ-
տրոնային փոխանցման ծառայություններ. 
վարկերի կառավարման ծառայություններ. 
ֆինանսական տեղեկատվության տարածում 
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100193 (111) 16174
(220) 12.02.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 12.02.2020
(730) Դիսքավըր Ֆայնենշըլ Սըրվիսիս, US
(540) 

(511)
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 

ներառյալ՝ կրեդիտ և դեբետ քարտերին վերա-
բերող ծառայություններ. կրեդիտ և դեբետ 
քարտերի թողարկման ծառայություններ. ֆի-
նան սական գործեր. ապահովագրության ծառա -
յություններ. կանխավճարային քարտերի թողար-
կում. արժեքի նշանների (խորհրդանիշերի) թո-
ղարկում. դրամի փոխանակում. էլեկտրոնային 
դեբետ և կրեդիտ գործարքներ. կրեդիտ քար-
տի միջոցով կանխիկ դրամի վճարումներ և 
փոխարինում. կանխիկ դրամով էլեկտրոնային 
գործարքներ. բանկոմատներին վերաբերող բան-
կային ծառայություններ. վճարագրերի իսկու թյան 
ստուգման, կանխիկաց ման և կանխիկ վճարումների 
ծառայություններ. էլեկտրոնային վճարումների 
մշակման ծառայություններ. կրեդիտ քարտերի և 
վճարման գործարքների վավերացման և իսկու-
թյան ստուգման ծառայություններ. բանկային 
ծառայություններ. հաշիվերի և մուրհակների 
վճարումների իրականացման և ներկայացման 
ծառայություններ. վճարման ծառայություններ 
օնլայն ռեժիմում էլեկտրոնային եղանակով՝ 
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով. ֆի-
նանսական տեղեկատվության տրամադրում, 
ներառյալ՝ կրեդիտ և դեբետ քարտերի տվյալ-
ներ և հաշվետվություն, և ֆինանսական փաս-
տաթղթերի և արձանագրված տվյալների և 
փաստերի կառավարում. վճարումների էլեկ-
տրո նային փոխանցման ծառայություններ. 
վարկերի կառավարման ծառայություններ. ֆի-
նան սական տեղեկատվության տարածում գլո-
բալ համակարգչային ցանցի միջոցով։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100372 (111) 16175
(220) 17.03.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 17.03.2020
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(730) Աուքսիլիում Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս, Ինք 
(Դելավերի նահանգ), US

(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20100660 (111) 16176
(220) 05.05.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 05.05.2020
(730) «Սովալ» ՍՊԸ, Իջևան, Պռոշյան 25, AM
(540) 

(526) «HAIR DYER» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ։

 ____________________

(210) 20100735 (111) 16177
(220) 19.05.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 19.05.2020
(730) «Մոնտե ջեվըլրի» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 

42, տարածք 1/4, AM
(540) 

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

(511)
դաս 14. արծաթյա և ոսկյա զարդեր։ 

____________________

(210) 20100808 (111) 16178
(220) 03.06.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 03.06.2020
(730) «Կարոլինա» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիրի 29, 

տ. 13/1, AM
(540) 

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա րակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100816 (111) 16179
(220) 04.06.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 04.06.2020
(730) «Իվկար» ՍՊԸ, Չարենցավան, 3-րդ թաղ, 

15 շ., բն. 14, AM
(540) 

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

(511)
դաս 6. մետաղյա դռներ.
դաս 19. ոչ մետաղյա դռներ.
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դաս 35. առևտուր, ներմուծում, գովազդ. 
գործերի կառավարում գործարարության ասպա-
րեզում. վարչարարական գործունեություն գոր-
ծարարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20100819 (111) 16180
(220) 07.06.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 07.06.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20100858 (111) 16181
(220) 16.06.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 16.06.2020
(730) «Կարոլինա» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիրի 29, 

տ. 13/1, AM
(540) 

(511)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, չո-

րաց ված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100896 (111) 16182
(220) 22.06.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 22.06.2020
(730) Գիգա–Բայթ Թեքնոլջի Քո., ԼԹԴ, TW
(540) 

(511)
դաս 9. նոութբուքեր. նոութբուքեր բազային 

բլոկով. անձնական համակարգիչներ. անձնա-
կան օգտագործման գրպանի թվային համակար-
գիչներ. արդյունաբերական համակարգիչներ. 
հեղուկաբյուրեղային մոնիտորներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100898 (111) 16183
(220) 23.06.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 23.06.2020
(730) «Լյու ընդ Ար» ՍՊԸ, Երևան, Հասրաթյան 

29/6, AM
(540) 

(511)
դաս 43. ռեստորանային համալիր։ 

____________________

(210) 20100997 (111) 16184
(220) 09.07.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 09.07.2020
(730) «Մարիլա» ՍՊԸ, Կապան, Գործարանային 

16/3, AM
(540) 
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

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

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, չո-
րացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոնֆիտյուր. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճար պեր. այդ թվում՝ պինդ, հալած և հեղուկ 
բուսական յուղեր. մարգարին։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20101076 (111) 16185
(220) 20.07.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 20.07.2020
(730) Հեյնզ Իտալիա էս. Փի. Էյ., IT
(540) 

(511)
դաս 5. մթերքներ և ըմպելիքներ մանուկ  ների 

և անդամալույծների համար. դիետիկ մթերք ներ 
և ըմպելիքներ. բժշկական և դեղագործական 
պատ րաստուկներ. փոշիներ, էսենցիաներ, խտա -
նյութեր և այլ պատրաստուկներ նախա տես ված 
ըմպելիքների պատրաստման համար, ներառված 
5-րդ դասում.

դաս 29. կաթի հիմքով ըմպելիքներ, կաթ նա-
մթերք, կաթի փոշի և կաթի փոշի պարու նակող 
պատրաստուկներ, չորացրած կամ պա հա ծո-
յացված մթերք, սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. պատրաստուկներ հացահատի-
կային կուլտուրաներից, սննդային հավելա-
նյութեր մարդկանց համար, կաթով շոկոլադե 
ըմպելիքներ, կակաոյից ըմպելիքներ՝ կաթով, 
թխվածքաբլիթներ, թխվածք և տորթեր, հրու-
շակեղեն, քաղցրավենիք.

դաս 32. ըմպելիքների պատրաստման 
համար փոշիներ և այլ բաղադրանյութեր, օգտա-
գործման համար պատրաստ ըմպելիքներ, կաթի 
հիմքով ըմպելիքներ և սննդարար ըմ պելիքներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101088 (111) 16186
(220) 22.07.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 22.07.2020
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 

Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM
(540) 

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, ռեստորան-
ներ, սրճարաններ, հասարակական սնունդ, 
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում, 
հյուրանոցներ, ժամանակավոր կացարաններ։

____________________

(210) 20101089 (111) 16187
(220) 22.07.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 22.07.2020
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 

Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM
(540) 

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, ռեստորան-
ներ, սրճարաններ, հասարակական սնունդ, 
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում, 
հյուրանոցներ, ժամանակավոր կացարաններ։ 

____________________

(210) 20101090 (111) 16188
(220) 22.07.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 22.07.2020
(730) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 

Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM
(540) 

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, ռեստորան-
ներ, սրճարաններ, հասարակական սնունդ, 
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում, 
հյուրանոցներ, ժամանակավոր կացարաններ։ 

____________________
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(210) 20101121 (111) 16189
(220) 28.07.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 28.07.2020
(730) «Առաքել ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 

138/2, 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 ճար-
պեր։

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20091604 (111) 16190
(220) 11.12.2009 (151) 24.11.2010
 (181) 11.12.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում, տպագրական արտադրանք, 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար, լուսանկարներ, թղթագրենական պի-
տույքներ, կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար, պիտույքներ 
նկարիչների համար, վրձիններ, գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի), ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորում-
ների), պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման 
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում, 
տառաշարեր, տպագրական կլիշեներ: 

____________________

(210) 20091605 (111) 16191
(220) 11.12.2009 (151) 24.11.2010
 (181) 11.12.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրա մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ:

____________________

(210) 20091606 (111) 16192
(220) 11.12.2009 (151) 24.11.2010
 (181) 11.12.2019
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-

ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման 
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ։

____________________
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(210) 20100304 (111) 16193
(220) 05.03.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 05.03.2020
(730) Պեդյու Հոլդինգս, Ինք., US
(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) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100339 (111) 16194
(220) 12.03.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 12.03.2020
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

____________________

(210) 20100340 (111) 16195
(220) 12.03.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 12.03.2020
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորում-
ների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման 
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

____________________

(210) 20100341 (111) 16196
(220) 12.03.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 12.03.2020
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. պի-
տույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրա-
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մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացա ռությամբ կահույքի). ուսուցողական նյու-
թեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.

