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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) 2444 (13) A
A01D 34/63

(21) AM20090014 (22) 06.03.2009
(45) 27.09.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Արա Կարապետի Ամիրյան (AM), Արմինե 
Սիրակի Բաղդասարյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Ռոտացիոն կտրող ապարատ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ բերքա-
հավաքի մեքենաների ռոտացիոն կտրող ապա-
րատներին։

Ռոտացիոն կտրող ապարատն ունի իրան, 
անհատական շարժաբեր ունեցող պատյան և իրանի 
վրա առաձգական կախոցի միջոցով տեղակայ-
ված կտրող տարրեր, ընդ որում առաձգական 
կախոցը կատարված է առանցքների տանգենցիալ 
դիրքավորում ունեցող զսպանակների տեսքով: 
Իրանի ներսում տեղակայված են շղթայաալիքային 
փոխանցման ալիքային գեներատոր և եռաշարք 
շղթա, որի միջին շարքը ընդգրկում է գեներատորը, 
մի եզրային շարքը՝ ընդգրկում է իրանի հետ 
միացված փոխանցող աստղանիվը, մյուս եզրային 
շարքը՝ անշարժ պահվող փոխներգործող 
աստղանիվը։ Փոխանցող աստղանիվի ատամների 
քանակը հավասար է շղթայի օղակների թվին, իսկ 
փոխ ներգործող աստղանիվի ատամների քանակը 
պակաս է շղթայի օղակների թվից։

 Պարզեցվում է կառուցվածքը, իջեցվում դրա 
մետաղատարությունը, կրճատվում են էներգետիկ 
ծախսերը, 2 նկ.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2445 (13) A
A01F 29/00

(21) AM20100061 (22) 19.05.2010
(45) 27.09.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն (AM)

(72) Արշալույս Պողոսի Թարվերդյան (AM), Արմեն 

Արտաշեսի Մաթևոսյան (AM), Արմեն Ստեփանի 

Մարգարյան (AM), Հովիկ Հմայակի Գիշյան (AM)

(73) «Հայաստանի պետական ագրարային հա-

մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմա-

կերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)

(54) Բազմաֆունկցիոնալ կերամանրիչ

(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսության 

մեքենայացմանը, կարող է օգտագործվել գյուղա-

տնտեսության մեջ կերերի պատրաստման համար 

և այլ բնագավառներում, մասնավորապես` չոր թեյի 

մանրացման և ալյուրի ստացման համար։

Կերամանրիչն ունի հիմք, հիմքի վրա տե-

ղակայված ջարդող գլանաձև խցիկ, որին 
ամրակցված է էլեկտրաշարժիչ, մանրացվող 
կերի հոսքը դեպի խցիկ կարգավորող բունկեր։ 
Խցիկն ունի հակակտրող թիթեղներ, շարժիչի լի-
սեռի վրա տեղադրված եզրահատքով դանակներ 
և ուղղորդիչների միջոցով խցիկին միակցված 
ցանց ու ճկափող։ Խցիկը հիմքին միացված է ծխնու 
միջոցով։ Հակակտրող թիթեղները խցիկի ներքին 
մակերևույթի նկատմամբ ունեն թեքություն։ 
Շարժիչի լիսեռի վրա ամրակցված է սկավառակ, 
որի վրա դանակները տեղակայված են անկյան 
տակ։ Ճկափողին ամրակցված ցանցի անցքերն 
ունեն թեք սուր ելուստներ, իսկ բունկերն ունի 
կարգավորող եռաստիճան ցանց։

Պարզեցվում են բազմաֆունկցիոնալ կե-
րա մանրիչի աշխատանքը և կառուցվածքը, 
բարձրացվում են հուսալիությունը և արտա-
դրողականությունը, 6 նկ.։

_____________________

(51) (2009) (11) 2446 (13) A

A01J 25/00

(21) AM20080232 (22) 23.12.2008

(45) 27.09.2010

(71) Սամվել Սմբատի Մանուկյան (AM), Լևոն 

Թումանի Մանանդյան (AM), Հրաչյա Ավետիքի 

Ավետիսյան (AM)
(72) Սամվել Սմբատի Մանուկյան (AM), Լևոն 
Թումանի Մանանդյան (AM), Հրաչյա Ավետիքի 
Ավետիսյան (AM)
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(73) Սամվել Սմբատի Մանուկյան, 3101, Գյումրի, 
Ֆուրմանովի փող, 2-րդ նրբ. 12ա (AM), Լևոն 
Թումանի Մանանդյան, 3101, Գյումրի, Լ. Մադոյան 
149 (AM), Հրաչյա Ավետիքի Ավետիսյան, 3101, 
Գյումրի, Չերազի 19, բն. 12 (AM)
(54) Պանրի մամլակաղապար
(57) Մամլակաղապարն ունի վերին և ստորին 
մխոցներ, վերին և ստորին կափարիչներ, 
կողմնա յին չորս նիստ, չորս սալիկ, սալիկների 
ու նիստերի միջև բացվածքի կարգավորման 
հանգույցներ։ Նիստերից յուրաքանչյուրն ունի 
ակոսա վոր հորիզոնական կոշտության կող, իսկ 
սա լիկ ներից յուրաքանչյուրը՝ հորիզոնական մի-
ջանցիկ ակոս։ Սալիկներն իրենց կողմնային 
եզրերով ամրակցված են իրար և կազմում են 
կաղապար։ Կարգավորման հանգույցներից յու-
րա քանչյուրը մեկ ծայրով ամրակցված է համա-
պատասխան սալիկին՝ դրա ակոսում դիր քա-
փոխվելու հնարավորությամբ, իսկ մյուս ծայրով 
ամրակցված է համապատասխան նիստին՝ դրա 
կոշտության կողի ակոսում դիրքափոխվելու 
հնարավորությամբ։ Մխոցներն օդային են, որոնցից 
ստորինն իրականացված է փոխագուցավոր։ 
Ստորին կափարիչը կազմված է երկու մասից՝ 
մեծ և փոքր, որոնք համապատասխանաբար 
ամրակցված են փոխագուցավոր օդային մխոցի 
մեծ և փոքր մխոցակոթերին։ Կափարիչի մեծ 
մասին ամրակցված է ռե տինե ներդիր ունեցող 
սալիկ։

Ընդլայնվում են մամլակաղապարի ավտո-

մատացման հնա րա վորությունները, 4 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2447 (13) A 

A23L 1/29

A23L 1/308

(21) AM20090146 (22) 02.07.2007

(85) 27.11.2009

(86) PCT/GE2007/000003, 02.07.2007

(87) WO2008/146050 A1 04.12.2008

(45) 27.09.2010

(31) AP2007010107   (32) 01.06.2007 (33) GE 
(71) Գելա Սուլաբերիձե (GE)
(72) Գելա Սուլաբերիձե (GE)
(73) Գելա Սուլաբերիձե (GE)

(54) Բուժականխարգելիչ սննդամթերք նյու թա-
փոխանակության և մարսողության խան գա-
րումների և դրանց հետ կապված պա թոլոգիական 
վիճակների բուժման և կան խարգելման համար 
(տարբերակներ)
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդարդյու նա բե-
րությանը, մասնավորապես՝ բուժականխար-
գելիչ սննդամթերքին և կարող է կիրառվել 
բժշկու թյան մեջ՝ նյութափոխանակության ու 
մարսո ղության խանգարումների և դրանց հետ 
կապված պաթոլոգիական վիճակների բուժման 
և կանխարգելման համար։

Սննդամթերքը ներառում է մեխանիկորեն 
մշակված հացահատիկի թեփ և սննդարար 
մթերք։ Որպես սննդարար մթերք օգտագործ ված 
է միս կամ չորացրած մթերք՝ միրգ, բանջարեղեն 
կամ հատապտուղներ, կամ դրանց ցանկացած 
համակցությունը, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). թեփ՝ 20-80, 
միս կամ չորացրած մթերք՝ 20-80։ Սննդամթերքը 
կարող է պատրաստված լինել նաև շիլայի կամ 
լցոնի տեսքով և լրացուցիչ ներառել ջուր կամ 
քացախաթթու։ 

Բարձրացվում է բուժականխարգելիչ ար-
դյունքը, կանխվում են կողմնակի երևույթները և 
բարդությունները։
(74) Հ. Դավթյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 2448 (13) A 

A61K 38/02 
A61P 5/00

(21) AM20090095 (22) 16.07.2007

(85) 24.07.2009

(86) PCT/RU2007/000387, 16.07.2007

(87) WO2008/091177 A1 31.07.2008

(45) 27.09.2010

(31) 2007101695   (32) 18.01.2007   (33) RU

(71) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Վալեն-
տա Ֆարմացևտիկա» (RU)
(72) Վլադիմիր Վիկտորովիչ Նեստերուկ (RU),  
Կիրիլ Կոնստանտինովիչ Սիռով (RU , Միխայիլ 
Իվանովիչ Տիտով (RU), Վալենտին Անտոնավիչ 
Վինոգրադով (RU), Լև Նիկոլայևիչ Սերնով (RU)
(73) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Վալեն-
տա Ֆարմացևտիկա» (RU)
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(54) Էկզենաթիդի թերապեվտիկական արդյունքի 
պոտենցման եղանակ, էկզենաթիդի հիմքով 
դեղորայքային պատրաստուկ շաքարախտի 
բուժման համար, բուժման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության բնագավառին, 
մասնավորապես՝ էնդոկրինաբանությանը։

Հայտարկվում է էկզենաթիդի թերապև-
տիկական արդյունքի պոտենցման եղանակ, ըստ 
որի էկզենաթիդի արդյունավետ քանակությունը 
ներմուծում են դալարգինի արդյունավետ քա-
նա կության հետ համակցված, իսկ գյուտի 
թերապևտիկական արդյունքներն իրենցից 
ներկայացնում են՝ արյան մեջ գլյուկոզի և խո-
լեստերինի պաթոլոգիապես բարձրացված 
մակարդակների նվազեցումը։ Հայտարկվում 
է նաև շաքարախտի բուժման եղանակ, ըստ 
որի ներմուծում են էկզենաթիդի արդյունավետ 
քանակություն՝ համակցված դալարգինի արդյու-
նավետ քանակության հետ։ Հայտարկվում է նաև 
դեղորայքային միջոց էկզենաթիդի և դալարգինի 
համակցության հիմքի վրա շաքարախտի բուժման 
համար։ Հայտարկվում է նաև դեղորայքային 
պատրաստուկ բաժնավորված ձևով շաքարախտի 
բուժման համար, որը ներառում է էկզենաթիդի 
և դալարգինի արդյունավետ քանակություն և 
դեղագործորեն ընդունելի կրիչ կամ լուծիչ։ Հայ-
տարկվում է դեղորայքային պատրաստուկ շաքա-
րախտի բուժման համար հավաքածուի ձևով, 
որը ներառում է էկզենաթիդի լուծամետացված 
փոշու արդյունավետ քանակություն և դալարգինի 
լուծույթի արդյունավետ քանակություն, ինչպես 
նաև դեղորայքային պատրաստուկի կիրառման 
եղանակ։

Բարձրացվում է բուժման արդյունա վե տու-
թյունը, 8 անկախ կետ։
(74) Հ. Դավթյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 2449 (13) A
C03C 3/00

(21) AM20090018 (22) 23.03.2009
(45) 27.09.2010
(71) Լուսինե Գասպարյան (AM), Նիկոլայ Կնյազ-
յան (AM)
(72) Լուսինե Գասպարյան (AM), Նիկոլայ Կնյազ-
յան (AM)

(73) Լուսինե Գասպարյան, 0012, Երևան, Կոմի-
տասի պող. 7, բն.1 (AM), Նիկոլայ Կնյազյան, 0012, 
Երևան, Վաղարշյան 21, բն. 26 (AM)
(54) Ապակի
(57) Գյուտը վերաբերում է ապակիների բաղա-
դրակազմերին, մասնավորապես՝ բարձր հա-
ղոր դականությամբ ապակիներին,  որոնք 
կարող են կիրառվել էլեկտրաքիմիական սար-
քավորումներում։

Ապակին ներառում է բաղադրամասերը, 
զանգվ. %. Li2O` 12.5-16.4, Na2O` 3.0-4.5, NaF` 13.0-
16.0, Al2O3` 10.0- 17.0, SiO2` 0.6-3.0, B2O3` 47.0-
57.0: Ստացվում է ապակի բարձր իոնական հա-
ղորդականությամբ՝ բարձր աշխատանքային ջեր-
մաստիճաններում (tg>400), ցածր ընդարձակման 
գործակցով և բարձր կայունությամբ նատրիումի 
հալույթի նկատմամբ։

_____________________

(51) (2009) (11) 2450 (13) A
C30B 17/00

(21) AM20100009 (22) 26.01.2010
(45) 27.09.2010
(71) Լևոն Հարությունի Հովհաննիսյան (AM)
(72) Լևոն Հարությունի Հովհաննիսյան (AM), 
Արամ Բենիկի Ղազարյան (AM), Վահագն Լևոնի 
Հոհաննիսյան (AM)
(73) Լևոն Հարությունի Հովհաննիսյան, 0203, 
Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ, Գիտավան, ՖՀԻ, 
8, բն. 3 (AM)
(54) Հալույթից դժվարահալ միաբյուրեղների 
աճեցման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է բյուրեղագիտությանը։

Սարքն ունի ընդունման, տաքացման և 
ելքային մասերից կազմված բյուրեղացման խցիկ, 
տեղափոխվելու հնարավորություն ունեցող բեռ-
նարկղ, տաքացիչից և էկրաններից բաղկացած 
ջերմային համակարգ, բեռնարկղի տեղափոխ-
ման մեխանիզմ, վակուում ստանալու համակարգ, 
էլեկտրասնուցման, կառավարման և կայունացման 
բլոկներ։ Բյուրեղացման խցիկի ընդունման, տա-
քացման և ելքային մասերն իրականացված են մեկ 
գլանաձև ընդհանուր բացվող խցիկի տեսքով։

Ապահովվում է անհրաժեշտ վակուում բյու-
րեղացման խցիկում, պարզեցվում է սարքի սպա-
սարկումը, 4 նկ.։

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2451 (13) A 
F27B 14/00 
H05B 6/02

(21) AM20090107 (22) 02.09.2009
(45) 27.09.2010
(71) Ժան Դավիթի Դավիթյան (AM), Հռիփսիմե 
Թագվորի Գասպարյան (AM)
(72) Ժան Դավիթի Դավիթյան (AM), Հռիփսիմե 
Թագվորի Գասպարյան (AM)
(73) Ժան Դավիթի Դավիթյան, 0002, Երևան, 
Սպեն դիարյան 3, բն. 6 (AM), Հռիփսիմե Թագվորի 
Գասպարյան, 0056, Երևան, Բաղյան 2, բն.30 (AM)
(54) Ինդուկցիոն հալքանոթային վառարանում 
հալույթի խառնման հանգույց