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

____________________

(210) 20100403 (111) 16197
(220) 22.03.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 22.03.2020
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100404 (111) 16198
(220) 22.03.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 22.03.2020
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100405 (111) 16199
(220) 22.03.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 22.03.2020
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100406 (111) 16200
(220) 22.03.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 22.03.2020
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100453 (111) 16201
(220) 31.03.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 31.03.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(540) 
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն, դե-
ղին, կանաչ, շագանակագույն, սպիտակ և 
կապույտ գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք, մաս-

նավորապես շոկոլադե կոնֆետներ։ 
____________________

(210) 20100587 (111) 16202
(220) 19.04.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 19.04.2020
(730) Ֆինլանդիա Վոդկա Ուորլդուայդ ԼԹԴ, FI
(540) 

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, ներառյալ 

թորած սպիրտային խմիչքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100592 (111) 16203
(220) 20.04.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 20.04.2020
(730) Ուիքս Ֆիլթրեյշն Քորփ ԼԼՔ, US
(540) 

(511)
դաս 7. զտիչներ, զտող տարրեր, զտման 

սարքեր և նյութեր, մասնավորապես ներքին 
այրման շարժիչների համար, բոլոր տեսակի 
զտիչներ և զտող տարրեր, այդ թվում՝ փոխա-
դրամիջոցների, ցամաքով, օդով կամ ջրով տե-
ղա շարժվող ապարատների համար, զտիչներ 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր), սարքա-
վորումներ շարժիչների արտանետված գազերի 
մաքրման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100649 (111) 16204
(220) 03.05.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 03.05.2020
(730) «Բումերանգ սովթուեր» ՍՊԸ, Երևան, 

Սարյան 3, AM
(540) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարե-
զում. գրասենյակային ծառայություններ, այդ 
թվում` խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման վերաբերյալ, համակարգչային 
ֆայլերում տեղեկատվության որոնում (երրորդ 
անձանց համար), տվյալների համակարգչային 
բազաներից տեղեկատվության հավաքա գրում, 
տվյալների համակարգչային բազաներում տե-
ղեկատվության համակարգում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-
բե րական վեր լուծումներ և հետազոտություն-
ներ. համակարգչային ապարատների և ծրա-
գրերի մշակում և կատարելագործում, այդ 
թվում՝ համակարգչային ծրագրավո րում, հա-
մա  կարգչային ծրագրային ապահովման մշա-
կում և կատարելագործում, համակարգ չային 
համակարգերի մշակում և կատարելագործում, 
ծրագրային ապահովման մշակում և կատա-
րելագործում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101125 (111) 16205
(220) 29.07.2010 (151) 24.11.2010
 (181) 29.07.2020
(730) «Լիմար սթար» Հայ-կանադական Հ/Ձ ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, ք. Մասիս ն/թ 9/13, AM
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(540) 

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

(511)
դաս 32. խմելու ջուր։ 

____________________

(210) 20100157 (111) 16206
(220) 09.02.2010 (151) 26.11.2010
 (181) 09.02.2020
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(526) Բացի «Grand Candy» անվանումից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, ոսկեգույն, 
բաց և մուգ շագանակագույն գունային հա-
մակ ցությամբ։

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

փոխարինիչներ. հացահատիկային մթերքներ, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ։ 

____________________

(210) 20100382 (111) 16207
(220) 18.03.2010 (151) 26.11.2010
 (181) 18.03.2020
(730) Բիլալ Մուհամիդ Ալ Համվի, SY
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 43. հյուրանոցներ, ռեստորաններ, 

պատ  րաստի սուրճ վաճառող կրպակներ։
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20100383 (111) 16208
(220) 18.03.2010 (151) 26.11.2010
 (181) 18.03.2020
(730) Բիլալ Մուհամիդ Ալ Համվի, SY
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 43. հյուրանոցներ, ռեստորաններ, 

պատ   րաստի սուրճ վաճառող կրպակներ։
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________
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(210) 20100433 (111) 16209
(220) 26.03.2010 (151) 26.11.2010
 (181) 26.03.2020
(730) «Արաբկիր» Բժշկական համալիր երեխա-

ների և դեռահասների առողջության ինս-
տիտուտ Երևան, Մամիկոնյանց 30, AM

(540) 

(526) Բացի «ԱՐԱԲԿԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ 
ԱՌՈՂՋՈՒՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» և «ARABKIR 
JOINT MEDICAL CENTRE INSTITUTE OF 
CHILD AND ADOLESCENT HEALTH» 
արտահայտություններից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։ 

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

(511)
դաս 41. առողջապահական ժամա նակա կից 

մոտեցումների, ուղեցույցների, ստան դարտների, 
բուժական, ախտորոշիչ մեթոդների ուսուցում ինչ-
պես իր կողմից ստեղծված ստորաբաժանումներում, 
այնպես էլ այլ առողջապահական և բուժական 
հաստատություններում. կլինիկաախտաբանական 
կոնֆերանսների կազմակերպում.

դաս 42. երեխաների և դեռահասների 
առողջության պահպանման, հիվանդությունների 
հայտնաբերմանը և բուժմանն ուղղված գիտա-
հետազոտական գործունեության իրակա նա-
ցում.

դաս 44. բժշկական օգնության կազմա   կեր-
պում, հիվանդանոցային և արտա հիվան  դանոցային 
(ամբուլատոր) գործու նեու թյուն, այդ թվում՝ մարդու 
առողջության պահպանմանը, հիվանդություն-
ների հայտնա բերմանը, կանխարգելմանն ու բուժ-
մանն ուղղված գործունեության իրականացում. 
երեխաների, դեռահասների և երիտասարդների 
հիվանդությունների հայտնաբերմանն ու բուժ-
մանն ուղղված գործունեության իրականացում. 
բնակչության ֆիզիկական, մտավոր, լսո ղական, 
հոգեբանական և սոցիալական վերականգ-
նողական գործունեության իրականացում. երե-
խաների և դեռահասների առողջության պահ-
պանմանը, հիվանդությունների հայտնաբերմանը 

և բուժմանն ուղղված կազմակերպա–մեթո-
դական գործունեության իրականացում. ձեռնար-
կությունների և կազմակերպությունների հետ 
կնքած պայմանագրերի սահմաններում անհրա-
ժեշտ ամբուլատոր և ստացիոնար բժշկական 
օգնության իրականացում իրեն պատկանող 
կառույցներում ու ստորաբաժանումներում. 
առողջապահական ժամանակակից մոտե ցում-
ների, ուղեցույցների, ստանդարտների, բու-
ժական, ախտորոշիչ մեթոդների մշակում, 
ուսուցում և ներդրում ինչպես իր կողմից 
ստեղծ ված ստորաբաժանումներում, այն պես 
էլ այլ առողջապահական և բուժական հաս-
տատություններում. պոթոմորֆոլոգիական ախ-
տորոշիչ ծառայություն՝ հիվանդությունների 
ճշտված ախտորոշում՝ սեկցիոն (աուտոպսիոն), 
վիրահատական և բիոպսիոն նյութերի հետա-
զոտման միջոցով. բուժող բժիշկների հետ ախ-
տորոշիչ և բուժական աշխատանքների վեր-
լուծում. հայտնաբերված սուր վարակիչ և հա-
տուկ վտանգավոր հիվանդությունների մա-
սին առողջապահական մարմիններին շտապ 
տեղեկացում։ 

____________________

(210) 20100526 (111) 16210
(220) 06.04.2010 (151) 26.11.2010
 (181) 06.04.2020
(730) Բիլալ Մուհամիդ Ալ Համվի, SY
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 30. սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ, թեյ, 

կակաո, ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, 
քաղցր խմորից հրուշակեղեն, առավելապես՝ լցո-
նով, թխվածքաբլիթներ, հրուշակեղեն, քաղց րա-
վենիք, շոկոլադ, կոնֆետներ, մեղր.