(57) Գյուտը վերաբերում է ձուլվածքները և 
մետաղները հալող էլեկտրաինդուկցիոն վա-

ռա րաններին։ Ինդուկցիոն հալքանոթային 

վառարանում հալույթի խառնման հանգույցն 

ունի էլեկտրասնման աղբյուրին միացված և 

վառարանի հալքանոթի վրա տեղակայված փա-

թույթ։ Փաթույթն և էլեկտրասնման աղբյուրը 

միաֆազ են, իսկ էլեկտրասնման աղբյուրն ունի 

ինֆրացածր հաճախություն։

Ապահովվում է հալույթի խառնումը ամբողջ 
զանգվածով, ստացվում է համասեռ հալույթ և 
ջերմաստիճանի հավասարաչափ բաշխում, 5 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



12

ՄԱՍ 1
 

12

№ 9 
2 7 . 0 9 . 2 0 1 0

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված
 

 արդյունաբերական    նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 234 (13) S

(21) 20090022 (22) 19.06.2009 

(31) RU2008504534  (32) 22.12.2008  (33) RU 

(71) ՕՕՕ “ԳՌՕՄ” (RU)

(72)  Նատալյա Խորոշևա (RU)

(73) OOO «ԳՌՕՄ» (RU)

(74) Ա. Գալոյան

(54) Կափարիչով շիշ (8 տարբերակ)

(55)

Տարբերակ 1, պատկեր 1

Տարբերակ 1, պատկեր 2

Տարբերակ 2, պատկեր 1

Տարբերակ 2, պատկեր 2

Տարբերակ 3, պատկեր 1

Տարբերակ 3, պատկեր 2



13

ՄԱՍ 1
 

13

№ 9 
2 7 . 0 9 . 2 0 1 0

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տարբերակ 4, պատկեր 1

Տարբերակ 4, պատկեր 2

Տարբերակ 5, պատկեր 1

Տարբերակ 5, պատկեր 2

Տարբերակ 6, պատկեր 1

Տարբերակ 6, պատկեր 2

Տարբերակ 7, պատկեր 1

Տարբերակ 7, պատկեր 2



14

ՄԱՍ 1
 

14

№ 9 
2 7 . 0 9 . 2 0 1 0

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տարբերակ 8, պատկեր 1 Տարբերակ 8, պատկեր 2
_____________________



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

732 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար

732

540



ԳՅՈՒՏԵՐ

17

ՄԱՍ 1

17

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

2 7 . 0 9 . 2 0 1 0

(210) 20100514 (111) 15824
(220) 06.04.2010 (151) 22.07.2010
 (181) 06.04.2020
(732) «Ա. Ավետյանի ԱՍԱ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. 

Չաուշի 2ա, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 30. իրիս կոնֆետներ։

____________________

(210) 20090527 (111) 15825
(220) 07.05.2009 (151) 23.07.2010
 (181) 07.05.2019
(732) «Այբ» կրթական հիմնադրամ Երևան, Կոր-

յունի 19ա, AM
(540) 

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

(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. 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյու-
թեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլի շեներ, մասնավորապես` պարբերականներ, 
թերթեր, խնդրագրքեր ու տրամաբանական 
առաջադրանքների ժողովածուներ, բացիկներ ու 
ծրարներ, տետրեր, աշակերտական պիտույքներ 
և ինտերնետային պարբերականներ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-
ռույց.

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

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում, 
մասնավորապես` մրցույթներ, օլիմպիադաներ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
ամա ռային տեղական ու միջազգային ճամբարների 
կազմակերպում, մանկական սրճարան։ 

____________________

(210) 20091267 (111) 15826
(220) 19.10.2009 (151) 23.07.2010
 (181) 19.10.2019
(732) Ավետիս Գալստյան, Երևան, Սիամանթոյի 

10, բն. 1, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

18

ՄԱՍ 1

18

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

2 7 . 0 9 . 2 0 1 0

(540) 

(526) Բացի “ՎԻՆԱՐ” բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, ոսկեգույն, 
դարչնագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ։

(511) 
դաս 33. գինի։ 

____________________

(210) 20100222 (111) 15827
(220) 22.02.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 22.02.2020
(732) Նաիրե Պողոսյան, Երևան, Ավան, 7-րդ փող. 

տուն 47/1, AM
(540)

(554) Ծավալային նշան 

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

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

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100232 (111) 15828
(220) 22.02.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 22.02.2020
(732) Նաիրե Պողոսյան, Երևան, Ավան, 7-րդ փող. 

տուն 47/1, AM
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100233 (111) 15829

(220) 22.02.2010 (151) 23.07.2010

 (181) 22.02.2020

(732) Նաիրե Պողոսյան, Երևան, Ավան, 7-րդ փող. 

տուն 47/1, AM
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20100234 (111) 15830

(220) 22.02.2010 (151) 23.07.2010

 (181) 22.02.2020
(732) Նաիրե Պողոսյան, Երևան, Ավան, 7-րդ փող. 

տուն 47/1, AM
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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2 7 . 0 9 . 2 0 1 0

(210) 20100235 (111) 15831
(220) 22.02.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 22.02.2020
(732) Նաիրե Պողոսյան, Երևան, Ավան, 7-րդ փող. 

տուն 47/1, AM
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
____________________

(210) 20100236 (111) 15832
(220) 22.02.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 22.02.2020
(732) Նաիրե Պողոսյան, Երևան, Ավան, 7-րդ փող. 

տուն 47/1, AM
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100237 (111) 15833
(220) 22.02.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 22.02.2020
(732) Նաիրե Պողոսյան, Երևան, Ավան, 7-րդ փող. 

տուն 47/1, AM
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
____________________

(210) 20100241 (111) 15834
(220) 23.02.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 23.02.2020
(732) Էդգար Ռոստոմյան, Երևան, Մուսաելյան 

փող. 41 տուն, AM
(540) 

(511) 
դաս 41. երաժշտական խմբերի կողմից կեն-

դանի կատարմամբ միջոցառումների (համերգ-
ների) անցկացում (իրագործում), ձայներիզների 
և տեսաերիզ ների միջոցով ուրախ ժամանցի 
ապահովում, բազմաժանր երաժշտական, 
տեղեկատվական և երգիծական շոուների կազ-
մակերպում, բազմա ժանր երաժշտական՝ աուդիո 
և վիդեո միջոցառումների, այսինքն՝ երաժշտական 
խմբերի, ռոք, խմբերի, մարմ նա մարզության, 
պարերի և բալետա յին ելույթ ների կազմակերպում, 
երաժշտական խմբրի կողմից կենդանի կատարմամբ 
միջո ցառումների (ելույթների) կազմակերպում, 
երաժշտության կազմակերպում, ուրախ ժա-
մանց ների ծառայությունների մատուցում ՝ 
ապա հովելով ձայնագրված երաժշտություն, 
երաժշտության բնագավառում տեղեկատվության 
տրա մադրում, մեկնաբանություններ և հոդված-
ներ երաժշտության վերաբերյալ՝ ինտերնետի 
և ԶԼՄ–ների միջոցով, կենդանի կատարմամբ 
համերգների կազմակերպում, ուրախ ժամանցի 
ապահովում երաժշտական խմբերի կողմից 
կենդանի ելույթներով։ 

____________________

(210) 20100314 (111) 15835
(220) 10.03.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 10.03.2020
(732) Ավետիս Գալստյան, Երևան, Սիամանթոյի 

10, բն. 1, AM
(540) 
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(526) Բացի «ՄԵԾ ՏՈՒՆ», «METZ TUN» անվա-
նումներից մնացած բոլոր գրա ռում ներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

(511) 
դաս 33. գինի։ 

____________________

(210) 20100315 (111) 15836
(220) 10.03.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 10.03.2020
(732) Ավետիս Գալստյան, Երևան, Սիամանթոյի 

10, բն. 1, AM  
(540) 

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

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։ 

____________________

(210) 20100316 (111) 15837
(220) 10.03.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 10.03.2020
(732) Ավետիս Գալստյան, Երևան, Սիամանթոյի 

10, բն. 1, AM

(540) 

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

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

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։ 

____________________

(210) 20100317 (111) 15838
(220) 10.03.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 10.03.2020
(732) Ավետիս Գալստյան, Երևան, Սիամանթոյի 

10, բն. 1, AM
(540) 
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(526) Բացի «ՎԻՆԱՐ» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

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

(511) 
դաս 33. գինի։ 

____________________

(210) 20100491 (111) 15839
(220) 02.04.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 02.04.2020
(732) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Խաչատրյան, 

Երևան, Պարոնյան 28/1, AM
(540) 

(526) «RENT-A-CAR» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(511) 
դաս 39. ավտոմեքենայի վարձույթ, ավիա-

տոմսերի վաճառք, արտաքին և ներքին զբոսա-
շրջության կազմակերպում.
դաս 42. դիզայն։ 

____________________

(210) 20100515 (111) 15840
(220) 06.04.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 06.04.2020
(732) Նաիրե Պողոսյան, Երևան, Ավան, 7-րդ փող. 

տուն 47/1, AM
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. ապակյա տարա (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100516 (111) 15841
(220) 06.04.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 06.04.2020
(732) Նաիրե Պողոսյան, Երևան, Ավան, 7-րդ փող. 

տուն 47/1, AM
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. ապակյա տարա (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100683 (111) 15842
(220) 07.05.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 07.05.2020
(732) «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Վերին Արտաշատ, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ, 
երկ նագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ.
դաս 16. անձեռոցիկ։ 

____________________
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(210) 20100772 (111) 15843
(220) 27.05.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 27.05.2020
(732) «ՍԴԽՆԼ» ՍՊԸ, Երևան, Դ. Մալյան 9, բն. 

21, AM
(540) 

(526) «2No1» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

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

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
հովանոցներ, անձրևակալներ և ձեռնափայտեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ: 
____________________

(210) 20100881 (111) 15844
(220) 21.06.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 21.06.2020
(732) «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Վերին Արտաշատ, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. 
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջոցներ։ 

____________________

(210) 20100882 (111) 15845
(220) 21.06.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 21.06.2020
(732) «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Վերին Արտաշատ, AM
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. 
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջոցներ.
դաս 16. անձեռոցիկ։ 

____________________

(210) 20100887 (111) 15846
(220) 21.06.2010 (151) 23.07.2010
 (181) 21.06.2020
(732) «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Վերին Արտաշատ, AM
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. 
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջոցներ.
դաս 16. անձեռոցիկ։ 

____________________

(210) 20091465 (111) 15847
(220) 12.11.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 12.11.2019
(732) Բրիջսթոուն Քորփորեյշն , JP
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ), 

ինչպես նաև դրանց մասեր և կցամասեր. դողեր 
մարդատար ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) 
համար. դողեր բեռնատար ավտոմոբիլների 
(ավտոմեքենաների) համար. դողեր ավտոբուսների 
համար. դողեր մրցարշավային ավտոմոբիլների 
(ավտոմեքենաների) համար. դողեր ավտոմոբիլ-
ների (ավտոմեքենաների) համար. վերա կանգնված 
պահպանաշերտով դողեր մարդատար ավտո-
մոբիլների (ավտոմեքենաների) համար. վերա -
կանգնված պահպանաշերտով դողեր բեռնա-
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տար ավտոմոբիլների (ավտոմեքենա ների) հա-
մար. վերականգնված պահպանաշերտով դո-
ղեր ավտոբուսների համար. վերականգնված 
պահ պանաշերտով դողեր մրցար շա վային ավտո-
մոբիլների (ավտոմեքենաների) համար. վերա-
կանգնված պահպանաշերտով դողեր ավտո-
մոբիլների (ավտոմեքենաների) համար. օդա-
խցիկներ մարդատար ավտոմոբիլների (ավտո-
մեքենաների) դողերի համար. օդախցիկներ բեռ-
նատար ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) 
դողերի համար. օդախցիկներ ավտոբուսների 
դողերի համար. օդախցիկներ մրցարշավային 
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) դողերի 
համար. օդախցիկներ ավտոմոբիլների (ավտո-
մեքենաների) դողերի համար. անիվներ մար-
դատար ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) 
համար. անիվներ բեռնատար ավտոմոբիլների 
(ավտոմեքենաների) համար. անիվներ ավտո-
բուսների համար. անիվներ մրցարշավային 
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) համար. 
անիվներ ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) 
համար. պահպանաշերտի ռետին վերոնշյալ 
բոլոր տրանսպորտային միջոցների դողերի 
պահպանաշերտի վերականգնման համար. 
երկանիվ տրանսպորտային միջոցներ, ինչպես 
նաև դրանց մասեր և կցամասեր. դողեր երկ-
անիվ տրանսպորտային միջոցների համար. 
օդախցիկներ երկանիվ տրանսպորտային մի ջոց-
ների դողերի համար. անիվներ երկանիվ տրանս-
պորտային միջոցների համար. հեծանիվ  ներ, 
ինչպես նաև դրանց մասեր և կցամասեր. դողեր 
հեծանիվների համար. օդախցիկներ հեծանիվ-
ների դողերի համար. անիվներ հեծանիվների 
համար. պահպանաշերտի ռետին երկանիվ 
տրանսպորտային միջոցների և հեծանիվների դո-
ղերի պահպանաշերտի վերականգնման հա մար. 
դողեր և դողերի օդախցիկներ ինքնաթիռների 
համար. պահպանաշերտի ռետին ինքնաթիռ-
ների դողերի պահպանաշերտի վերականգնման 
հա մար. ռետինե ինքնասոսնձվող մակադրակներ 
դողերի և դողերի օդախցիկների նորոգման 
հա  մար. անիվների եզրակներ և արտաքին 
պատվածքներ ցամաքային տրանսպոր տային 
միջոցների անիվների համար. օդախցիկներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների դո-
ղերի համար. կախոցներ ցամաքային տրանսպոր-
տա յին միջոցների համար. օդաճնշական կախոց-
ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 

համար. միացնող կցորդիչներ կամ միակցիչ-
ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. նավերի բախամեղմիչներ. նստոցների 
բարձիկներ ցամաքային տրանսպորտային մի-
ջոցների համար. դողերի պահպանաշերտեր ցա-
մաքային տրանսպորտային միջոցների համար 
(տրակտորային տեսակի). ճկափողեր հեղուկ ների 
մատուցման համար, ոչ մետաղական, ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. կախոցների 
մասեր ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. օդաճնշական զսպաններ, կախոցներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
մասեր և կցամասեր վերոնշյալ բոլոր ապրանքների 
համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091470 (111) 15848
(220) 13.11.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 13.11.2019
(732) Սաութ Բիչ Բևըրիջ Քամփնի, Ինք., Դելավեր 

նահանգի կորպորացիա , US
(540) 

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091471 (111) 15849
(220) 13.11.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 13.11.2019
(732) Սաութ Բիչ Բևըրիջ Քամփնի, Ինք., Դելավեր 

նահանգի կորպորացիա , US
(540) 

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և 

այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիք-
ներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20091472 (111) 15850
(220) 13.11.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 13.11.2019
(732) Սաութ Բիչ Բևըրիջ Քամփնի, Ինք., Դելավեր 

նահանգի կորպորացիա , US
(540) 

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091514 (111) 15851
(220) 24.11.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 24.11.2019
(732) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 

Լիմիթիդ, IE
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժական (բժշկա-

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

____________________

(210) 20091515 (111) 15852
(220) 24.11.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 24.11.2019
(732) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 

Լիմիթիդ , IE
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժական (բժշկա-

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

____________________

(210) 20091516 (111) 15853
(220) 24.11.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 24.11.2019
(732) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 

Լիմիթիդ , IE
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժական (բժշկա-

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

____________________

(210) 20091517 (111) 15854
(220) 24.11.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 24.11.2019
(732) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 

Լիմիթիդ , IE
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժական (բժշկա-

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

____________________

(210) 20091561 (111) 15855
(220) 02.12.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 02.12.2019
(732) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան 

Մոթոր Քո., ԼԹԴ) , JP
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ), 

վագոններ, վագոնիկներ (վագոնետներ), բեռնա-
տար ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ), ֆուրգոն-
ներ (տրանսպորտային միջոցներ), սպորտային 
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տրանսպորտային միջոցներ, ավտոբուսներ, 
հանգստի համար տրանսպորտային միջոց ներ, 
սպոր տային ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ), 
մրցարշավային ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ), 
բեռնատարներ, ավտոբեռնիչներ, ժանիավոր 
բռնիչով ավտոբեռնիչներ, քարշիչ, բուքսիրային 
քարշակներ (տրակտորներ), կոնստրուկտիվ մասեր 
եւ դետալներ բոլոր վերոնշյալ ապրանքների համար. 
տրակտորներ. հակահափշտակիչ ազդասարքեր. 
ինքնասոսնձվող ռետինե մակադրակներ դողերի 
եւ դողերի օդախցիկների նորոգման համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091583 (111) 15856
(220) 09.12.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 09.12.2019
(732) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 

Լիմիթիդ , IE
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժական (բժշկա-

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

____________________

(210) 20091584 (111) 15857
(220) 09.12.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 09.12.2019
(732) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ , US
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և դրանց 

մասեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091585 (111) 15858
(220) 09.12.2009 (151) 30.07.2010

 (181) 09.12.2019

(732) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 

Լիմիթիդ , IE

(540) 

(511) 

դաս 5. դեղագործական և բուժական (բժշկա-

կան) պատրաստուկներ և նյութեր։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100003 (111) 15859

(220) 11.01.2010 (151) 30.07.2010

 (181) 11.01.2020
(732) ՋՄ Դեու Աութո ընդ Թեքնոլըջի Քամփնի, 

KR
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և դրանց 

մասեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100004 (111) 15860
(220) 11.01.2010 (151) 30.07.2010
 (181) 11.01.2020
(732) Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան 

Մոթոր Քո., ԼԹԴ) , JP
(540) 
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(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ), 

վագոններ,  վագոնիկներ (վագոնետներ) , 
բեռնատար ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ), 
ֆուրգոններ, սպորտային տրանսպորտային 
միջոցներ, ավտոբուսներ, հանգստի համար 
տրանսպորտային միջոցներ, սպորտային ավտոմ-
ոբիլներ (ավտոմեքենաներ), մրցարշավային 
ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ), բեռնատար-
ներ, ավտոբեռնիչներ, ժանիավոր բռնիչով 
ավտո բեռնիչներ, քարշակիչներ, բուքսի րային 
քարշակներ (տրակտորներ), կոնստրուկտիվ մասեր 
և դետալներ բոլոր վերոնշյալ ապրանքների համար, 
տրակտորներ, հակահափշտակիչ ազդասարքեր, 
ինքնասոսնձվող ռետինե մակադրակներ դողերի 
և դողերի օդախցիկների նորոգման համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100018 (111) 15861
(220) 13.01.2010 (151) 30.07.2010
 (181) 13.01.2020
(732) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 

Լիմիթիդ , IE
(310) 2009/02037   (320) 13.11.2009   (330) IE
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժական 

(բժշկական) պատրաստուկներ կենտրոնական 
նյարդային համակարգի խանգարումների և 
հիվանդությունների բուժման համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100019 (111) 15862
(220) 13.01.2010 (151) 30.07.2010
 (181) 13.01.2020
(732) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 

Լիմիթիդ , IE
(310) 2009/02039   (320) 13.11.2009   (330) IE
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժական (բժշկա-

կան) պատրաստուկներ կենտրոնա կան նյար-
դային համակարգի խանգարումների և հի վան-
դությունների բուժման համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100044 (111) 15863
(220) 19.01.2010 (151) 30.07.2010
 (181) 19.01.2020
(732) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 

կորպորացիա , US
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, ջեմեր, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր 
և ճարպեր. կարտոֆիլային չիպսեր. մրգերի, 
բանջարեղենի, պանրի, մսի, ընկույզի, կաղնու, 
պնդուկի հիման վրա խորտիկներ. մշակված 
ընկույզ, կաղին և պնդուկ. ուտելի սերմեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100105 (111) 15864
(220) 29.01.2010 (151) 30.07.2010
 (181) 29.01.2020
(732) Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ , CH
(310) 77/912,237   (320) 14.01.2010   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի) և լիկյորներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100127 (111) 15865
(220) 04.02.2010 (151) 30.07.2010
 (181) 04.02.2020
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(732) Գիուլիանի Ինթերնեյշընլ Լիմիթիդ , IE
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ, մասնավորապես՝ ամինասալիցիլային 
թթու պատիճներում, հատիկներով, հաբերով, 
սուպոզիտորիաներով կամ հոգնայի ձևով աղե-
ստամոքսային հիվանդությունների բուժման 
համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100128 (111) 15866
(220) 04.02.2010 (151) 30.07.2010
 (181) 04.02.2020
(732) Գիուլիանի Ինթերնեյշընլ Լիմիթիդ , IE
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

մասնավորապես՝ ամինասալիցիլային թթու 
պատիճներում, հատիկներով, հաբերով, սուպո-
զիտորիաներով կամ հոգնայի ձևով աղե ստա-
մոքսային հիվանդությունների բուժման համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081019 (111) 15867
(220) 01.10.2008 (151) 30.07.2010
 (181) 01.10.2018
(732) Իյգիտ Ակու Մալզեմելերի Նակլիյաթ Թու-

րիզմ Ինշաաթ Սանայի Վե Թիդժարեթ 
Անոնիմ, TR

(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն և կար-
միր գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 9. սնուցման աղբյուրներ, մասնավորա-

պես՝ կուտակիչներ, արևային մարտկոցներ, էլեկ-
տրա սնուցման տարրեր, հոսանքի առաջնային 
աղբյուրներ, մարտկոցներ, անխափան սնուցման 
սարքեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090532 (111) 15868
(220) 08.05.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 08.05.2019
(732) Նովարթիս ԱԳ , CH
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20090561 (111) 15869
(220) 15.05.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 15.05.2019
(732) Նովարթիս ԱԳ , CH
(540) 

(511) 
դաս 05. դեղագործական, անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20090562 (111) 15870
(220) 15.05.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 15.05.2019
(732) Նովարթիս ԱԳ , CH
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(540) 

(511) 
դաս 05. դեղագործական, անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091190 (111) 15871
(220) 02.10.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 02.10.2019
(732) Ռինաիի Կաբուշիկի Կաիշա (ոլսո Թրեյդինգ 

աս Ռինաիի քորփորեյշն) , JP
(540) 

(511) 
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար-

ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա տես-
ված ների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և 
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների) .  գյուղատնտեսական 
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառավար -
վողների. ինկուբատորներ ձվերի համար. ամա-
նեղենի լվացման մեքենաներ. մոմով փայլեցման 
էլեկտրական սարքեր. էլեկտրական լվացման 
մեքենաներ. փոշեծուծներ. սննդի էլեկտրական 
բլենդերներ (խառնիչներ). վառոցքի մոմեր (բացա-
ռությամբ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). 

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր. տարածք-
ների (շինությունների) ջեռուցման տեղակայանք ներ 
(տաք ջուր). գազով ջրատաքացուցիչներ. գազով 
վառարաններ սննդի պատրաստման համար. աղբի 
այրման վառարաններ կենցաղային նպատակ-
ների համար. կենցաղային էլեկտրաջերմային 

սարքավորումներ. ոչ էլեկտրական խոհանոցային 
(սննդի պատրաստման համար) ջեռուցիչներ 
(տաքացուցիչներ). ջեռուցման վառարաններ. 
ճապոնական խոհանոցային վառարաններ 
(Կամադո). ռեկուպերատորներ (քիմիական մշակ-
ման համար). չորացման ապարատներ. սնուցիչ ջրի 
ջեռուցիչներ. խոհանոցային (սննդի պատրաստ-
ման համար) սարքավորումներ արդյունաբերա-
կան նպատակների համար. բրնձի եփման արդյու-
նա բերական կաթսաներ. արդյունաբերական 
ապարատներ տապակելու (բովելու) համար. 
արդ յունաբերական խոհանոցային (սննդի պատ-
րաստման համար) ջեռոցներ (վառարաններ). 
օդամաքրիչներ. օդատաքացուցիչներ. ճապո-
նա կան փայտաածխային խոհանոցա յին (սննդի 
պատրաստման համար) վառարան ներ` կենցա -
ղային նպատակների համար (Շիչիրին). ցնցուղ-
ներ. շոգետեղակայանքներ (քիմիական մշակ-
ման համար). թրծման վառարաններ. հեղուկ 
վառելիքով վառարաններ. հեղուկ վառելիքով 
խոհանոցային (սննդի պատրաստման համար) 
վառարաններ. զուգարանի նստատեղի տեղա-
կայանքներ` ողողիչ ջրի շիթով (ցայտով). արևային 
ջրատաքացուցիչներ. օդի լավորակիչներ. սեն-
յա կային բուխարիներ. խոհանոցային աշխա-
տանքային մակերևույթներ. էլեկտրական լուսային 
ջեռուցիչներ (տաքացուցիչներ). Էլեկտրական խո-
հա նոցային (սննդի պատրաստման համար) վա-
ռարանններ. Էլեկտրամագնիսական ինդուկ-
ցիոն խոհանոցի սալօջախներ. թխման վառա-
րաններ. խոհանոցային լվացարանակոնքեր. 
ջերմափոխանակիչներ (քիմիական մշակման 
համար). ջրաջեռուցիչներ (բացառությամբ մեքե-
նաների մասերի). ռադիատորներ. պատուհանի 
ֆուրնիտուրայի օդի լավորակիչներ. վաննաներ 
(լոգարաններ). վաննաների (լոգարանների) ջրաե-
ռուցիչներ. տարածքը (շինությունը) սառեցնող 
էլեկտրական ապարատներ. օդաջեռուցիչներ 
խոհա նոցների համար. ամանի (անոթի, կաթսա-
յիկի) տակդիրներ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք` ոչ ազնիվ մետաղից և պատ-
ված ազնիվ մետաղի շերտով. գրիլներ (եփելու 
սպասք). սնունդ եփելու սպասք (ամանեղեն) և 
թավաներ (տապակներ). խոհանոցային (սննդի 
պատրաստման համար) շոգեխաշելու կաթսաներ. 
գրիլներ (եփելու սպասք). սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
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վրձինների). խոզանակ պատրաստելու նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. պողպատյա 
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
 ապակի (բացառությամբ շինարարական ապա-
կու). ապակ յա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091226 (111) 15872
(220) 09.10.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 09.10.2019
(732) «Պիկ-Պակ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 2/1, 

բն. 17, AM
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման 
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և 
մածուկներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091249 (111) 15873
(220) 14.10.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 14.10.2019
(732) Դը Գուդյեր Թայր ընդ Րաբբեր Քամփնի , US
(540) 

(511) 
դաս 12. դողեր, դողածածկեր։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20091284 (111) 15874
(220) 22.10.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 22.10.2019
(732) Վիիվ Հելթքեըր ՅուՔեյ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) 
դաս 05. դեղագործական ու բժշկա կան պատ-

րաստուկներ եւ նյութեր. պատվաս տա նյութեր.
դաս 10. բժշկական և վիրաբուժական 

ապա րատուրա ու գործիքներ. ինհալատորներ 
(ներշնչակներ). մասեր եւ կցամասեր վերոնշյալ 
բոլոր ապրանքների համար.

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառա-
յություններ, մասնավորապես` սեմինարների 
անցկացում` կապված առողջության եւ առողջու-
թյան իրազեկման հետ, ինչպես նաև դրա հետ 
կապված նյութերի տարածում.

դաս 42. նոր դեղամիջոցների որոնման, 
նոր դեղամիջոցների որոնման համար արտա-
դրանքի, դեղի (դեղային) պատրաստուկների, 
բժշկական դիագնոստիկայի, կենսաբանական 
պատրաստուկների, բժշկական ապարատուրայի, 
սարքերի և գործիքների բնագավառում հետա-

զոտման և մշակման ծառայություններ. կլի նի-

կական փորձարկումների անցկա ցում. գիտա-

կան խորհրդակցություններ. տեղեկատվության 

ապահովում լաբորատոր տեխնոլոգիաների 

բնագավառում. բժշկական լաբորատորիաների 

ծառայություններ. գիտական տեղեկատվության 

տրամադրում ինտերնետ-պորտալների միջոցով.