դաս 43. հյուրանոցներ, ռեստորաններ, 
պատ րաստի սուրճ վաճառող կրպակներ։
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________
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(210) 20100817 (111) 16211
(220) 07.06.2010 (151) 26.11.2010
 (181) 07.06.2020
(730) «ԱԱԼ» Ունիվերսալ ֆինանսական կազմա-

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

(540) 

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

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

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 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառ նություններ.

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

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմա կերպում։

____________________

(210) 20100884 (111) 16212
(220) 21.06.2010 (151) 26.11.2010
 (181) 21.06.2020
(730) «Բիոմեջիք» ՍՊԸ, Էջմիածին, Բաղրամյան 

1 գ, AM
(540) 

(511)
դաս 5. դեղեր, սննդային հավելումներ.
դաս 29. կաթնամթերք։ 

____________________

(210) 20100891 (111) 16213
(220) 21.06.2010 (151) 26.11.2010
 (181) 21.06.2020
(730) «Կարոլինա» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիրի 29, 

տ. 13/1, AM
(540) 

(511)
դաս 33. օղի։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20100904 (111) 16214
(220) 24.06.2010 (151) 26.11.2010
 (181) 24.06.2020
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
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(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ վար-
դագույն, ոսկեգույն գունային համակ ցու-
թյամբ։

(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) 20100955 (111) 16215
(220) 02.07.2010 (151) 26.11.2010
 (181) 02.07.2020
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, շագա-
նակագույն և ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ։

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

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

____________________

(210) 20101000 (111) 16216
(220) 09.07.2010 (151) 26.11.2010
 (181) 09.07.2020
(730) «Մաքս-փաուը» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 

49, բն. 19, AM
(540) 

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ։
____________________

(210) 20101161 (111) 16217
(220) 06.08.2010 (151) 26.11.2010
 (181) 06.08.2020
(730) «Սելենա–սերվիս» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 

Թումանյան 3, բն. 66, AM
(540) 
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(511)
դաս 37. լվացքի և ներկման աշխատանքներ, 

չոր մաքրում, խոնավ մաքրում, գորգերի և գոր-
գա հատակների մաքրում, փափուկ կահույքի 
մաքրում, ավտոսրահների մաքրում։

____________________

(210) 20101167 (111) 16218
(220) 06.08.2010 (151) 26.11.2010
 (181) 06.08.2020
(730) «Շատո Արենի» ՍՊԸ, Վայոց ձոր, գ. Գլա-

ձոր, AM
(540) 

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։

____________________

(210) 20101211 (111) 16219
(220) 19.08.2010 (151) 26.11.2010
 (181) 19.08.2020
(730) «Ուրարտու–Ադելինա» ՍՊԸ, Երևան, Մալ-

խասյան 25, AM
(540) 

(526) «ՔԱՐԻ ՀԱՑ» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, մուգ 
և բաց շագանակագույն, ոսկեգույն, ցորե-
նագույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 30. հաց։ 

____________________

(210) 20091552 (111) 16220
(220) 30.11.2009 (151) 30.11.2010
 (181) 30.11.2019
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, DE
(540) 

(526) «ACTIVE CARBON FILTER» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա խոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարետներ. 
սիգարներ. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ 
բուժական կամ բժշկական նպատակների հա-
մար). լուցկի և ծխելու պիտույքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091553 (111) 16221
(220) 30.11.2009 (151) 30.11.2010
 (181) 30.11.2019
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, DE
(540) 

(526) «ACTIVE CARBON FILTER» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։
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(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարետներ. 
սիգարներ. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բու-
ժական կամ բժշկական նպատակների համար). 
լուցկի և ծխելու պիտույքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100247 (111) 16222
(220) 24.02.2010 (151) 30.11.2010
 (181) 24.02.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անդրանիկ Կարա-

պետյան, Երևան, Վրացյան 89, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց կանաչ և մա-
նուշակագույն գունային համակ ցու թյամբ։

(511)
դաս 35. ծաղկի առևտուր։ 

____________________

(210) 20100261 (111) 16223
(220) 26.02.2010 (151) 30.11.2010
 (181) 26.02.2020
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20100434 (111) 16224
(220) 26.03.2010 (151) 30.11.2010
 (181) 26.03.2020
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, DE
(540) 

(526) «ACTIVE CARBON FILTER» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարետներ. 
սիգարներ. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բու-
ժական կամ բժշկական նպատակների համար). 
լուցկի և ծխելու պիտույքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100567 (111) 16225
(220) 14.04.2010 (151) 30.11.2010
 (181) 14.04.2020
(730) «Բաս Արմ» ՍՊԸ, Թալին, Սարանտակ 7, AM
(540) 

(526) «ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» 
արտահայտությունը և «REFRIGERATOR» 
բառն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, ծիրա-
նա գույն, կապույտ և սև գունային համակ-
ցությամբ։



ԳՅՈՒՏԵՐ

45

ՄԱՍ 1

45

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№12 

27 . 1 2 . 20 10

(511)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

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

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 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։ 

____________________

(210) 20100713 (111) 16226
(220) 17.05.2010 (151) 30.11.2010
 (181) 17.05.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գոհար Նազարյան, 

Երևան, Կիևան 11, բն.6, AM
(540) 

(526) «ՏՈՐԹԵՐ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ նարնջա-
գույն, դեղին, կարմիր, սև և կապույտ գու-
նային համակցությամբ։

(511)
դաս 30. խմորեղեն։ 

____________________

(210) 20100717 (111) 16227
(220) 18.05.2010 (151) 30.11.2010
 (181) 18.05.2020
(730) «Սիս-95» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի նրբ. 

շ. 3, բն.24, AM

(540) 

(526) Բացի «ՍԻՍ-95» անվանումից, «ԱԶՈՑԵՈՎԻՏ» 
և «AZOZEOVIT» բառերից մնա ցած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահ պանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կանաչ, 
կարմիր, բորդո, դեղին, և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511)
դաս 1. ունիվերսալ կոմպլեքս կենսապարար-

տանյութ։  
____________________

(210) 20100718 (111) 16228
(220) 18.05.2010 (151) 30.11.2010
 (181) 18.05.2020
(730) «Սիս-95» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի նրբ. 

շ. 3, բն.24, AM
(540) 

(526) Բացի «ՍԻՍ-95» անվանումից, «ԱԶՈՏՈՎԻՏ» 
և «AZOTOVIT» բառերից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։
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(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կանաչ, 
կարմիր, դեղին, և սպիտակ գունային հա-
մակ ցությամբ։

(511)
դաս 1. ունիվերսալ ազոտական կենսապա-

րար տանյութ։ 
____________________

(210) 20100734 (111) 16229
(220) 19.05.2010 (151) 30.11.2010
 (181) 19.05.2020
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 

նահանգ, US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա-
պույտ, բաց և մուգ կարմիր, սպիտակ գու-
նային համակցությամբ։

(511)
դաս 3. բերանի խոռոչի խնամքի ոչ բուժա-

կան միջոցներ.
դաս 5. բերանի խոռոչի խնամքի բուժական 

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

____________________

(210) 20100851 (111) 16230
(220) 15.06.2010 (151) 30.11.2010
 (181) 15.06.2020
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI

(540) 

(511)
դաս 5. անզգայացնող և ցավազրկող դեղա-

միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100877 (111) 16231
(220) 18.06.2010 (151) 30.11.2010
 (181) 18.06.2020
(730) Նատուրքսան ԼԼՔ, US
(540) 

(511)
դաս 31. հավելումներ և հավելանյութեր 

ձկների կերերի համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100946 (111) 16232
(220) 01.07.2010 (151) 30.11.2010
 (181) 01.07.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, 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.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք ներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա րակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։

____________________
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(210) 20100996 (111) 16233
(220) 08.07.2010 (151) 30.11.2010
 (181) 08.07.2020
(730) Հեյնզ Իտալիա էս. Փի. Էյ., IT
(540) 

(511)
դաս 5. մթերքներ և ըմպելիքներ մանուկ  ների 

և անդամալույծների համար. դիետիկ մթերք-
ներ և ըմպելիքներ. բժշկական և դեղագործա-
կան պատրաստուկներ. փոշիներ, էսենցիաներ, 
խտա    նյութեր և այլ պատրաստուկներ նախա-
տեսված ըմպելիքների  պատրաստման համար, 
ներառված 5-րդ դասում.