դաս 44. բուժա–սանիտարական տեղե-

կատվության տրամադրում առողջության խան-

գա րումների մասին. խորհրդատվական և բարե-

գործական ծառայություններ, մասնա վորապես` 

տեղեկատվության եւ օգնության տրամադրում 

առողջության եւ առողջության իրազեկման 

վերա բերյալ. ինտերնետ–պորտալների միջոցով 

բժշկական տեղեկատվության տրամադրում. վերո-

նշյալ բոլոր խորհրդատվությունների և ծառա-

յությունների տրամադրում տվյալների բազայի 

միջոցով։

(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20091304 (111) 15875
(220) 27.10.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 27.10.2019
(732) Մաազա Ինթրնեյշնլ Քամփնի ԼԼՔ , AE
(540) 

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091445 (111) 15876
(220) 09.11.2009 (151) 30.07.2010
 (181) 09.11.2019
(732) Նովարթիս ԱԳ , CH
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20100099 (111) 15877
(220) 27.01.2010 (151) 30.07.2010
 (181) 27.01.2020
(732) Մեդանա Ֆարմա Ս.Ա. , PL
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դիետիկ հավելանյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100187 (111) 15878
(220) 12.02.2010 (151) 30.07.2010
 (181) 12.02.2020
(732) «Դ.Դավթյան» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան 

18, AM
(540) 

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

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

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։ 

____________________

(210) 20100281 (111) 15879
(220) 03.03.2010 (151) 30.07.2010
 (181) 03.03.2020
(732) «Էգա» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 10, բն. 36, AM
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
բացառությամբ երշիկեղենի արտադրության 
համար աղիքների. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. հովանոցներ, անձրևակալներ 
և ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 

խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական)։ 

____________________
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(210) 20100284 (111) 15880
(220) 03.03.2010 (151) 30.07.2010
 (181) 03.03.2020
(732) «Էգա» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 10, բն. 36, AM
(540) 

(511) 
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակ-
ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման 
նպա տակների և գեղարվեստական տպագրության 
համար.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
հա մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

____________________

(210) 20100552 (111) 15881
(220) 09.04.2010 (151) 30.07.2010
 (181) 09.04.2020
(732) Վահան Պողոսյան, Վանաձոր, Տարոն 4-րդ 

շենք, բն. 7, AM
(540) 

(511) 
դաս 35. ձայնասկավառակների վաճառք.
դաս 41. համերգների կազմակերպում և 

հրապարակային կատարում:
____________________

(210) 20100756 (111) 15882
(220) 24.05.2010 (151) 30.07.2010
 (181) 24.05.2020
(732) «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Վերին Արտաշատ, AM
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 5. հիգիենիկ միջոցներ.
դաս 16. անձեռոցիկ։ 

____________________

(210) 20091688 (111) 15883
(220) 25.12.2009 (151) 09.08.2010
 (181) 25.12.2019
(732) Անհատ ձեռնարկատեր Հովսեփ Ալբերտի 

Կարապետյան, Արագածոտնի մարզ, գյուղ 
Կարբի, AM

(540) 

(511) 
դաս 41. շեյփինգ.
դաս 44. վարսավիրանոց, գեղեցկության 

սրահ, այդ թվում վարսահարդարի ծառայություն, 
գեղարարի ծառայություն, դիմահարդարի ծառա-
յություն, մազերի երկարացում (ավելացում), էպիլ-
յացիա (մազազերծում). մանիկյուր (ձեռն եղունգ-
ների հարդարում), պեդիկյուր (ոտնեղունգների 
հարդարում), դաջում. արոմաթերապիա, մեր-
սում, խիրոպրակտիկա (մանուալ թերապիա), 
ծաղկի կոմպոզիցիայի կազմում, պսակների 
պատրաստում։
(740) Ա. Թումանյան

____________________
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(210) 20100033 (111) 15884
(220) 18.01.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 18.01.2020
(732) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, 

US
(540) 

(511) 
դաս 31. կեր կենդանիների, թռչունների և 

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

____________________

(210) 20100056 (111) 15885
(220) 20.01.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 20.01.2020
(732) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540) 

(511) 
դաս 20. հայելիներ շպարի համար։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100057 (111) 15886
(220) 20.01.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 20.01.2020
(732) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 

դեղերով չտոգորված պարագաներ. մաշկի խնամքի 
դեղերով չտոգորված միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100058 (111) 15887
(220) 20.01.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 20.01.2020

(732) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) 
դաս 41. կոսմետիկական խնամքի, նորա-

ձևության միտումների, նորաձև ոճի և ապրե-
լակերպի, ինչպես նաև կանանց ընդհանուր հետա-
քրքրությունների վերաբերյալ տեղեկա տվական 
տեղեկագրերի և հոդվածների տրամա դրում 
էլեկտրոնային փոստի միջոցով։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100059 (111) 15888
(220) 20.01.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 20.01.2020
(732) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100086 (111) 15889
(220) 25.01.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 25.01.2020
(732) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա. , CH
(540) 

(526) «SLIMS.83» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 

սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 

ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 

հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. շրթունքի տակ 

դրվող ծխախոտ. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ 

բժշկական նպատակներով օգտագործելու համար). 

ծխելու պիտույքներ, այդ թվում սիգարետի թուղթ 

և ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
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տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի հարմա-
րանքներ սիգարետները փաթաթելու համար, վա-
ռիչներ. լուցկի։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100090 (111) 15890

(220) 26.01.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 26.01.2020
(732) Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարներ, ծխելու պիտույքներ, վառիչներ, 
լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100091 (111) 15891
(220) 26.01.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 26.01.2020
(732) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 

US
(540) 

(511) 

դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վա-

ռիչներ, լուցկի։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100092 (111) 15892
(220) 26.01.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 26.01.2020

(732) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US

(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ, 

թեյ, կակաո, ըմպելի շոկոլադ, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, ալյուր, ալրային արտադրանք 
և հացահատիկային մթերքներ, հացահատիկային 
մթերքներից պատրաստված փոքրիկ բատոն-
ներ, մակարոնեղեն, հաց, թխվածքաբլիթներ, գա-
լետ ներ, տորթեր, կեքսեր, հրուշակներ, մրգա-
հատապտղային տորթեր, կարկանդակներ, խմո-
րեղեն, շոկոլադ, շոկոլադային արտադրանք, հրու-
շակեղեն, շաքարային հրուշակեղեն, քաղցրա-
վենիք, կոնֆետներ, սառնաշաքար, սննդային 

սառույց, սառեցված աղանդեր, պաղպաղակ. 

մեղր, մաթ. աղ, մանանեխ. քացախ. սոուսներ. 

սոուս  պեստո. համեմունք. ամոքանք. կանաչի ներ, 

համեմունքային, բուրավետ կամ խոհանոցային 

խոտեր. օգտագործման համար պատրաստի 

սննդամթերք՝ հիմնականում բաղկացած վերը 

թվարկած ապրանքներից։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100253 (111) 15893

(220) 25.02.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 25.02.2020
(732) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., 

US
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա-

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

____________________
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(210) 20100272 (111) 15894
(220) 01.03.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 01.03.2020
(732) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US
(310) 2009731710   (320) 08.12.2009   (330) RU
(540) 

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

կակաո, շոկոլադային ըմպելիքներ. շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո. ալյուր, ալրային արտադրանք 
և հացահատիկային մթերքներ. հացահատիկային 
մթերքներից պատրաստված փոքրիկ բատոններ. 
մակարոնեղեն. հաց, թխվածքաբլիթներ, գա-
լետներ, տորթեր, կեքսեր, հրուշակներ, կար-
կանդակներ, խմորեղեն, շոկոլադ, շոկոլադային 
արտադրանք. հրուշակեղեն. շաքարային հրու-
շակեղեն, քաղցրավենիք, կոնֆետներ, սառնա-
շաքար. սննդային սառույց. պաղպաղակ, սառեց-
ված աղանդեր. մեղր, մաթ. աղ, մանանեխ. քա-
ցախ, սոուսներ. սոուս պեստո. համեմունք. ամո-
քանք. խոտեր, համեմունքային, բուրավետ կամ 
խոհանոցային կանաչիներ՝ ընդգծված դաս 30–ում. 
օգտագործման համար պատրաստի սննդա-
մթերքներ՝ հիմնականում պատրաստված վերը 
թվարկած ապրանքներից։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100273 (111) 15895
(220) 01.03.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 01.03.2020
(732) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա. , CH
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխա մորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ, շրթունքի տակ 
դրվող ծխախոտ(սնուս), ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկա կան նպատակներով օգտագործելու հա-
մար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում սիգարետի 

թուղթ և ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետա-
ղական տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տու փեր և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ. լուցկի։ 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091436 (111) 15896
(220) 06.11.2009 (151) 09.08.2010
 (181) 06.11.2019
(732) Քրեուել Մեուսելբախ ԳմբՀ , DE
(540) 

(511) 
դաս 5. դեգագործական պատրաստուկներ 

և հիգիենիկ պատրաստուկներ, դիետիկ նյութեր 
բուժական (բժշկական) նպատակների համար. 
դիետիկ հավելանյութեր, կենսաբանական ակտիվ 
հավելանյութեր.

դաս 44. բուժական (բժշկական) ծառա յություն-
ներ. հիգիենայի և կոսմետիկայի բնագավառում 
ծառայություններ մարդկանց համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091437 (111) 15897
(220) 06.11.2009 (151) 09.08.2010
 (181) 06.11.2019
(732) Քրեուել Մեուսելբախ ԳմբՀ , DE
(540) 

(511) 
դաս 5. դեգագործական պատրաստուկներ 

և հիգիենիկ պատրաստուկներ, դիետիկ նյութեր 
բուժական (բժշկական) նպատակների համար. 
դիետիկ հավելանյութեր, կենսաբանական ակտիվ 
հավելանյութեր.

դաս 44. բուժական (բժշկական) ծառայու-
թյուններ. հիգիենայի և կոսմետիկայի բնագավառում 
ծառայություններ մարդկանց համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20091469 (111) 15898
(220) 13.11.2009 (151) 09.08.2010
 (181) 13.11.2019
(732) «Շարկ» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 50/5, 

բն. 36, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կանաչ, 

սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) 

դաս 38. հաղորդումների հեռարձակում.

դաս 41. հաղորդումների պատրաստում։ 

____________________

(210) 20091567 (111) 15899

(220) 03.12.2009 (151) 09.08.2010
 (181) 03.12.2019
(732) «Հելարիս» ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 16, բն. 

36, AM
(540) 

(511) 

դաս 30. շոկոլադ, հրուշակեղեն։ 

____________________

(210) 20100020 (111) 15900

(220) 13.01.2010 (151) 09.08.2010

 (181) 13.01.2020

(732) Դեպոֆարմ ՍՌԼ , MD
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոց ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100023 (111) 15901
(220) 13.01.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 13.01.2020
(732) Դեպոֆարմ ՍՌԼ , MD
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոց ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100025 (111) 15902
(220) 13.01.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 13.01.2020
(732) Դեպոֆարմ ՍՌԼ , MD
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդ ներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100134 (111) 15903
(220) 04.02.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 04.02.2020
(732) Հայկ Ափոյան, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Վ. 

Բազմաբերդ, 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 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20100135 (111) 15904
(220) 04.02.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 04.02.2020
(732) Մեիջի Սեիկա Կաիշա, Լթդ. , JP
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժա-

կան և հիգիենիկ պատրաստուկներ. հակա-
բիոտիկ պատրաստուկներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ վարակիչ հիվանդությունների 
բուժման համար. օդը թարմացնող պատրաս-
տուկներ. արյունը մաքրող միջոցներ. մանրէ-
ների կուլտուրաների սնուցող միջավայրեր. 
վիտամինային պատրաստուկներ. ամինա-
թթվային պատրաստուկներ. միկրոօրգանիզմ-
ների կուլտուրաներ բժշկության և անասնա բու-
ժության մեջ օգտագործման հա մար. բժշկա կան 
նպա տակներով ախտորոշ ման պատ րաստուկ  ներ. 
նախօրոք լիցքավորված ներարկիչներով վաճառ-
վող դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիական 
ազդանյութեր բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. ֆունգիցիդներ, միջատա-
սպան նյութեր. հերբիցիդներ. ատամնաբուժա-
կան նյութեր. տակդիրներ անմիզապահու-
թյամբ տառապող հիվանդների համար. լակտոզ 
(կաթ նա  շաքար). կաթի փոշի մանուկների հա-
մար. սպիտակուցային կաթ. սերմնահեղուկ 
արհեստական բեղմնավորման համար. դիե-
տիկ ըմպելիքներ բժշկական նպատակների հա-
մար. դիետիկ սննդամթերք բժշկա կան նպա-
տակների համար. մանկական սնունդ. ածիկային 
կաթնային ըմպելիքներ բժշկական նպատակ-
ների համար. մանկական ոչ ալկոհոլային ըմպե-
լ իքներ. մանկական մրգային հյութեր. սննդին 
չվերա բերող ուտելի բուսական թելքեր. օրաբաժնի 
հավելումներ. սննդարար հավելումներ. կոլագեն 
և(կամ) ամինաթթուներ պարունակող օրաբաժնի 
հավելումներով ըմպելիքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100142 (111) 15905
(220) 05.02.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 05.02.2020



ԳՅՈՒՏԵՐ

37

ՄԱՍ 1

37

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

2 7 . 0 9 . 2 0 1 0

(732) ՕԱՕ «Նիժֆարմ», RU
(540) 

(511) 
դաս 5. բալզամներ (բալասաններ) բժշկական 

(բուժական) նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. սննդային հանքային հավելանյութեր. 
սննդային հավելանյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. դեղապատիճներ. պատիճ-
ներ դեղագործական նպատակների համար. կա-
րա մելներ (շաքարավենի, այրաշաքար) բժշկա-
կան (բուժական) նպատակների համար. կպչուն 
ժապավեններ բժշկական (բուժական) նպա-
տակների համար. դեղերով տոգորված կոն-
ֆետներ. կպչուն սպեղանիներ. լոսյոններ դեղա-
գործական նպատակների համար. քսուքներ. 
քսուքներ դեղագործական նպատակների հա-
մար. դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ մար դու 
համար. ատամնաբուժական դեղամիջոցներ. 
միքստուրաներ. դեղատնային հավաքակազմ 
(դյուրակիր). դեղահատեր դեղագործական 
նպատակների համար. բժշկական (բուժական) 
սպեղանիներ. սպիտակուցային պատրաստուկ-
ներ բժշկական (բուժական) նպատակների 

համար. կենսաբանական պատրաստուկ ներ 

բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 

վիտամինային պատրաստուկ ներ. դեղա  գոր-

ծական պատրաստուկներ մաշկի խնամքի 

համար. միկրոտարրերով հագեց ված պատ-

րաստուկներ մարդկանց կամ կենդանի ների 

համար. դեղագործական պատրաստուկ ներ. 
քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. քի-
միական պատրաստուկներ բժշկական (բու-
ժական) նպատակների համար. քիմիական պատ-
րաստուկներ դեղագործական նպատակների հա-
մար. սպիտակուցային սննդամթերք բժշկական 
նպա տակների համար. մանկական սնունդ. դիե տիկ 
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար. 
հեշտոցային լուծույթներ. դեղերով տոգորված 
անձեռոցիկներ. բժշկական մոմեր. մրգահյու-
թեր դեղագործական նպատակների համար. 
ցավազրկող միջոցներ. նյարդերը ամրապնդող 
միջոցներ. վիրախծուծներ, տամպոններ վեր քերի 
բուժման համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100143 (111) 15906
(220) 05.02.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 05.02.2020
(732) ՕԱՕ «Նիժֆարմ» , RU
(540) 