դաս 29. կաթի հիմքով ըմպելիք ներ, կաթնա-
մթերք, կաթի փոշի և կաթի փոշի պարունակող 
պատրաստուկներ, չորացրած կամ պահածոյացված 
մթերք, սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. պատրաստուկներ հացահատիկային 
կուլտուրաներից, սննդային հավելանյութեր 
մարդկանց համար, կաթով շոկոլադե ըմպե-
լիքներ, կակաոյից ըմպելիքներ կաթով, թխված-
քաբլիթներ, թխվածք և տորթեր, հրուշա կեղեն, 
քաղցրավենիք.

դաս 32. ըմպելիքների պատրաստման 
համար փոշիներ և այլ բաղադրություններ, 
օգտա գործման համար պատրաստ ըմպելիքներ, 
կաթի հիմքով ըմպելիքներ և սննդարար ըմպե-
լիքներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101012 (111) 16234
(220) 09.07.2010 (151) 30.11.2010
 (181) 09.07.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ, 
կարմիր, դարչնագույն, սև և սպիտակ գու-
նա յին համակցությամբ։

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

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

____________________
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(210) 20101020 (111) 16235
(220) 13.07.2010 (151) 30.11.2010
 (181) 13.07.2020
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US
(310) 009115627   (320) 19.05.2010   (330) EM
(540) 

(556) Ձայնային նշան
(511)

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված 
և ջերմամշակված միրգ և բանջարեղեն. ձու, 
կաթնամթերք. դոնդող, մուրաբաներ, կոն ֆի-
տյուրներ, ջեմեր, պովիդլոներ, կոմպոտներ. 
կաթ և կաթնային ըմպելիքներ. օգտագործման 
համար պատրաստ սննդամթերք՝ հիմնականում 
բաղկացած վերը թվարկած ապրանքներից.

դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ, 
թեյ, կակաո, ըմպելի շոկոլադ. շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ, հացահատիկային մթերքներից 
պատրաստված փոքրիկ բատոններ. մակա-
րոնեղեն. լապշա. հաց. թխվածքաբլիթներ, գա-
լետներ. տորթեր, կեքսեր, հրուշակներ, խմորե-
ղեն. շոկոլադ, հրուշակեղեն. սննդային սառույց, 
սառեցված աղանդեր և պաղպաղակ. մեղր, 
մաթ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ, սոուս 
պեստո. համեմունք. խոտեր (համեմունքներ), 
համեմունքային բուրավետ կամ խոհանոցային 
կանաչիներ՝ ընդգրկված դաս 30–ում. ամոքանք. 
օգտագործման համար պատրաստ սննդամթերք՝ 
հիմնականում բաղկացած վերը թվարկած 
ապրանքներից.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա րակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա-
ղադրանյութեր:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100216 (111) 16236
(220) 19.02.2010 (151) 01.12.2010
 (181) 19.02.2020
(730) «Էջմիածին կաթ» ՍՊԸ, Էջմիածին, 

Թումանյան 9, AM
(540)

(554) Ծավալային նշան
(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-

նության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, կա-

պույտ, սպիտակ, դեղին, կանաչ, մանու-
շակագույն, կարմիր և սև գունային հա-
մակցությամբ։

(511)
դաս 21. տարա.
դաս 29. մածուն։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20100217 (111) 16237
(220) 19.02.2010 (151) 01.12.2010
 (181) 19.02.2020
(730) «Էջմիածին կաթ» ՍՊԸ, Էջմիածին, 

Թումանյան 9, AM

yeganyan
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(540) 

(526) «ՕՏԲՈՐՆԻ» (ռուս.) և «EXCELENT» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց 
շագանակագույն, դեղին և սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ։

(511)
դաս 21. տարա։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20100218 (111) 16238
(220) 19.02.2010 (151) 01.12.2010
 (181) 19.02.2020
(730) «Էջմիածին կաթ» ՍՊԸ, Էջմիածին, Թու-

մանյան 9, AM
(540) 

(526) «ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԶԱՄԲՅՈՒՂ» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց շագա-
նակագույն գունային համակ ցու թյամբ։

(511)
դաս 21. տարա։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20100219 (111) 16239
(220) 19.02.2010 (151) 01.12.2010
 (181) 19.02.2020
(730) «Էջմիածին կաթ» ՍՊԸ, Էջմիածին, 

Թումանյան 9, AM
(540)

(554) Ծավալային նշան
(526) Բոլոր գրառումներն ինքուրույն պահ-

պանության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, սպիտակ, 

կարմիր, կապույտ և երկնագույն գունային 
համակցությամբ։

(511)
դաս 21. տարա.
դաս 29. թթվասեր։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20100765 (111) 16240
(220) 25.05.2010 (151) 01.12.2010
 (181) 25.05.2020
(730) «Վի Էյ մաքսմոբայլ» Երևան, Ավան 14 

փողոց, 19 տուն, AM
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(540) 

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

____________________

(210) 20100778 (111) 16241
(220) 01.06.2010 (151) 01.12.2010
 (181) 01.06.2020
(730) Քարուն Դեըրիս, ինք., US
(540) 

(511)
դաս 29. կաթնամթերք։

(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

(210) 20100830 (111) 16242
(220) 10.06.2010 (151) 01.12.2010
 (181) 10.06.2020
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 

Ամիրյան 20, բն.1, AM
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։  

____________________

(210) 20100831 (111) 16243
(220) 10.06.2010 (151) 01.12.2010
 (181) 10.06.2020
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 

Ամիրյան 20, բն.1, AM
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։ 

____________________

(210) 20100832 (111) 16244
(220) 11.06.2010 (151) 01.12.2010
 (181) 11.06.2020
(730) «Հատուկ ծրագրերի կենտրոն» Հասա րա-

կական կազմակերպություն Երևան, Մարշալ 
Բաղրամյան 23/24, AM

(540) 

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

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

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
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գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քա վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմա կեր-
պում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիա կան 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20100833 (111) 16245
(220) 11.06.2010 (151) 01.12.2010
 (181) 11.06.2020
(730) «Հատուկ ծրագրերի կենտրոն» Հասարա-

կական կազմակերպություն Երևան, Մարշալ 
Բաղրամյան 23/24, AM

(540) 

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քա վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 

հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20100850 (111) 16246
(220) 15.06.2010 (151) 01.12.2010
 (181) 15.06.2020
(730) Փոլիքեմ Ս.Ա., LU
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիե-
տիկ նյու թեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապման նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախ-
տահանիչ միջոցներ. վ ասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100879 (111) 16247
(220) 21.06.2010 (151) 01.12.2010
 (181) 21.06.2020
(730) «Ռուկար–գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 

19, տուն 22, AM
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

52

ՄԱՍ 1

52

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№12 

27 . 1 2 . 20 10

(526) Բացի «ԴԼՅԱ ԴՌՈԻԶԵՅ» (ռուս.) արտա-
հայտությունից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և արծա-
թագույն գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 33. օղի։ 

____________________

(210) 20100880 (111) 16248
(220) 21.06.2010 (151) 01.12.2010
 (181) 21.06.2020
(730) «Ռուկար–գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 

19, տուն 22, AM
(540) 

(526) Բացի «TET A TET» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր տարրերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։

(511)
դաս 33. օղի։ 

____________________

(210) 20100994 (111) 16249
(220) 08.07.2010 (151) 01.12.2010
 (181) 08.07.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմինե Սինդոյան, 

Երևան, Քեռու 25, AM

(540) 

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

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

(511)
դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառայու-

թյուններ։ 
____________________

(210) 20091343 (111) 16250
(220) 04.11.2009 (151) 02.12.2010
 (181) 04.11.2019
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(540) 

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20091344 (111) 16251
(220) 04.11.2009 (151) 02.12.2010
 (181) 04.11.2019
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(540) 

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
____________________
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(210) 20091345 (111) 16252
(220) 04.11.2009 (151) 02.12.2010
 (181) 04.11.2019
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20100141 (111) 16253
(220) 05.02.2010 (151) 02.12.2010
 (181) 05.02.2020
(730) «Ստեփլայն» ՍՊԸ, Երևան, Այգեստան 9, 

շենք 41, բն. 27, AM
(540) 

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

(511)
դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման, փայլեց-

ման, ճարպազերծման համար (աման լվանալու 
և ապակու հեղուկներ)։ 

____________________

(210) 20100395 (111) 16254
(220) 19.03.2010 (151) 02.12.2010
 (181) 19.03.2020
(730) «Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան, 

Երևանյան 9, AM
(540) 

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի և օղու)։ 
____________________

(210) 20100757 (111) 16255
(220) 24.05.2010 (151) 02.12.2010
 (181) 24.05.2020
(730) «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, Բյուրեղավան, 39 

շենք, բն. 18, AM
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույնով։
(511)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։ 
____________________

(210) 20100829 (111) 16256
(220) 10.06.2010 (151) 02.12.2010
 (181) 10.06.2020
(730) «Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան, 

Երևանյան 9, AM
(540) 

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
____________________

(210) 20100924 (111) 16257
(220) 29.06.2010 (151) 02.12.2010
 (181) 29.06.2020
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(730) Հայաստանի Հանրապետության վարկային 
կազմակերպությունների միություն, Երևան, 
Կոմիտասի 54, 150 շին., AM

(540) 

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

(511)
դաս 36. վարկային կազմակերպություններին 

աջակցություն։ 
____________________

(210) 20101055 (111) 16258
(220) 15.07.2010 (151) 02.12.2010
 (181) 15.07.2020
(730) «Ռոբերտո» Հայ-իրանական ՀՁ ՍՊԸ, 

Երևան, Կոմիտասի 43, AM
(540) 

(526) Բացի «SUNNY GIRL» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

(511)
դաս 5. հիգիենիկ փաթաթաններ, վիրա-

կապեր, աղեկապեր (բանդաժներ). կանացի 
հիգիենիկ գոտիներ. կանացի հիգիենիկ միջա-
դիրներ. հիգիենիկ անձեռոցիկներ, բարձիկներ. 
կանացի հիգիենիկ տամպոններ։
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20101122 (111) 16259
(220) 29.07.2010 (151) 02.12.2010
 (181) 29.07.2020
(730) «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, Բյուրեղավան, 39 

շենք, բն. 18, AM
(540) 

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։ 

____________________

(210) 20100289 (111) 16260
(220) 03.03.2010 (151) 06.12.2010
 (181) 03.03.2020
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
(540) 

(526) «ՇՈԿՈԼԱԴՆԻԵ ԿՈՆՖԵՏԻ» (ռուս.) արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր, 
կանաչ, շագանակագույն, մանուշակագույն 
և ոսկեգույն գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 30. քաղցրավենիք։ 

____________________

(210) 20100345 (111) 16261
(220) 16.03.2010 (151) 06.12.2010
 (181) 16.03.2020
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
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(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 
կարմիր, սպիտակ, դեղին գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք։ 

____________________

(210) 20100455 (111) 16262
(220) 31.03.2010 (151) 06.12.2010
 (181) 31.03.2020
(730) «ԷԿԼՕՖ» հիմնադրամ Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածին, 1101, Հայաստանի Հանրա պե-
տություն, AM

(540) 

(511)
դաս 36. կրթական և մշակութային միջոցա-

ռումներին, սոցիալական ծրագրերի իրակա-
նացմանը, տնտեսական զարգացմանն աջակցող 
հիմնադրամ։ 

____________________

(210) 20100457 (111) 16263
(220) 01.04.2010 (151) 06.12.2010
 (181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

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

____________________

(210) 20100458 (111) 16264
(220) 01.04.2010 (151) 06.12.2010
 (181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

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

____________________

(210) 20100459 (111) 16265
(220) 01.04.2010 (151) 06.12.2010
 (181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

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

____________________
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(210) 20100462 (111) 16266
(220) 01.04.2010 (151) 06.12.2010
 (181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

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

____________________

(210) 20100464 (111) 16267
(220) 01.04.2010 (151) 06.12.2010
 (181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

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

____________________

(210) 20100466 (111) 16268
(220) 01.04.2010 (151) 06.12.2010
 (181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

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

____________________

(210) 20100469 (111) 16269
(220) 01.04.2010 (151) 06.12.2010
 (181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

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

____________________

(210) 20100470 (111) 16270
(220) 01.04.2010 (151) 06.12.2010
 (181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

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

____________________

(210) 20100477 (111) 16271
(220) 01.04.2010 (151) 06.12.2010
 (181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

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

____________________
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(210) 20100478 (111) 16272
(220) 01.04.2010 (151) 06.12.2010
 (181) 01.04.2020
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., AE
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

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

____________________

(210) 20100597 (111) 16273
(220) 22.04.2010 (151) 06.12.2010
 (181) 22.04.2020
(730) «Գյուրջյան և որդիներ» ՍՊԸ, Երևան, 

Ռոմանոս Մելիքյան 2/2 -5, AM
(540) 

(511)
դաս 29. մսից պատրաստված կիսաֆաբրի-

կատներ.
դաս 30. խմորից պատրաստված կիսաֆաբրի-

կատներ.
դաս 32. ջուր։  

____________________

(210) 20100852 (111) 16274
(220) 15.06.2010 (151) 06.12.2010
 (181) 15.06.2020
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

(540) 

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծա-

նելիք. անուշաբույր արտադրանք անձնական 
օգտագործման համար. դեղերով չտոգորված 
մաշկի խնամքի միջոցներ. դեղերով չտոգորված 
արդուզարդի պարագաներ.

դաս 16. բրոշյուրներ կոսմետիկայի և կոս-
մետիկական խնամքի վերաբերյալ. կատա-
լոգներ կոսմետիկայի և կոսմետիկական խնամքի 
բնագավառում. ամսագրեր կոսմետիկայի 
և կոսմետիկական խնամքի բնագավառում. 
տեղեկատվական ամսագրեր կոսմետիկայի 
և կոսմետիկական խնամքի բնագավառում. 
բացիկներ. թղթից կամ ստվարաթղթից 
տպա  գրական գովազդային տախտակներ. 
տպագրական տեղեկատվական բացիկներ կոս-
մետիկայի և կոսմետիկական խնամքի բնագա-
վառում. տպագրական պարբերականներ 
կոսմետիկայի և կոսմետիկական խնամքի 
բնագավառում. տպագրական արտադրանք, 
այն է՝ ուղեցույցներ կոսմետիկայի և կոսմետիկա-
կան խնամքի վերաբերյալ. տպագրական ուսու-
ցողական նյութեր կոսմետիկայի և կոս մե-
տիկական խնամքի բնագավառում. գովազ-
դային և խրախուսական նյութերի տեսքով 
տպագրական դիտողական արտադրանք. թղթա-
գրենական պիտույքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101087 (111) 16275
(220) 21.07.2010 (151) 06.12.2010
 (181) 21.07.2020
(730) «Վերմոնտ–Արմ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 

1Ա շ., բն. 10, AM
(540) 
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(526) «GALLERY» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

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

(511)
դաս 31. սերմեր, բնական բույսեր, ծաղիկ-

ներ.
դաս 35. առևտուր, ներմուծում. գովազդ. 