(511) 
դաս 5. բալզամներ (բալասաններ) բժշկական 

(բուժական) նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. սննդային հանքային հավելանյութեր. 
սննդային հավելանյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. դեղապատիճներ. պա-
տիճ ներ դեղագործական նպատակների հա-
մար. կարա մելներ (շաքարավենի, այրաշա-
քար) բժշկա կան (բուժական) նպատակների հա-
մար. կպչուն ժապավեններ բժշկական (բուժա-
կան) նպատակների համար. դեղերով տոգորված 
կոն ֆետներ. կպչուն սպեղանիներ. լոսյոն ներ 
դեղա գործական նպատակների համար. քսուք-
ներ. քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղամիջոցներ. դեղամիջոցներ մար-
դու համար. ատամնաբուժական դեղամիջոցներ. 
միքստուրաներ. դեղատնային հավաքա կազմ 
(դյուրակիր). դեղահատեր դեղագործա կան 
նպատակների համար. բժշկական (բուժական) 
սպե ղանիներ. սպիտակուցային պատրաստուկ-
ներ բժշկական (բուժական) նպատակ ների 
հա մար. կենսաբանական պատրաստուկ ներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
վիտամինային պատրաստուկ  ներ. դեղա  գոր ծա-
կան պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար. 
միկրոտարրերով հագեցված պատրաստուկ-
ներ մարդկանց կամ կենդանի ների համար. 
դե ղագործական պատրաստուկ ներ. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկ ներ. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. քիմիական պատ րաս-
տուկներ դեղագործական նպատակ ների հա-
մար. սպիտակուցային սննդամթերք բժշկա կան 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. դիե տիկ 
սննդամթերք բժշկական նպատակների համար. 
հեշտոցային լուծույթներ. դեղերով տոգորված 
անձեռոցիկներ. բժշկական մոմեր. մրգա հյու-
թեր դեղագործական նպատակների համար. 
ցավազրկող միջոցներ. նյարդերը ամրապնդող 
միջոցներ. վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերի 
բուժման համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

38

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

2 7 . 0 9 . 2 0 1 0

(210) 20100270 (111) 15907
(220) 01.03.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 01.03.2020
(732) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. տարա՝ շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100274 (111) 15908
(220) 02.03.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 02.03.2020
(732) «Էդվագ Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 

35, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, արծա-
թագույն և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ։

(511) 
դաս 33. մոշի կիսաքաղցր գինի։ 

____________________

(210) 20100276 (111) 15909
(220) 02.03.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 02.03.2020
(732) «Էդվագ Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 

35, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ վարդագույն, 
ոսկեգույն սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ։

(511) 
դաս 33. սերկևիլի կիսաքաղցր գինի։ 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

39

ՄԱՍ 1

39

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

2 7 . 0 9 . 2 0 1 0

(210) 20100693 (111) 15910
(220) 11.05.2010 (151) 09.08.2010
 (181) 11.05.2020
(732) «Արմենիա թրավել + Մ» Երևան, Մանուշյան 

35, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 39. տուրիզմ և զբոսաշրջություն. ավիա-

տոմ սերի իրացում. բեռնափոխադրման ծառա-
յության միջնորդություն։ 

____________________

(210) 20091198 (111) 15911
(220) 06.10.2009 (151) 13.08.2010
 (181) 06.10.2019
(732) Յունիվերսալ Սիթի Սթուդիոս, ԼԼԼՓ , US
(310) 813358   (320) 28.09.2009   (330) NZ
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցության ծառա-

յու թյուններ. հեռարձակման ծառայություններ. 
հեռուստատեսային ծրագրերի և հաղորդումների 
կազմակերպում ու տարածում անլար և մալու-
խային ցանցերի միջոցով. ֆիլմերի, հեռուստա-
ծրագրերի, տելետեքստեր և տեսատեքստեր 
պարունակող ծրագրերի կամ հաղորդում ների 
վերահաղորդում (տրանսլյացիա). օգտագործող-
ներին կապի տարբեր ցանցեր, ներառյալ` ինտեր-
ակ տիվ համակարգեր, այդ թվում` տվյալների 
փոխանցման համար, մուտքի կազմա կեր պում 
և տրամադրում. հաղորդագրությունների, մամլո 
հաղորդագրությունների և մարքեթինգային 
հետազոտման տվյալների (այդ թվում` էլեկտրո-
նային միջոցների օգտագործմամբ և(կամ) համա-
կարգչի միջոցով) հավաքում, տեղ հասցնում եւ 
փոխանցում. ձայնի և պատկերի արբանյակային 
հաղորդում (փոխանցում). մշակված ու չմշակ-
ված տվյալների արբանյակային հեռարձակում. 
գործառնության ծրագրային ապահովման մա-

լուխային կամ արբանյակային բեռնավո րում 
և թարմացում(արդիականացում). վճարովի 
հեռուստատեսային հեռարձակում, այդ թվում` 
հարցումով տրամադրվող և հաղորդումների դիտ-
ման համար միանգամվա վճարումով, ինչպես 
նաև` երրորդ անձանց համար որպես թվային 
հարթակ տրամադրվող. երրորդ անձանց համար 
հեռուստահաղորդումների ծրագրերի հարցե-
րով տեղեկատվության, անլար և կառավար վող 
ցանցերի միջոցով հեռուստահաղորդում ների մա-
սին տեղեկատվության տրամա դրում. օպերատիվ 
(օն-լայն) տեղեկատվական ծառա յություն և 
հա ղորդում, այդ թվում` տեղեկա տվության և 
հաղորդագրությունների փոխ անցում, այդ թվում` 
էլեկտրոնային փոստ. հեռուս տա խանութների 
ծառա յություն ներ տրամադրող ալիքների գործու-
նեություն. կապի ցանցերի կառավա րում` թվա-
յին մուլտիմեդիային տեխնոլոգիաների միջոցով, 
այդ թվում` ինտերնետ, հեռուստախանութներ ու 
տելեբանկավորման մուտքի համար, այդ թվում` 
հեռուս տատեսային էկրանների օգտագործմամբ. 
հաղորդագրությունների, պատկերների, տեքս-
տերի, խոսքի եւ տեղեկատվության փոխանցման 
համար ցանցերի կառավարում. տեղեկատվու-
թյան փոխանցում, այդ թվում` ձայնի, պատկերի 
և տվյալների. վճարումների մասին տվյալների 
փոխանցում.

դաս 41. զվարճություններ, կրթադաստիա-
րակչական ծառայություններ. հեռուստատեսու-
թյան միջոցով տրամադրվող զվարճալի ծառա-
յություններ. զվարճալի ծառայություններ` ֆիլմերի, 
երաժշտության, սպորտի, վիդեոյի և թատ-
րոնի միջոցով տրամադրվող. արտադրություն, 
պատրաստում, ներկայացում, փոխանցում 
(հաղորդում), լիցենզավորում, սինդիկացիա, 
միացում կապի ցանցին, վաճառք և վարձույթ 
հեռուստատեսային ծրագրերի, տելետեքստերի, 
վիդեոտեքստերի, կինոֆիլմերի, մուլտֆիլ մերի,  

ձայնա- և տեսագրությունների. զվարճալի 

ծրագրերի արտադրություն` իրական ժամա-

նակի ռեժիմում վերահաղորդման (տրանսլյա-

ցիայի) ենթարկվող, հեռուստատեսային զվար-

ճալի ծրագրերի արտադրություն. ծրագրերի 

տեսքով կրթադաստիարակչական նյու թերի 

արտադրություն և վար ձույթ. մշակու թալու-

սա վորական կամ զվարճալի նպատակներով 
միջոցառումների կազմակերպում, ստեղծում 
և ներկայացում. մրցությունների, մրցույթների, 
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խաղերի, վիկտորինաների, ցուցահանդես-
ների, սպորտային միջոցառումների, շոուների, 
հյուրա խաղերի, էստրադային ներկայացում-
ների, թատերականացված ներկայացում-
ների, համերգների, իրական ժամանակում 
ներկայացումների և հանդիսատեսների մաս-
նակցությամբ ներկայացումների կազ մակեր-
պում, ստեղծում և ներկայացում. զվարճալի և 
դաստիարակչական ծրագրերի տրամադրում` 
հասանելի հաղորդակցության միջոցների և 
համակարգչային ցանցերի միջոցով. վերոնշյալ 
ցանկացած ծառայությունների հարցերի վերա-
բերյալ տեղեկատվության ապահովում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091323 (111) 15912
(220) 29.10.2009 (151) 13.08.2010
 (181) 29.10.2019
(732) Յունիոն Թբաքո ընդ Սիգարեթ Ինդասթրիս 

Քո. , JO
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ. ծխագլա-

նակներ (պապիրոսներ). լուցկի. ծխախոտ ծխելու 

պիտույքներ. սիգարներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091327 (111) 15913

(220) 30.10.2009 (151) 13.08.2010

 (181) 30.10.2019
(732) Կամպերո Ինթերնեյշնլ Քորփ. , VG
(540) 

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ.  անձանց կամ 
կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող 
ծառայություններ, որոնց նպատակն է սննդի 
և ըմպելիքների տրամադրումը սպառման, 
ճաշարանների, բուֆետների, խորտկարանների, 
սրճարանների, ինքնասպասարկման ռես-
տո րանների համար, սննդի տրամադրում 

կոկտեյլերեկույթների համար, բանկետների 

կազ մակերպման ծառայություններ, պատվե րով 

սնունդի դուրս դուրս բերելու ռեստորանների ծա ռա-

յություններ, պայմանագրով իրականաց վող սննդի 

վերաբերյալ ծառայություններ. ժամա նակավոր 

բնակատեղով ապահո վում. ռես տորանների ծա-

ռայություններ, սրճարանների ծառայություններ. 

ինքնա սպասարկման ռես տորանների ծառայու-

թյուն ներ. բուֆետ ների ծառայություններ. արագ 

սննդի ծառա յություններ. բարերի ծառայություն-

ներ. տար բեր միջոցառումների համար սննդի 

տրա մադրման և առաքման ծառայություններ. 

ճաշա րանների ծառայություններ. տապակած, 

խորոված, գրիլ եղանակով պատրաստված, 

եփած, այլ եղանակներով հավի պատրաստում 

և մատուցում. հանգստյան օրերին, տոներին, 

արձակուրդներին հանգստի և ժամանցի վայրե-

րի ծառայություններ և հանգստի ու ժամանցի 
կազ մակերպման նպատակով բնակատեղի և 
այլ հարմարությունների և ծառայությունների 
տրամադրում. ռեստորանային գույքի վարձով 
տրամադրում (աթոռներ, սեղաններ, սփռոցներ, 
ապակեղեն), օնլայն ռեժիմում սննդի պատվերների 

ծառայություններ. նախապես սնունդ պատվի-

րելու ծառայություններ. նախապես պատվերներ 

ընդունելու ռեստորանների ծառայություններ։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091556 (111) 15914

(220) 01.12.2009 (151) 13.08.2010

 (181) 01.12.2019

(732) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 
«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
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(540)

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. տարա (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
____________________

(210) 20100152 (111) 15915
(220) 09.02.2010 (151) 13.08.2010
 (181) 09.02.2020
(732) «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ, Ստե-

փանկերտ, Հեքիմյան 8Ա, բն.23, AM
(540) 

(511) 
դաս 42. կապիտալ շինարարության բնագա-

վառում քաղաքաշինության փաստաթղթերի 
մշակում՝ տրանսպորտային, քաղաքացիական, 
էներգետիկ, հիդրոտեխնիկական ոլորտներում. 
կապիտալ շինարարության բնագավառում 
քաղաքաշինության փաստաթղթերի փորձա-
քննություն՝ տրանսպորտային ոլորտում. կապի-
տալ շինարարության բնագավառում ինժե-
ներական հետազննում տրանսպորտային 
ոլորտում. տեղագրական և կադաստրային 
քարտե զագրում։ 

____________________

(210) 20100184 (111) 15916
(220) 11.02.2010 (151) 13.08.2010
 (181) 11.02.2020
(732) «Գաուգա» ՍՊԸ, Երևան, Նորագավիթ 5, 

տուն 2, AM
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն։ 

____________________

(210) 20100310 (111) 15917
(220) 09.03.2010 (151) 13.08.2010
 (181) 09.03.2020
(732) «Եվրոպրոդուկտ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 

ք. Աշտարակ, Նարեկացու 18, AM
(540) 

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

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.
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դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա-
կան, անտառային և հացահատիկային մթերքներ, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնական 
բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. 
ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վոր ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպե-
լիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակ ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

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

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

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

____________________

(210) 20100369 (111) 15918
(220) 17.03.2010 (151) 13.08.2010
 (181) 17.03.2020
(732) «Էմ-Վի-Էմ Քոնսալթինգ Քամփնի» ՓԲԸ, 

Երևան, Մամիկոնյանց 36/1, բն. 30, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 45. իրավաբանական խորհրդատվություն, 

իրավաբանական ծառայությունների մատուցում։ 
____________________

(210) 20100401 (111) 15919
(220) 22.03.2010 (151) 13.08.2010
 (181) 22.03.2020
(732) «Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 

Ամիրյան 18/3, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ դեղին և մա նու-

շակագույն գունային համակ ցու թյամբ։

(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառ-

նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-

ծառնություններ։ 

____________________

(210) 20100402 (111) 15920

(220) 22.03.2010 (151) 13.08.2010

 (181) 22.03.2020

(732) «Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 

Ամիրյան 18/3, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ դեղին և մանու-

շակագույն գունային համակ ցո ւ թյամբ։

(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառ-

նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-

ծառնություններ։ 

____________________

(210) 20100420 (111) 15921

(220) 24.03.2010 (151) 13.08.2010

 (181) 24.03.2020

(732) «Պարկետ յունիոն» ՍՊԸ, Աբովյան, 2-րդ 

արդյունաբերական գոտի, թիվ 31, AM
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(540) 

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

(511) 
դաս 19. մանրահատակ։ 

____________________

(210) 20100537 (111) 15922
(220) 08.04.2010 (151) 13.08.2010
 (181) 08.04.2020
(732) Վարդան Միրզոյան Երևան, Կիլիկիա 1, բն. 

15, AM
(540) 

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

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

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

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

____________________

(210) 20100538 (111) 15923
(220) 08.04.2010 (151) 13.08.2010
 (181) 08.04.2020
(732) «Տուր ըդվայս» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ–Նովա 

18, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 39. զբոսաշրջություն և ճանապարհոր-

դությունների կազմակերպում։ 
____________________

(210) 20100550 (111) 15924
(220) 09.04.2010 (151) 13.08.2010
 (181) 09.04.2020
(732) «Մեխակ Մկրտչյան» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, 

Կապան, Հալիձոր 1, AM
(540) 

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր։ 

____________________
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(210) 20100070 (111) 15925
(220) 21.01.2010 (151) 17.08.2010
 (181) 21.01.2020
(732) ԻմՔլոն ԼԼՔ , US
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100071 (111) 15926
(220) 21.01.2010 (151) 17.08.2010
 (181) 21.01.2020
(732) ԻմՔլոն ԼԼՔ , US
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100072 (111) 15927
(220) 21.01.2010 (151) 17.08.2010
 (181) 21.01.2020
(732) ԻմՔլոն ԼԼՔ , US
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100073 (111) 15928
(220) 21.01.2010 (151) 17.08.2010
 (181) 21.01.2020
(732) ԻմՔլոն ԼԼՔ , US
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100074 (111) 15929
(220) 21.01.2010 (151) 17.08.2010
 (181) 21.01.2020
(732) ԻմՔլոն ԼԼՔ , US
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100131 (111) 15930
(220) 04.02.2010 (151) 17.08.2010
 (181) 04.02.2020
(732) Հայկ Ափոյան Արագածոտնի մարզ, գյուղ Վ. 