գործերի կառավարում գործարարության աս-
պարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ։

____________________

(210) 20100100 (111) 16276
(220) 27.01.2010 (151) 09.12.2010
 (181) 27.01.2020
(730) «Երևանի կենցաղային քիմիայի գործարան» 

ԲԲԸ, Երևան, Արշակունյաց պող. 125ա, AM
(540) 

(511)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ և մի-

ջոցներ, մասնավորապես՝ հախճապակյա և 
ճենապակյա իրերի, սանիտարական տեխնիկայի 
և կերամիկայի մաքրման, սպիտակեցման և 
ախտահանման համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100199 (111) 16277
(220) 16.02.2010 (151) 09.12.2010
 (181) 16.02.2020
(730) «Կլեոպատրա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

գյուղ Վերին Արտաշատ, AM

(540) 

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

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

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

____________________

(210) 20100564 (111) 16278
(220) 14.04.2010 (151) 09.12.2010
 (181) 14.04.2020
(730) Արևիկ Կարապետյան, Երևան, Սևաստո-

պոլյան փող., տուն 17, AM
(540) 

(526) «CATERING» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ դեղին, 
մանուշակագույն, բաց կանաչ և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 43. սննդի արտագնա սպասարկման 

ծառայություններ, ֆուրշետների կազմակեր-
պում։ 

____________________

(210) 20100655 (111) 16279
(220) 04.05.2010 (151) 09.12.2010
 (181) 04.05.2020
(730) Չամասյան Հրայեր Սիմոն, CA
(540) 

(511)
դաս 30. ադիբուդի։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20100694 (111) 16280
(220) 12.05.2010 (151) 09.12.2010
 (181) 12.05.2020
(730) «Մոբայլ մեսիջինգ սոլուշնս» ՍՊԸ, Երևան, 

Աբովյան 28, բն.8, AM
(540) 

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:

____________________

(210) 20100957 (111) 16281
(220) 02.07.2010 (151) 09.12.2010
 (181) 02.07.2020
(730) Սոլգար Հոլդինգս, Ինք., US
(540) 

(511)
դաս 5. վիտամիններ, միներալներ, դիե-

տիկ հավելանյութեր, սննդարար սննդային 
հավելանյութեր և խոտաբույսերի հիմքով հավե-
լա նյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100958 (111) 16282
(220) 02.07.2010 (151) 09.12.2010
 (181) 02.07.2020
(730) Սոլգար Հոլդինգս, Ինք., US
(540) 

(511)
դաս 5. վիտամիններ, միներալներ, դիե տիկ 

հավելանյութեր, սննդարար սննդային հավե-
լանյութեր և խոտաբույսերի հիմքով հավելա-
նյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100974 (111) 16283
(220) 07.07.2010 (151) 09.12.2010
 (181) 07.07.2020
(730) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապման նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ։ 

____________________
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(210) 20100975 (111) 16284
(220) 07.07.2010 (151) 09.12.2010
 (181) 07.07.2020
(730) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա կան 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյու թեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապման նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վ ասատու կենդանի ների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ։ 

____________________

(210) 20101176 (111) 16285
(220) 10.08.2010 (151) 09.12.2010
 (181) 10.08.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Նահա-

պետյան, Երևան, Վրացական 17, բն. 30, AM
(540) 

(526) «BEAUTY & WEDDING STUDIO» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 44. վարսավիրական ծառայություն.
դաս 45. հարսանյաց հանդեսի կազմակերպ-

ման ծառայություն։
____________________

(210) 20101183 (111) 16286
(220) 10.08.2010 (151) 09.12.2010
 (181) 10.08.2020
(730) «Ֆլեքսիբլ Ափլիքեյշնս» ՓԲԸ, Երևան, 

Ագաթանգեղոսի 29, բն. 8, AM
(540) 

(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-

ռա յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում։

____________________

(210) 20101191 (111) 16287
(220) 13.08.2010 (151) 09.12.2010
 (181) 13.08.2020
(730) «Գևորգյան Գալրի» ՍՊԸ, Երևան, Թու-

մանյան 38/1ա, AM
(540) 

(511)
դաս 35. առևտուր։

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

     5975 05.12.2020      «Սավա» ՍՊԸ, Աբովյան, Հանրակացարանային թաղամաս 8, AM

     6083  18.10.2020             Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., Նյու Ջերսիի նահանգ, US

     6084 18.10.2020             Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., Նյու Ջերսիի նահանգ, US

     6085 31.10.2020             «Շեն-Կոնցեռն» ՓԲԸ, Երևան, Շիրակի 2/2, AM

     6183  04.10.2020             Դե-Վի Ա/Ս, DK

     6198 04.09.2020       Նյու Զիլենդ Միլք Բրենդս Լիմիթիդ , NZ

    6226  30.08.2020       Քասթրոլ Լիմիթիդ, GB

     6317  21.11.2020       Ավայա Ինք., US

     6320 22.11.2020       Ավայա Ինք., US

     6443 30.10.2020       «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM

     6692 17.10.2021       «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան,

            Շահամիրյանների 22, AM

     6693 17.10.2021               «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 

            Շահամիրյանների 22, AM

     6694 17.10.2021               «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  ք. Երևան, 

            Շահամիրյանների 22, AM

     6695 17.10.2021               «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան,  

             Շահամիրյանների 22, AM

     6700 22.05.2021         ՕՍԻ Ֆարմասյութիքլզ, Ինք., US

     6824 28.08.2021               ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

      7212 09.11.2020                Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

(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

A01B 3/00 2464 A
B60T 17/18 2465 A
C04B 28/00 2466 A
G02F 1/00 2467 A
H02K 41/00 2468 A

01-03     237 S
09-01     238 S

     09-01      239 S
     09-01      240 S
     09-01      241 S
     09-01      242 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A43B 17/00 217 U

A61F 7/00 218 U

A47G 9/00   218 U

C02F 1/00    219 U

E02B 7/06    220 U

E02D 17/18   220 U

E21C 41/26    220 U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No  1002

Արտոնագրի բացառիկ լիցենզիա
(11) Արտոնագիր No 2370
73 (1) Լիցենզատու    Սուրեն Հովսեփյան, 

ք. Երևան, Կ. Ուլնեցու 72, բն.5, AM

73 (2) Լիցենզառու  «Պոստ Լեքս Քոնսալթինգ» 
ՍՊԸ,  ք. Երևան, Նալբանդյան 26/1, 624 սենյակ, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը     26.10.2014

Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

                                           Հանրապետություն

Գրանցված է                        26.10.2010
_____________________

Գրանցում No 1003

Արտոնագրի հասարակ լիցենզ

(11) Արտոնագիր No 2190 A2

73 (1) Լիցենզատու   Սուրեն Ռոբերտի Հովսեփ-
յան,  ք. Երևան, Կ. Ուլնեցու 72, բն. 5, AM

73 (2) Լիցենզառու   “Պոստ Լեքս Քոնսալթինգ” 
ՍՊԸ,   ք. Երևան, Նալբանդյան 26/1, 624 սենյակ, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը     18.06.2014

Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

                                           Հանրապետություն

Գրանցված է                       26.10.2010
_____________________

Գրանցում No 1004
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No  14505, 14535
73 (1) Զիջող   Թոմսըն Րեութերս Ֆայնենս Ս.Ա.
THOMSON REUTERS FINANCE S.A., Neuhofstrasse 
1, 6340 Baar, Switzerland, CH
73 (2) Ստացող   Թոմսըն Ռեութերս Գլոբալ 
Ռիսորսիզ
THOMSON REUTERS GLOBAL RESOURCES, 
Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները    ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 
                                           Հանրապետություն

Գրանցված է                        29.10.2010

 _____________________

Գրանցում No 1005
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No    2707, 4667, 4962, 5306, 
5415, 9484
73 (1) Զիջող   Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ
GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome House, 
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, 
England, GB
73 (2) Ստացող   ՎիիՎ Հելթքեըր ՅուՔեյ Լիմիթիդ
VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, GB
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը  Հայաստանի 

                                           Հանրապետություն
Գրանցված է                       29.10.2010

_____________________
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Գրանցում No 1006
Արտոնագրի զիջում
(11) Արտոնագիր No  2358A
73 (1) Զիջող   Ռուբեն Վարդանյան
ք. Երևան, Մյասնիկյան 7, 1ա, AM
73 (2) Ստացող   «Ինդասթրիալ Թեքնոլոջիզ Քո» 
ՍՊԸ,  ք. Երևան, Խորենացու 28 1/5, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

                                           Հանրապետություն

Գրանցված է                        01.11.2010
_____________________

Գրանցում No 1007
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No   6277, 6930
73 (1) Զիջող   Էքսենչեր Գլոբալ Սերվիսիզ, ԳմբՀ
ACCENTURE GLOBAL SERVICES, GmbH, 
Herrenacker 15, CH-8200 Schaffhausen, 
Switzerland, CH

73 (2) Ստացող    Էքսենչեր Ինթերնեշնլ Ս.ա.ր.լ.
ACCENTUR IINTERNATIONAL S.A.R.L., 46A, avenue 
J-F Kennedy,  L-1855, Luxembourg, LU

Փոխանցվող իրավունքները    ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 
                                           Հանրապետություն

Գրանցված է                        03.11.2010
_____________________

Գրանցում No 1008
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No   6277, 6930
73 (1) Զիջող    Էքսենչեր Ինթերնեշնլ Ս.ա.ր.լ.
ACCENTUR IINTERNATIONAL S.A.R.L., 46A, avenue 
J-F Kennedy, L-1855, Luxembourg, LU

73 (2) Ստացող    Էքսենչեր Գլոբալ Սերվիսիզ 
Լիմիթիդ
ACCENTURE GLOBAL SERVICES LIMITED, 3 Grand 
Canal Plaza, Upper Grande Canal Street, Dublin 4, 
Ireland, IE

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

                                           Հանրապետություն

Գրանցված է                        03.11.2010
_____________________

Գրանցում No 1009
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No  9677, 9687,9688, 9689, 
9690, 9710, 9711, 9712, 9713, 9762, 9763, 9765, 
9766, 9767, 9768, 9785, 9786, 9787, 9863, 
9864, 9865, 9866, 9867, 9956, 9958, 9959, 
10080, 10081, 10366, 10803, 10829

73 (1) Զիջող   «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական 
ՀՁ ՍՊԸ,  ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
73 (2) Ստացող    «Անուշ լինի» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Մասիսի 50, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

                                           Հանրապետություն

Գրանցված է                        08.11.2010
_____________________

Գրանցում No 1010
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 15616
73 (1) Զիջող   Ուորլդ Մեդիսին Լթդ
WORLD MEDICINE LTD, 23 The Kilns, Thaxted 
Road, Saffron Walden, ESSEX CB 10 2UQ, Great 
Britain, GB

73 (2) Ստացող    Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ
ROTAPHARM LIMITED, 48 Queen Anne street, 
London W1G9JJ, 5596694 United Kingdom, GB

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

                                           Հանրապետություն

Գրանցված է                        09.11.2010
_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

1436  25.04.2010

1441  16.04.2010

1953  17.04.2010

2169  30.04.2010

2180  21.04.2010

2197  15.05.2010

2315  04.06.2010

2316  04.06.2010

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 

 114U    08.04.2010
162U    22.04.2010

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2318 29.05.2010

2327 14.05.2010

2328 11.06.2010

2329 12.06.2010

2332 11.06.2010

2343 29.05.2010

2345 05.05.2010

2347 29.05.2010

2396 27.12.2009

2397 27.12.2009

2425 22-07.2009

2426 22.07.2009

2427 22.07.2009

2429 22.07.2009

2432 22.07.2009

2434 22.07.2009

2435 22.07.2009

2436 22.07.2009

2437 22.07.2009

2440 22.07.2009

2441 22.07.2009

2442 22.07.2009

2446 23.12.2009

2454 31.03.2010

2455 31.03.2010

2456 09.04.2010

163U 08.04.2010

164U 27.04.2010

165U 17.04.2010

166U 20.05.2010

167U 19.05.2010

168U 08.05.2010



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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№ 12 
27 . 1 2 . 20 10

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 2464 (13) A
A01B 3/00

(21) AM20090070 (22) 12.06.2009
(71) «Государственный аграрный университет 
Армении» государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Даниел Петросян (AM), Арам Оганисян (AM), 
Симон Симонян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Плуг навесной
(57) Изобретение относится к сельско хозяйст вен-
ному машиностроению, в частности, к машинам 
для обработки почвы.

Плуг содержит закрепленные на раме кор-
пуса, предплужники, дисковые ножи, трех-
точечный навесной рычажный механизм, шар-
нирно прикрепленный к трактору, опорное и 
бороздное колеса и приводную систему вра-
щения колес. Приводная система содержит 
установленный на раме дифференциал, который 
карданными передачами связан с введенными в 
ободья колес бортовыми редукторами и с валом 
отбора мощности трактора. 

Упрощается конструкция приводной системы 
колес, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2465 (13) A
B60T 17/18

(21) AM20090075 (22) 24.06.2009
(71) «Государственный аграрный университет 
Армении» государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Размик Балаян (AM), Арман Симонян (AM), 
Грачия Ханагян (AM), Эдгар Варданян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)

(54) Устройство для определения деформации 
тормозных барабанов транспортных средств
(57) Изобретение относится к технической диаг-
ностике транспортных средств.

Устройство содержит опорную плиту, на-
гру зочное приспособление, выполненное в 
виде тормозных колодок и механизма их пере-
мещения, и измерительное приспособление, 
содержащее четыре электромагнита. Свободные 
концы подпружиненных сердечников трех 
электромагнитов контактируют с внутренней 
поверхностью тормозного барабана, а четвертого- 
с внутренней поверхностью одной из тормозных 
колодок. Электромагниты подсоединены к инди-
катору и источнику питания.

Повышается точность определения дефор-
мации тормозных барабанов, сокращается 
трудоемкость процесса, 4 ил..

_____________________

(51) (2009)  (11) 2466 (13) A
C04B 28/00

(21) AM20100115 (22) 25.08.2010
(71) Ваган Григорян (AM)
(72) Ваган Григорян (AM)
(73) Ваган Григорян, 0002, Ереван, пр. Маштоца 
27 а, кв. 8 (AM)
(54) Волоконноцементнопесочный раствор
(57) Изобретение относится к области строительства 
в частности, к волоконноцементнопесочным 
растворам.

Волоконноцементнопесочный раствор вклю -
чает цемент, песок, воду, неорганичес  кие во-
локна и щебень при следующем соотношении 
ком понентов, мас.%։ цемент 28-35, песок 21-
23, вода 20-25, неорганические волокна 2-2,5, 
щебень 29-31.

Повышаются прочность и качество раствора.
_____________________
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) (2009)  (11) 2467 (13) A
G02F 1/00

(21) AM20100114 (22) 24.08.2010
(71) Артур Мартиросян (AM)
(72) Артур Мартиросян (AM)
(73) Артур Мартиросян, 0012, Ереван, Григор 
Арцруни 28, кв. 33 (AM)
(54) Световой фильтр
(57) Изобретение относится к области пре обра-
зования формы лазерного пучка и измерения его 
параметров, и может быть использовано в оптике 
и лазерной технике.

Световой фильтр содержит оптический узел, 
обеспечивающий неоднородность коэффициента 
передачи интенсивности света по поперечному 
сечению распространения света. Оптический 
узел состоит из поглощающего аксикона, кони-
ческая поверхность которого соприкасается с 
прозрачным оптическим элементом, а плоская 
поверхность параллельна плоской поверхности 
оптического элемента. Показатель преломления 
света прозрачного оптического элемента равен 
показателю преломления поглощающего акси-
кона.