Բազմաբերդ, 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) 20100132 (111) 15931
(220) 04.02.2010 (151) 17.08.2010
 (181) 04.02.2020
(732) Հայկ Ափոյան Արագածոտնի մարզ, գյուղ Վ. 

Բազմաբերդ, AM
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(540) 

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

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

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

 ____________________

(210) 20100283 (111) 15932
(220) 03.03.2010 (151) 17.08.2010
 (181) 03.03.2020
(732) «Էգա» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 10, բն. 36, AM
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

____________________

(210) 20100456 (111) 15933
(220) 01.04.2010 (151) 17.08.2010
 (181) 01.04.2020
(732) «Խաչունց Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 

20, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 35. դեղատնային գործունեություն ընդ-

գրկված 35-րդ դասում։ 
____________________

(210) 20100493 (111) 15934

(220) 06.04.2010 (151) 17.08.2010

 (181) 06.04.2020

(732) «Ա. Ավետյանի ԱՍԱ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. 

Չաուշի 2ա, 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. խմո-

րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց։ 

____________________

(210) 20100494 (111) 15935

(220) 06.04.2010 (151) 17.08.2010

 (181) 06.04.2020

(732) «Ա. Ավետյանի ԱՍԱ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. 

Չաուշի 2ա, 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. 

խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց։ 

____________________

(210) 20100559 (111) 15936

(220) 13.04.2010 (151) 17.08.2010

 (181) 13.04.2020

(732) «Սթրաթեջիք փարթներս» ՍՊԸ, Երևան, 

Կողբացի 2ա, AM
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(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և նարնջա-
գույն գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 38. հասարակական կայք։ 

____________________

(210) 20100894 (111) 15937
(220) 22.06.2010 (151) 17.08.2010
 (181) 22.06.2020
(732) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա կան 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20100900 (111) 15938

(220) 23.06.2010 (151) 17.08.2010

 (181) 23.06.2020

(732) «Մենօկ» ՍՊԸ, Երևան, Չեխովի 18, բն. 28, AM
(540) 

(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 

մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծ-

ման և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանե-

լիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 

լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և 

մածուկներ.

դաս 44. գեղեցկության սրահ։ 

____________________

(210) 20090863 (111) 15939

(220) 24.07.2009 (151) 27.08.2010

 (181) 24.07.2019

(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-

ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-

ջոց ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 

պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________
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(210) 20091086 (111) 15940
(220) 11.09.2009 (151) 27.08.2010
 (181) 11.09.2019
(732) Անհատ ձեռնարկատեր Գրիզլով Դմիտրիյ 

Իգորևիչ , RU
(540) 

(511) 
դաս 39. թղթակցության առաքում, առաքիչ-

ների ծառայություններ (թղթակցության կամ 
ապրանքների առաքում)։
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20091176 (111) 15941
(220) 30.09.2009 (151) 27.08.2010
 (181) 30.09.2019
(732) ՏԴԿ Կաբուշիկի Կաիշա (ՏԴԿ Քորփորեյշն), JP
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-

կան, էլեկտրական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության 
և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. էլեկտրա-
կանության հաղորդման, միացման, փոխա-
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ վերա-
հսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ 
պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վեր ար-
տադրման սարքեր. մագնիսական տեղե կակիր ներ, 
ձայնագրման սկավառակներ. առևտրի ավտո-
մատներ և կանխավճարով աշխատող ապա-
րատների մեխանիզմներ. դրամարկղային ապա-
րատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղե կա տվության 
մշակման սարքավորումներ և համա կարգիչ ներ. 
կրակմարիչներ. էլեկտրական ինժեներական, 
տեխնիկական և էլեկտրոնային սարքեր և 
սարքավորումներ հեռահա ղորդա կցու թյան, 
ավտոմոբիլային էլեկտրոնիկայի և արդյու-
նաբերական ու կենցաղային էլեկտրոնիկայի 
արդյունաբերությունների համար. էլեկտրական 
ինժեներական, տեխնիկական և (կամ) էլեկտրո-
նային սարքեր և սարքավորումներ հեռահա ղոր-

դակցության, ավտոմոբիլային էլեկտրոնիկայի և 
արդյունաբերական և (կամ) կենցաղային էլեկտրո-
նիկայի արդյունաբերությունների համար. էլեկ-
տրական կամ էլեկտրոնային մասեր. էլեկտրա կան 
կամ էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ. 
էլեկտրական կամ էլեկտրոնային բաղադրիչ մա-
սեր. էլեկտրական կամ էլեկտրոնային նյութեր. 
էլեկտրական կամ էլեկտրոնային պասսիվ տարրեր. 
կերամիկական բաղադրիչ մասեր. միկրոալիքային 
կերամիկա. էլեկտրական կոնդենսատորներ. 
կերամիկական կոնդենսատորներ. բազմաշերտ 
կերամիկական կոնդենսատորներ. միակցված 
տարրեր` կազմված կոնդենսատորներից. էլեկտրա-
մագնիսական համատեղելիության (EMC) մասեր. 
ֆեռիտային տափօղակներ. կերամիկական 
տափօղակներ. չիփային տափօղակներ. էլեկտրա-
կան կամ էլեկտրոնային զտիչներ. զտիչներ 
էլեկտրական ազդանշանների համար. զտիչներ 
ազդանշանի հաճախության հսկման համար. 
զտիչներ ռադիոխանգարումների ճնշման հա մար. 
էլեկտրա մագնիսական համատեղելիության (EMC) 
զտիչներ. 3-տերմինալ զտիչներ. համափուլ խան-
գարումների, ընդհանուր տեսակի խանգա րում-
ների զտիչներ. ինդուկտիվ տարրեր, դրոսել ներ. 
ինդուկտիվության կոճեր. համափուլ ինդուկտի-
վության կոճեր. դիֆերենցիալ ինդուկտիվության 
կոճեր. բարձրահաճախական ճշտման շղթայի 
ինդուկտիվության կոճեր. ձուլված կոճեր. վարիս-
տորներ. ֆիքսվող զտիչներ (կորպուսով ֆեռի-
տային միջուկ). ֆեռիտներ. ֆեռիտային նյութեր. 
ֆեռիտային միջուկներ. դիէլեկտրիկ զտիչներ. 
կերամիկական զտիչներ. պիեզոէլեկտրական 
զտիչներ. ֆեռիտային տափօղակների, մեկուսիչ-
ների զտիչներ. խանգարումապաշտպան զտիչ ներ. 
ինդուկտորներ. կոճեր. կերպափոխիչներ. էլեկտրա-
կան (էլեկտրոնային) կերպափոխիչներ. իմպուլ-
սային կերպափոխիչներ. հոսանքի կերպա փո-
խիչներ. աղմկաճնշիչ թիթեղներ. մագնի սական 
մեկուսատախտակներ, թիթեղներ. էլեկտրա-
մագնիսական կլանիչ և պաշտպանիչ նյութեր. 
միկրոալիքային կլանիչներ. էլեկտրամագնի սա կան 
կլանիչներ. ռա դիոալիքային կլանիչներ. բարձրա-
հաճախական մագնիսական նյութեր. ձայնակլանիչ, 
անարձա գանք խցիկներ. սարքեր (սարքավորում-
ներ էլեկտրա  մագ նիսական համատեղելիության 
(EMC) փոր ձարկման համակարգի համար), որոնք 
վաճառ վում են առանձին կամ լրակազմով. 
տվիչներ, սենսորներ. ջերմաստիճանի չափման 
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տվիչներ, սենսորներ. թերմիստորներ, թերմո-
ռեզիստորներ. ջերմաստիճանի բացասական 
գործակցի (NTC) թերմիստորներ, թերմո ռեզիս-
տորներ. ջերմաս տիճանի դրական գործակցի (PTC) 
թեր միստորներ, թերմոռեզիստորներ. ջերմաս-
տիճանազգայուն լեզվակավոր փոխան ջատիչ ներ. 
խոնավաչափեր. մակերեսային պոտենցիալի 
տվիչներ, սենսորներ. ատամնանիվի ատամի 
տվիչներ, սենսորներ. ատամնանիվի ատամի 
տվիչներ, սենսորներ տատանման փուլի հայտ-
նաբերման համար. ատամնանիվի ատամի տվիչ-
ներ, սենսորներ արագության հայտնաբերման 
համար. մեխա նիկական տվիչներ, սենսորներ. տո-
ների կենտրո նացման (մնացորդային) ծավալի 
տվիչներ, սեն սորներ. փոշու մակարդակի տվիչներ, 
սենսորներ. դռան բացման (փակման) տվիչներ, 
սենսորներ. դռան փականքների փոխանջատիչ-
ներ. էլեկտրա մագնիսական տվիչներ, սենսորներ. 
ուժային շարժա բերներ, գործադիր մեխանիզմներ, 
սոլե նոիդ ներ. սուզակներ, մխոցներ. սուզակներ, 
մխոց ներ (մեքենաների մասեր). մեխանիկական 
շար ժաբեր տարրեր. փոշարարներ. լրակազ մով 
փոշա րարներ. լրակազմով ուլտրաձայնային փոշա-
րար ներ. խոնավարարներ փոշի առաջացնող 
համա կարգերի համար. պոմպեր. պիեզո էլեկտրո-
նային բաղադրիչներ. պիեզոէլեկտրական արտա-
դրանք. պիեզոէլեկտրոնային կերամիկական 
զտիչներ. ռեզոնատորներ. ռեզոնանսային հաղոր-
դաշղթա ներ. կերամիկական ռեզոնատորներ. 
ձայնի ստացման, կուտակման, կերպափոխման և 
պահպանման սարքեր. պիեզոէլեկտրական ընդու-
նիչներ. պիե զոէլեկտրական շչակներ, ազդա-
նշաններ և զումմերներ. էլեկտրա մագնի սական 
շչակ ներ, ազդա նշաններ և զումմերներ. պիեզո-
էլեկտրոնային ուժային շարժաբերներ, գործադիր 
մեխանիզմ ներ, սո լենոիդներ. մագնիսակծկումային 
ռեզո նա տոր ներ. դիսկրիմինատորներ, սելեկտոր-
ներ. կերամիկական դիսկրիմինատորներ, սելեկ-
տորներ. ջերմային տպիչ գլխիկներ. նրբաթաղանթ 
ջերմային տպիչ գլխիկներ. գրանցող (վերարտադրող) 
գլխիկներ. մագնիսական գլխիկներ. նրբաթաղանթ 
մագնիսական գլխիկներ. հիշողության հսկիչ սար-
քեր. չքայքայվող հիշողության հսկիչ սարքեր. ֆլեշ 
հիշողության հսկիչ սարքեր. NAND ֆլեշ հիշո-
ղության հսկիչ սարքեր. ֆլեշ հիշողություն. հիշո-
ղության քարտեր. ֆլեշ հիշողության քարտեր. 
չքայքայվող հիշողություն. չքայքայվող հիշողության 
քարտեր. կոմպակտ ֆլեշ (CF) քար տեր. կոմպակտ 

ֆլեշ (CF) քարտեր արդյու նաբերական նպա-
տակների համար. կիսահաղոր դիչ կարծր սկավա-
ռակներ, կուտակիչներ (SSD). կիսա հաղորդիչ 
կարծր սկավառակներ, կուտա կիչներ (SSD) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
կիսահաղորդիչ սարքեր. կիսահաղորդիչ հիշող 
սարքեր. հիշողության քարտերի ադապ տերներ. 
դիսփլեյներ, ցուցասարքեր. օրգանական լույս 
արձակող (ճառագայթող) ցուցասարքեր (դիս-
փլեյեր). լույս արձակող դիոդներ. օրգանական լույս 
արձակող դիոդներ. ռադիո հաճախության (RF) 
բաղադրիչներ, բարձր հաճախության բաղա-
դրիչներ. ալեհավաքներ. կերամիկական ճառա-
գայթիչով ալեհավաքներ, կերամիկական ժամա-
նակավոր ալեհավաքներ. բազմաշերտային, բազ-
մամակարդակ չիփերով ալեհավաքներ. շերտավոր 
զտիչներ, թողանցման շերտերի զտիչներ. դիէլեկ-
տրիկական շերտավոր զտիչներ, թողանցման 
շերտերի զտիչներ. շրջապտտիչներ. բազային կա-
յանների, հանգույցների շրջապտտիչներ. մեկու-
սիչներ. բազային կայանների մեկուսիչներ. մուլ-
տիպլեքս սարքեր, միավորման սարքեր. դիպլեքս 
սարքեր, հաճախական կապազերծման բլոկներ. 
բազմաշերտային, բազմամակարդակ դիպլեքս 
սար քեր, հաճախական կապազերծման բլոկներ. 
բազմամակարդակ շերտային զտիչներ, թողանց-
ման շերտերի զտիչներ. բարակ թաղանթով շեր-
տային զտիչներ, թողանցման շերտերի զտիչներ. 
փուլաշեղող համակարգ, փուլապտտիչ. բազմա-
մակարդակային փուլաշեղող համակարգ, բազմա-
մակարդակային փուլապտտիչ. հապաղման գծեր. 
զոլային, միկրոալիքային գծեր. ցածր հաճախու-
թյունների զտիչներ. ցածր հաճախությունների 
բազմամակարդակ զտիչներ. բարձր հաճախու թյան 
զտիչներ. բարձր հաճախության բազմամակար-
դակ, բազմաշերտ զտիչներ. քառորդալիքային 
համաձայնեցնող կերպափոխիչներ. համաչա փեց-
նող կերպափոխիչներ. բազմամակարդակ համա-
չափեցնող կերպափոխիչներ. բարակ թաղանթով 
համաչափեցնող կերպափոխիչներ. կապի, կոմու-
տացման սարքեր, ճյուղավորիչներ. ուղղորդված 
ճյուղավորիչներ. ուղղորդված բազմամակարդակ 
(բազմաշերտ) ճյուղավորիչներ. տեղային ցանցի 
բաղադրիչներ. տեղային ցանցերի անլար մոդուլներ, 
բլոկներ. սարքեր անլար ռադիո փոխհաղորդ ման 
համար. անլար հեռախոսության համար ապա-
րատներ. էլեկտրական (էլեկտրոնային) դիմադրա-
տարրեր. օղակային բալանսային խառնիչներ. 
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տերմինատորներ (ստվերագծեր), սահմանա-
փակիչներ, մալուխային ծայրային կցորդիչներ. 
կերպափոխիչներ, տվիչներ, ընդունիչներ. աքսե-
լերո մետրեր. էլեկտրոդներ. մագնիսներ. ֆեռիտ. 
պլաստմասսայե կապակցանյութերով մագնիս ներ. 
ռետինե կապակցանյութերով մագնիսներ. մագ-
նիսական թիթեղներ. մագնիսական միջուկներ. 
մագնիսական նյութեր, մագնետիկ. էլեկտրա-
սնուցման աղբյուրներ, էլեկտրասնուցման բլոկներ. 
փոփոխական էլեկտրաէներգիայի սնուցման 
աղբյուրներ (բլոկներ). հաստատուն հոսանքից 
հաստատուն հոսանքի կերպափոխիչներ. հաս-
տատուն հոսանքից փոփոխական հոսանքի 
կերպափոխիչներ. հաստատուն հոսանքից փո-
փոխական հոսանքի ինվերտորներ. էլեկտրա-
սնուցման իմպուլսային աղբյուրներ. աղմուկի 
զտիչներ, խանգարումները ճնշող զտիչներ. 
անխափան սնուցման համակարգեր (UPS). 
արևային տարրեր, լուսազգայուն տարրեր, լուսա-
տարրեր. նրբաթաղանթ արևային տարրեր, 
ինվերտորներ. բալաստային ինվերտորներ. էլեկ-
տրական լուսավորման համար նախատեսված 
ֆլուորեսցենտային լամպերի բալաստներ. կերպա-
փոխիչներ. ձեռնարկությունների կառավարման 
ավտոմատացված համակարգեր. թիթեղների 
մշակման սարքավորում. կիսահաղորդիչների ար-
տա դրման սարքավորում. կիսահաղորդիչ FOUP 
թիթեղների պահպանման և տեղափոխման 
համար նախատեսված միասնականացված տա-
րաների բեռնման պորտ (կետեր, կայաններ, կիսա-
հաղորդիչ թիթեղների տեղափոխման համար 
նախատեսված բեռնարկղների սպասարկման և 
օժանդակության համար, ընդ որում փոխադրող 
բեռնարկղի կափարիչը անջատված է կամ կարող 
է անջատվել փոխադրող բեռնարկղից). շրջած 
բյուրեղի մեթոդով մոնտաժման մեքենաներ, 
սարքեր. շրջած բյուրեղի բաշխիչ սարքեր. բաղա-
դրիչների տեղակայման մեքենաներ, սարքեր. 
առանց տարայի, խուռնաբեռ, ցրոն կերերի 
մատուց ման համար մեքենաներ, սարքեր. բաղա-
դրիչների կարգավորման մեքենաներ. լազե րային 
մակնշման համակարգեր. անպատյան բաղա-
դրիչների տեղակայման սարքեր, մեքենաներ. 
ինտեգրալային սխեմաներ. տպագրական, տեղա-
կայման մեկուսատախտակներ. ինտեգրալային 
սխեմաների մեկուսատախտակներ. մարտկոցներ. 
մագնի սական դատարկ ժապավեններ. մագնի-
սական դատարկ սկավառակներ. մագնիսական 

դատարկ օպտիկական սկավառակներ. օպտի-
կական դատարկ սկավառակներ. մակերեսային 
ձայնային ալիքների (SAW) բաղադրիչներ. 
մակերեսային ձայնային ալիքների (SAW) զտիչներ. 
մակե րեսային ձայնային ալիքների (SAW) ռեզո-
նատորներ. դուպլեքսորներ. ռադիոհաճախական 
(RF) մոդուլներ. մակերեսային ձայնային ալիքների 
(SAW) մոդուլներ. մակերեսային ձայնային ալիքների 
(SAW) առաջնային, արտաքին մոդուլներ. դիոդներ. 
պար պիչներ. պարպիչներ կայծային գերլարումից 
պաշտպանվելու համար. պարպիչներ էլեկտրական 
գեր լարո ւմից  պաշտպան  վե լ ո ւ  համար . 
փոխանջատման կերամիկական բաղադրիչներ. 
կերամիկական տաքացուցիչ բաղադրիչներ. 
փոխանջատման պարպիչներ. փո խարկման 
ֆիլտրեր. ուժային կոնդենսատորներ. տանտալային 
անպատյան կոնդենսատորներ. էլեկտրոլիտիկ 
ա լ յ ո ւ մ ի ն ե  կ ո ն դ ե ն ս ա տ ո ր  ն ե ր .  ո ւ լ տ ր ա 
կոնդենսատորներ. ինդուկտիվ ֆեռի  տա յին 
բաղադրիչներ. թաղանթավոր կոնդենսատոր ներ. 
պոլիմերային անպատյան կոնդենսատորներ. 
ֆեռիտների լրակազմեր. մակերեսային տեղա-
կայման տեխնոլոգիայի (SMT) ինդուկցիոն ռեզիս-
տորներ. մակերեսային տեղակայման տեխնո-
լոգիայի (SMT) հզոր ինդուկցիոն ռեզիստորներ. 
եռահա ճախական կերպափոխիչներ էլեկտրա-
էներգիայի փոխանցման համար. էկրանով 
խցիկների զտիչներ. էլեկտրամագնիսական համա-
տեղելիության (EMC) միջակապի բաղադրիչներ. 
մետաղաօքսիդային վարիստորներ. կերամիկա-
կան կիսահաղորդիչներ. միկրոալիքային շերտա-
յին զտիչներ. միկրոալիքային ռեզոնատոր ներ. 
միկրոալիքային կերամիկական բաղադրիչ ներ. 
դիէլեկտրիկ կերամիկական զտիչներ. բարձրա-
հաճախական մոդուլներ. միկրոալիքային մո-
դուլներ. ցածր ջերմաստիճանային կերամիկական 
(LTCC) մոդուլներ. մակերեսային ալիք ների բաղա-
դրիչներ. ծավալային ալիքների բաղադրիչներ. 
դիէլեկտրիկ նյութեր. նյութեր էլեկտրոդների 
համար. ծավալային ձայնային ալիքների (BAW) 
բաղադրիչներ. թաղանթավոր ծավալային ձայ-
նային ալիքների (FBAR) բաղադրիչներ. միկրո-
էլեկտրամեխանիկական համակարգերի (MEMS) 
բաղադրիչներ. միկրոէլեկտրամեխանիկական 
համակարգերի (MEMS) տվիչներ, սենսորներ. 
ռադիոհաճախական (RF) մոդուլներ. էլեկտրոնա-
յին շղթայի մոդուլներ. բարձրահաճախական 
բազմաշերտ (H-ML) սարքեր. Էլեկտրաստատիկ 
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բեռնաթափման (ESD) բաղադրիչներ. էլեկտրա-
մագնիսական ինտերֆերենցիայի (EMI) բաղա-
դրիչներ. օպտիկական բաղադրիչներ. թելքա-
օպտիկական հարթ սխեմաներ (PLC). հաղորդիչների 
օպտիկական ենթաբլոկներ (TOSA). ընդունիչների 
օպտիկական ենթաբլոկներ (ROSA). օպտիկական 
տվիչներ, սենսորներ. տեսանելի ճառագայթման 
օպտիկական տվիչներ, սենսորներ. օպտիկական 
նվազիչներ. կապի թելքաօպտիկական տարրեր, 
օպտրոններ. օպտիկական ճյուղավորիչ ներ. օպտի-
կական զտիչներ. օպտիկական փոխան ջա տիչ ներ. 
օպտիկական մեկուսիչներ. օպտիկական շրջա-
պտտիչներ. օպտիկական մոդուլարարներ. օպտի-
կական միակցիչներ. օպտիկական մուլտի պլեք-
սորներ. օպտիկական դեմուլտիպլեքսորներ. 
օպտիկական ընդունահաղորդիչներ. ֆոտո դիոդ-
ներ. օպտիկական տվիչների, սենսորների մո դուլ-
ներ. տեսանելի ճառագայթման օպտիկա կան 
տվիչների, սենսորների մոդուլներ. օպտիկական 
նվազիչների մոդուլներ. կապի թելքաօպտիկական 
տարրերի, օպտրոնների մոդուլներ. օպտիկա կան 
ճյուղավորիչների մոդուլներ. օպտիկական զտիչ-
ների մոդուլներ. օպտիկական փոխ անջատիչ ների 
մոդուլներ. օպտիկական մեկուսիչների մոդուլներ. 
օպտիկական շրջապտտիչների մոդուլներ. ֆարա-
դեյի պտտիչի մոդուլներ. օպտիկական մոդուլա-
րարների մոդուլներ. օպտիկական միակցիչների 
մոդուլներ. օպտիկական մուլտիպլեքսորների 
մոդուլներ. օպտիկական դեմուլտիպլեքսորների 
մոդուլներ. օպտիկական ընդունահաղորդիչների 
մոդուլներ. ֆոտոդիոդների մոդուլներ. օպտիկական 
տվիչների, սենսորների հանգույցներ. տեսանելի 
ճառագայթման օպտիկական տվիչների, սենսոր-
ների հանգույցներ. օպտիկական նվազիչների 
հանգույցներ. կապի թելքաօպտիկական տարրերի, 
օպտրոնների հանգույցներ. օպտիկական ճյու-
ղավորիչների հանգույցներ. օպտիկական զտիչների 

հանգույցներ. օպտիկական փոխանջատիչների 

հանգույցներ. օպտիկական մեկուսիչների հան-
գույց ներ. օպտիկական շրջապտտիչների հան-
գույցներ. ֆարադեյի պտտիչի հանգույցներ. օպտի-

կական մոդուլարարների հանգույցներ. օպտի-

կական միակցիչների հանգույցներ. օպտիկական 

մուլտիպլեքսորների հանգույցներ. օպտիկական 

դեմուլտիպլեքսորների հանգույցներ. օպտիկական 

ընդունահաղորդիչների հանգույցներ. ֆոտո դիոդ-
ների հանգույցներ. հաղորդիչների օպտիկական 
ենթահանգույցներ. ընդունիչների օպտիկական 

ենթահանգույցներ. ֆարադեյի պտտիչներ. պիեզո-
էլեկտրոնային սարքեր. բազմաշերտ վարիստորներ. 
ջերմաստիճանի բացասական գործակցի (NTC) 
բազմաշերտ թերմիստորներ. բոլոր վերոհիշյալ 
ապրանքների մասեր և կցամասեր: 
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(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ և 

դրանցից պատրաստված իրեր, ընդգրկված 18-րդ 
դասում. կենդանու կաշիներ, մորթեղեն, կաշվի հումք. 
սնդուկներ և ուղեպայուսակներ. անձրևանոցներ, 
հովանոցներ արևից և անձրևից պաշտպանվելու 
համար և ձեռնափայտեր. ճիպոտներ, մտրակներ, 
ձիասարքեր և թամբագործական իրեր. մեջքի 
պայուսակներ, ուղեբեռի պարագաներ, մահուդե 
պայուսակներ, գոտիով կամ փոկով պայուսակ-
ներ, ձեռքի պայուսակներ, մեծ, տարողունակ պա-
յու սակներ, սուրհանդակի պայուսակներ, պորտ-
ֆելներ, պարկանման պայուսակներ, գոտե-
պայուսակներ, դրամապանակներ, դատարկ 
վաճառ վող պայուսակներ արդու զարդի պարա-
գաների համար, դատարկ վաճառ վող գրչա-
տուփեր, կաշվե ոչ մեծ տափակ ճամպրուկներ, 
ճամ բարային առօրյայի համար պայուսակներ, 
պայու սակներ լեռնագնացների հա մար, դպրո-
ցա կան ուսապարկեր, ձեռքի ուղե բեռի պայու-
սակ ներ ճամփորդության համար, քլաթչ տեսակի 
պայուսակներ, դատարկ վաճառ վող պայու-
սակներ կոսմետիկ պարագաների համար, 
փոքր ուսապարկեր, քսակներ գոտու վրա, կոշտ 
շրջանակով ուսապարկեր, ճամփորդական 
պայուսակներ հագուստի համար, քսակներ, 
պատ  յաններ բանալիների համար, ուսին կամ 
մեջքին կրելու համար կաշվից կամ քաթանից 
պայուսակներ, կաշվե ծածկույթով պայուսակներ, 
արշավների համար պայուսակներ և ուսապար-
կեր, ցանցավոր պայուսակներ գնումների համար, 
բազմաթիվ բաժիններով պայուսակներ իրերի 
պահպանման համար, դպրոցական պայուսակ-
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ներ, սպորտային պայուսակներ, փոկեր ուղեբեռի 
և ոչ մեծ ճամպրուկների համար, ճամպրուկներ, 
պայուսակներ հարդարանքի պարագաների համար, 
ճամփորդական պայուսակներ, ճամփորդական 
կոնտեյներներ, դատարկ վաճառվող պայուսակներ 
շպարման պարագաների համար, գրպանի 
դրամապանակներ. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն և գլխարկներ, 
բաճ կոններ, ժակետներ, կուրտկաներ, վերար-
կուներ, ժիլետներ, շապիկներ, բլուզներ, սվիտերներ, 
սպորտային շապիկներ և մայկաներ, գլխարկներ, 
կեպիներ, կեպկաներ, գոտիներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ և դրան-

ցից պատրաստված իրեր, ընդգրկված 18-րդ դա-
սում. կենդանու կաշիներ, մորթեղեն, կաշվի հումք. 
սնդուկներ և ուղեպայուսակներ. անձրևանոցներ, 
հովանոցներ արևից և անձրևից պաշտպան-
վելու համար և ձեռնափայտեր. ճիպոտներ, 
մտրակներ, ձիասարքեր և թամբագործական իրեր. 
մեջքի պայուսակներ, ուղեբեռի պարագաներ, 
մահուդե պայուսակներ, գոտիով կամ փոկով 
պայուսակներ, ձեռքի պայուսակներ, մեծ, տարողու-
նակ պայուսակներ, սուրհանդակի պայուսակներ, 
պորտֆելներ, պարկանման պայուսակներ, գոտե-
պայուսակներ, դրամապանակներ, դատարկ 
վաճառ վող պայուսակներ արդուզարդի պա-
րա գաների համար, դատարկ վաճառվող գրչա-
տուփեր, կաշվե ոչ մեծ տափակ ճամպրուկներ, 
ճամբարային առօրյայի համար պայուսակներ, 
պայուսակներ լեռնագնացների համար, դպրո-
ցական ուսապարկեր, ձեռքի ուղեբեռի պայու-
սակներ ճամփորդության համար, քլաթչ տե-
սակի պայուսակներ, դատարկ վաճառվող պայու-
սակներ կոսմետիկ պարագաների համար, 
փոքր ուսապարկեր, քսակներ գոտու վրա, կոշտ 
շրջանակով ուսապարկեր, ճամփորդական 

պայուսակներ հագուստի համար, քսակներ, 
պատյաններ բանալիների համար, ուսին կամ 
մեջքին կրելու համար կաշվից կամ քաթանից 
պայուսակներ, կաշվե ծածկույթով պայուսակներ, 
արշավների համար պայուսակներ և ուսապարկեր, 
ցանցավոր պայուսակներ գնումների համար, 
բազմաթիվ բաժիններով պայուսակներ իրերի 
պահպանման համար, դպրոցական պայուսակներ, 
սպորտային պայուսակներ, փոկեր ուղեբեռի և 
ոչ մեծ ճամպրուկների համար, ճամպրուկներ, 
պայուսակներ հարդարանքի պարագաների համար, 
ճամփորդական պայուսակներ, ճամփորդական 
կոնտեյներներ, դատարկ վաճառվող պայուսակներ 
շպարման պարագաների համար, գրպանի 
դրամապանակներ. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն և գլխարկներ, 
բաճկոններ, ժակետներ, կուրտկաներ, վերար-
կուներ, ժիլետներ, շապիկներ, բլուզներ, սվիտերներ, 
սպորտային շապիկներ և մայկաներ, գլխարկներ, 
կեպիներ, կեպկաներ, գոտիներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100054 (111) 15944
(220) 20.01.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 20.01.2020
(732) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգ, US
(540) 

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
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մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա րակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.