Повышаются функциональные возможности 
светового фильтра, 6 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2468 (13) A
H02K 41/00

(21) AM20100120 (22) 07.09.2010

(71) Айк Азизбекян (AM)
(72) Саргис Азизбекян (AM), Армен Азизбекян 
(AM), Айк Азизбекян (AM)
(73) Айк Азизбекян, 0203, Марз Арагацотни, 
Аштарак, Гитаван - 2, 12, кв.25 (AM)
(54) Линейный двигатель (варианты)
(57) Изобретение относится к электротехнике.

Устройство содержит ротор, несущий рабо-
чий орган и механизм передвижения ротора, 
установленные на неподвижном основании, 
и источник электропитания. Механизм пере-
движения ротора состоит из элемента, сцепляе-
мого с ротором, к одной из сторон которого 
при креплен металлический провод, а к другой – 
пружина сжатия. Вторые концы металлического 
провода и пружины сжатия прикреплены к 
противоположным сторонам неподвижного 
основания. Металлический провод и элемент, 
сцепляемый с ротором, соединены с источником 
электропитания посредством элемента, управ-
ляющего значением электрического напряжения. 
Второй вариант линейного двигателя содержит 
два элемента, сцепляемых с ротором, которые 
связаны друг с другом пружиной сжатия, а к 
другой стороне каждого из элементов прикреплен 
металлический провод, вторые концы которых 
прикреплены к противоположным сторонам 
неподвижного основания.

Упрощается конструкция устройства, обес-
печивается равномерное передвижение ротора, 
2 н.п.ф., 4 ил.

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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
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)

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

Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 217 (13) U

A43B 17/00

 (21) AM20090144U (22) 27.11.2009

(71) Армине Тамирян (AM)

(72) Армине Тамирян (AM), Раиса Ханоян (AM)

(73) Армине Тамирян, 3126, Гюмри, М. Хоренаци 

26, кв. 27 (AM)

(54) Вкладная стелька для обуви

(57) Полезная модель относится к изделиям легкой 

промышленности, в частности, к производству 

вкладной стельки для обуви. 

Вкладная стелька для обуви имеет верхний, 

средний и нижний слои. Верхний слой выполнен 

из полипропиленовой пленки. Средний слой 

выполнен из смеси распушенной целлюлозы и 

полимера марки SAP. Нижний слой выполнен из 

полиэтиленовой пленки, на который нанесён клей, 

защищённый бумажным покрытием. 

Повышается уровень гигроскопичности, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 218 (13) U 

A61F 7/00

A47G 9/00

(21) AM20100121U (22) 15.09.2010

(71) Арман Айвазян (AM)

(72) Арман Айвазян (AM)

(73) Арман Айвазян (AM)

(54) Подушка

(57) Внутри подушки расположен герметич

ная камера с холодо/теплоаккумулирующим 

веществом.

Емкость расположен с возможностью сво

бодного плавания внутри набивки подушки, а 

в качестве набивочного материала подушки 

использована вода. В качестве холодо/тепло

аккумулирующего вещества использована вода, 

а камера выполнена в виде эллипсоида.

 Упрощаются конструкция подушки и тех

нология ее изготовления, повышается удобство 

пользования и расширяются функциональные 

возможности, 2 ил.

(74) А. Петросян

_____________________

(51) (2009)  (11) 219 (13) U

C02F 1/00

(21) AM20090120U (22) 12.10.2009

 (71) Мартин Ширинян (AM)

(72) Мартин Ширинян (AM), Айк Ширинян (AM)

(73) Мартин Ширинян, 0025, Ереван, Чаренц 64, 

кв. 4 (AM)

(54) Ионатор для получения коллоидного 

раствора серебра

(57) Полезная модель относится к химии, в част

ности, к изготовлению ионатора для получения 

коллоидного раствора серебра.

Ионатор для получения коллоидного раствора 

серебра, имеет катодный электрод, анодный 

электрод, изготовленный высокой степени 

очищеного серебра, источник постоянного на

пряжения, дополнительно имеет корпус, изго

товленный из пластмассы, предназначенной для 

пищи, внутри которого помещены электронный 

преобразователь напряжения, источник тока, 

электрический выключатель и сигнальный 

светодиод, при этом вход преобразователя 

через электрический выключатель соединен 

с источником тока, выход преобразователя 

подсоединен к электродам и к сигнальному 

светодиоду, а катодный электрод изготовлен 

из нержавеющей стали, предназначенной для 

пищи. 

Увеличивается производительность получе

ния коллоидного серебра, 2 ил.

_____________________
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) (2009)  (11) 220 (13) U 
E02B 7/06
E02D 17/18
E21C 41/26

(21) AM20090149U (22) 08.12.2009

(71) ЗАО «Лернаметалургиаи институт» (AM)

(72) Эдик Саргсян (AM), Левон Манукян (AM), 
Абраам Калпакчян (AM), Генадий Казарян (AM), 
Ануш Казарян  (AM)
(73) ЗАО “Лернаметалургиаи институт”, Ереван, 
Ханджян 19 (AM)
(54) Устройство для намыва грунтовых соору
жений

(57) Полезная модель относится к горнорудной 

промышленности, частности к устройствам для 

намыва грунтовых сооружений. 

Устройство для намыва грунтовых соо

ружений содержит распределительный трубо

провод с расположенным на разных высотах 

его поверхности выпускными окнами пульпы. 

Устройство содержит перекрывающие выпуск

ные окна пульпы и установленные с возможностью 

поворота в отношении оси трупопровода стяжные 

хомуты,  при этом, на продольной оси рабочей 

поверхности хомутов выполнены различные 

по площади отверстия. Рабочая поверхность 

хомутов покрыта гибким материалом, в частности, 

резиной.

Повышается эффективность способа намыва 

грунтовых сооружений, 4 ил.

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
71 заявитель, код страны
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 01-03 (11) 237  (13) S
(21) 20100007 (22) 01.06.2010
(71) Эдгар Мкртчян (AM)
(72) Эдгар Мкртчян (AM)
(73) Эдгар Мкртчян, Арагацотни марз, с. Мас-
тара (AM)
(54) Молочные продукты, в частности сыр
(55)*

_____________________

(51) 09-01 (11) 238  (13) S
(21) 20100016 (22) 11.10.2010
(71) ЗАО «Веди-Алко» (AM)
(72) Милитонян Симон (AM)
(73) ЗАО “Веди-Алко”, Арарати марз, с. Гиневет 
(AM)
(54) Стеклянная бутылка в виде граната
(55)*

_____________________

(51) 09-01 (11) 239  (13) S
(21) 20100015 (22) 16.09.2010
(71) Общество с ограниченной ответственностью 
«Вест Груп» (RU)
(72) Саргис Тарвердян (AM)
(73) Общество с ограниченной ответственностью 
“Вест Груп” (RU)
(74) З. Манукян
(54) Бутылка водки завернутая в газету
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-01 (11) 240  (13) S
(21) 20100014 (22) 15.09.2010
(71) ЗАО «Мец Сюник» (AM)
(72) Вазген Матевосян (AM)
(73) ЗАО “Мец Сюник”, Ереван, ул. Комитаса 
63/113 (AM)
(54) Сувенирная бутылка
(55)*

_____________________

(51) 09-01 (11) 241  (13) S
(21) 20100009 (22) 24.06.2010
(71) Петрон Спиритс Интернейшнл АГ (CH)
(72) Браун Эдвард М. (US)
(73) Петрон Спиритс Интернейшнл АГ (CH)
(74) Р. Давтян
(54) Бутылка
(55)*

_____________________

(51) 09-01 (11) 242 (13) S
(21) 20100004 (22) 17.02.2010
(31) 200943020 (32) 23.11.2009 (33) RU
(71) Общество с ограниченной ответственностью 
“Омсквинпром” (RU)
(72) Стрелец Андрей Васильевич (RU)
(73) Общество с ограниченной ответственностью 
“Омсквинпром” (RU)
(74) Р. Давтян
(54) Бутылка
(55)*

_____________________
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 12 

27 . 1 2 . 20 10

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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