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

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում. 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20100055 (111) 15945
(220) 20.01.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 20.01.2020
(732) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, 

US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, մոխրագույն, 
երկնագույն, փիրուզագույն, բաց և մուգ 
կանաչ, դարչնագույն, բեժ, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

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

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

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

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում. 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20100210 (111) 15946
(220) 18.02.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 18.02.2020
(732) «Կոսմոբայլ» ՍՊԸ, Երևան, Որմնադիրների 

1 շարք, 76 տուն, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 35. հեռախոսների վաճառք.
դաս 37. հեռախոսների նորոգում։ 

____________________

(210) 20100251 (111) 15947
(220) 25.02.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 25.02.2020
(732) Անհատ ձեռնարկատեր Արշավիր Դավթյան, 

Երևան, Սիմոն Վրացյան 86/4, AM
(540) 

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

վածքներ, դրանցից պատրաստված կամ դրանցով 
պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա-
սերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք 
քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր։  

____________________
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(210) 20100254 (111) 15948
(220) 25.02.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 25.02.2020
(732) «Էդիսոն Հովսեփյան» ՍՊԸ, Երևան, 

Անդրանիկի 57, բն.6, AM
(540) 

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

թեր, խմորեղեն, թխվածքաբլիթներ։ 
____________________

(210) 20100266 (111) 15949
(220) 26.02.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 26.02.2020
(732) Դեու Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն , KP
(540) 

(511) 
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և քսուքներ. 

քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման և կա-
պակցման բաղադրություններ. վառելիք (ներառյալ 
շարժիչային բենզինը) և նյութեր լուսավորման 
նպատակների համար. մոմեր, պատրույգներ 
լուսավորման համար. բենզոլ, յուղեր, ածուխ, 
գազոլին, բենզին, բնական գազ, թանձր քսուքներ, 
քսայուղեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100371 (111) 15950
(220) 17.03.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 17.03.2020
(732) «Սվետալիա» ՍՊԸ, Երևան, Բրյուսովի 19, AM
(540) 

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

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

(511) 
դաս 39. տուրիստական միջնորդ կազմա-

կերպություն։  
____________________

(210) 20100608 (111) 15951
(220) 26.04.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 26.04.2020
(732) «Լիո Թրանս» ՍՊԸ, Երևան, Սոսեի 27 տուն, 

AM
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ, փաթեթավորում և 

բեռնափոխադրման կազմակերպում։  
____________________

(210) 20100661 (111) 15952
(220) 05.05.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 05.05.2020
(732) «Սովալ» ՍՊԸ, Իջևան, Պռոշյան 25, AM
(540) 
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(511) 
դաս 35. առևտուր, ներմուծում, գովազդ. 

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

____________________

(210) 20100743 (111) 15953
(220) 20.05.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 20.05.2020
(732) «Գոլդեն գրեյփ գրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 

մարզ, գյուղ Ոսկևազ, Արագածի փող., 11-րդ 
նրբ., տուն 11, AM

(540) 

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

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

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

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

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

____________________

(210) 20090782 (111) 15954
(220) 09.07.2009 (151) 27.08.2010
 (181) 09.07.2019
(732) Մոհամմադ Սարաֆան Չահարսոուգհի, AE
(540) 

(511) 
դաս 29. բուսական յուղեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, բրինձ, համեմունքներ.
դաս 35. ապրանքների ներկայացում բոլոր 

լրատվամիջոցներով՝ մանրածախ առևտրի 
նպա տակով, տարբեր ապրանքների հավաքում 
երրորդ անձանց համար և ապրանքների տեղա-
բաշխում մանրածախ խանութների միջոցով 
ուսումնասիրման հարմարավետության և 
սպա  ռողների կողմից ձեռքբերման հա մար, 
խորհրդա տվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով, օգնություն 
գործարարության կառավարման գործում, 
ապրանքների և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային կառավարում երրորդ անձանց հա-
մար, առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդ-
ներ սպառողներին, օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման գործում, ապրանքների ցուցա-
դրում, ներմուծման-արտահանման գործա կա-
լություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091322 (111) 15955
(220) 29.10.2009 (151) 27.08.2010
 (181) 29.10.2019
(732) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ , US
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչային ցամաքային տրանս-

պորտային միջոցներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20091435 (111) 15956
(220) 06.11.2009 (151) 27.08.2010
 (181) 06.11.2019
(732) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ , US
(540) 

(511) 
դաս 12. ցամաքային տրանսպորտային միջոց-

ներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100239 (111) 15957
(220) 23.02.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 23.02.2020
(732) Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ. , TR
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման 
և հղկամշակման համար. լվացող միջոցներ սպասքի 
համար. ջրի փափկացուցիչներ. վարակազերծիչ 
միջոցներ՝ ընդգրկված 3-րդ դասում, շամպուններ. 
օճառներ.

դաս 5. հիգիենիկ բարձիկներ (միջադիրներ) 
և տամպոններ.

դաս 16. թղթյա իրեր. մաքրելու համար թղթյա 
կտոր. թղթյա թաշկինակներ. թղթյա սրբիչներ և 
անձեռոցիկներ. խոնավ սրբիչներ. զուգարանի 
թուղթ. միանգամյա օգտագործման սրբիչներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100252 (111) 15958
(220) 25.02.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 25.02.2020
(732) Աջինոմոտո Քո., Ինք. , JP
(540) 

(526) «UMAMI SEASONING», «THE ESSENCE OF 

UMAMI» արտահայտություններն ինքնուրույն 

պահպանության օբյեկտներ չեն։

(511) 

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

տապիոկա (մանիոկա). սագո. սուրճի փոխա-

րինիչներ. ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. 

հացաթխվածքներ (հացեղեն). հրուշակեղեն և 

քաղցրավենիք. մրգային պաղպաղակ. պաղ-

պաղակ. սառեցված յոգուրտ. սննդային սառույց. 

շոկոլադ սալիկներով. մեղր. մաթ. խմորիչներ. 

հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. քա-

ցախ. սոյայի սոուս. սպիտակ սոուս ոստրեներով. 

կետ չուպ. մայոնեզ. համեմունք. ամոքանք. աղ 

աղցանի համար. խառը համեմունքներ. ալրից 

պատրաստվածք. սուր համեմունք (համեմանք). 

սննդի բուրումնավետարաններ (բացառությամբ 

եթերային յուղերի). համի և հոտի ուժեղարարներ 

(բացառությամբ եթերային յուղերի). պղպեղ (տաք-

դեղ). համեմունքներ. թանձրուկներ. սոուս ներ. մսի 

թանձրուկներ. շաքարի բնական փոխարինիչներ. 

լապշա (արիշտա). արագ պատրաստման լապշա. 

լապշայով ապուրներ. բոված բրինձ. բոված լապշա. 

հացահատիկային բույսեր. պաստա. մակարոնից 

պատրաստված կերակրատեսակներ. մթերքներ՝ 

միսը փափկացնելու համար. թավալելու խառնուրդ՝ 

հալած ճարպում տապակելու համար. սուր համե-

մունք (համեմանք) գլուտամատ նատրիումի հիմքի 

վրա։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100277 (111) 15959

(220) 02.03.2010 (151) 27.08.2010

 (181) 02.03.2020

(732) ՋիԹի Թայըր Փթե. Լթդ. , SG

(540) 

(511) 
դաս 12. դողեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20100297 (111) 15960
(220) 05.03.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 05.03.2020
(732) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 

Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի , BA
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100298 (111) 15961
(220) 05.03.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 05.03.2020
(732) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 

Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի , BA
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100299 (111) 15962
(220) 05.03.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 05.03.2020
(732) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 

Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի , BA
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100300 (111) 15963
(220) 05.03.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 05.03.2020
(732) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 

Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի , BA

(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100301 (111) 15964
(220) 05.03.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 05.03.2020
(732) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 

Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի , BA
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ և 

նյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100302 (111) 15965
(220) 05.03.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 05.03.2020
(732) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 

Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի , BA
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100305 (111) 15966
(220) 05.03.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 05.03.2020
(732) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 

3/52, AM
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

57

ՄԱՍ 1

57

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 9 

2 7 . 0 9 . 2 0 1 0

(526) «ՎՍՅՈ ՍԱՄՈԵ ՎԿՈՒՍՆՈԵ» (ռուս.) արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտ չէ։

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

(511) 
դաս 29. մսի, ձկան, թռչնամսի և որսամսի 

կիսաֆաբրիկատներ. ընտանի թռչուն (անկենդան). 
պահածոյացված լոբազգիներ, սիսեռ, կանաչ ոլոռ, 
եգիպտացորեն և սնկեր. սառեցրած նրբերշիկ. 
արյունախառն երշիկ. երշիկեղեն. նրբերշիկ. բան -
ջա րեղենի պահածոներ. ձկան պահածոներ. 
մրգային պահածոներ, մանր վարունգ (թթու դրած), 
մանր ծովախեցգետիններ. ծովախեցգետին ների 
ձողիկներ. թթու դրած բանջարեղեն. մարգարին. 
բուսական յուղ. կարագ. կաթ. կաթնամթերք. 
պանիրներ. պահածոյացված բանջարեղեն, 
ձիթապտուղ և մրգեր. տոմատի մածուկ.

դաս 30. վերմիշել. մակարոնեղեն. մանանեխ. 
սննդային ձավարներ. բրինձ, սպագետի, լապշա 
(արիշտա). ալյուր. ալյուրից պատրաստ ված ար-
տադրանք. փաթիլներ հացահատիկային արտա-
դրանքից. ադիբուդի. համեմունքներ. սուր համե-
մունք. քացախ. պաքսիմատներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100442 (111) 15967
(220) 29.03.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 29.03.2020
(732) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես Կարա-

պետյան, Արմավիր, գ. Մերձավան 1139, AM
(540) 

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

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 

մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

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

____________________

(210) 20100446 (111) 15968
(220) 30.03.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 30.03.2020
(732) Արմեն Շահբազյան, Երևան, Նար-Դոսի 76, AM
(540) 

(511) 
դաս 4. տեխնիկական յուղեր, մասնավորապես՝ 

շարժիչի յուղեր.

դաս 9. մարտկոցներ տրանսպորտային 

միջոցների համար.

դաս 12. դողածածկաններ.

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր։

(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20100531 (111) 15969
(220) 07.04.2010 (151) 27.08.2010
 (181) 07.04.2020
(732) «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Կոմիտասի 

49, AM
(540) 
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(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, մոխ-
րա գույն, սև եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100364 (111) 15970
(220) 16.03.2010 (151) 30.08.2010
 (181) 16.03.2020
(732) Անհատ ձեռնարկատեր Արայիկ Վարդանյան, 

ք. Դիլիջան, Մաքսիմ Գորկու 17, 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 գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա-
ղադրանյութեր։  

____________________

(210) 20100445 (111) 15971
(220) 30.03.2010 (151) 30.08.2010
 (181) 30.03.2020
(732) «Արզնի գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 

Բյուրեղավան, Կոտայքի 1ա, AM
(540) 

(511) 
դաս 29. բանջարեղենային պահածոներ, 

բանջարեղենային մարինադներ, մուրաբաներ.
դաս 30. հրուշակեղեն, խմորեղեն, սուրճ.
դաս 32. գազավորված և ոչ գազավորված 

շշալցված բնական աղբյուրի ջուր , գազավորված 
և ոչ գազավորված շշալցված հանքային ջուր, ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ։ 

____________________

(210) 20100664 (111) 15972
(220) 05.05.2010 (151) 30.08.2010
 (181) 05.05.2020
(732) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 

Իսակովի պող. 2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բորդո, 
շագանակագույն, մուգ շագանակագույն, սև 

և սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։

____________________

(210) 20100665 (111) 15973
(220) 05.05.2010 (151) 30.08.2010
 (181) 05.05.2020
(732) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 

Իսակովի պող. 2, AM
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(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, մուգ 
կապույտ, կապույտ, արծաթագույն, մուգ 
շագանակագույն, շագանակագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100666 (111) 15974
(220) 05.05.2010 (151) 30.08.2010
 (181) 05.05.2020
(732) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 

Իսակովի պող. 2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, աղյու-
սագույն, արծաթագույն, մուգ շագա նա-
կագույն, շագանակագույն և սպիտակ գու -
նային համակցությամբ։

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։  
____________________

(210) 20100667 (111) 15975
(220) 05.05.2010 (151) 30.08.2010
 (181) 05.05.2020
(732) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 

Իսակովի պող. 2, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։  
____________________

(210) 20100668 (111) 15976
(220) 05.05.2010 (151) 30.08.2010
 (181) 05.05.2020
(732) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 

Իսակովի պող. 2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կանաչ, 
մուգ կանաչ, արծաթագույն, շագանակագույն, 
մուգ շագանակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________
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(210) 20100669 (111) 15977
(220) 05.05.2010 (151) 30.08.2010
 (181) 05.05.2020
(732) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 

Իսակովի պող. 2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կարմիր, 
բորդո, շագանակագույն, մուգ շագանակագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։  
____________________

(210) 20100670 (111) 15978
(220) 05.05.2010 (151) 30.08.2010
 (181) 05.05.2020
(732) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 

Իսակովի պող. 2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կապույտ, 

արծաթագույն, մուգ շագանակագույն, շա-

գանակագույն և սպիտակ գունային համակ-

ցությամբ։

(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։

____________________

(210) 20100671 (111) 15979

(220) 05.05.2010 (151) 30.08.2010

 (181) 05.05.2020

(732) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 
Իսակովի պող. 2, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, աղյուսա-

գույն, արծաթագույն, մուգ շագա նակագույն, 

շագանակագույն և սպիտակ գունային 

համակցությամբ։

(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20100672 (111) 15980

(220) 05.05.2010 (151) 30.08.2010

 (181) 05.05.2020

(732) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 
Իսակովի պող. 2, AM
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(540) 

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

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100673 (111) 15981
(220) 05.05.2010 (151) 30.08.2010
 (181) 05.05.2020
(732) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 

Իսակովի պող. 2, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100674 (111) 15982
(220) 05.05.2010 (151) 30.08.2010
 (181) 05.05.2020
(732) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 

Իսակովի պող. 2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կանաչ, 
մուգ կանաչ, արծաթագույն, շագանակագույն, 
մուգ շագանակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
____________________

(210) 20100675 (111) 15983
(220) 05.05.2010 (151) 30.08.2010
 (181) 05.05.2020
(732) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 

Իսակովի պող. 2, AM
(540) 
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(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կարմիր, 
մուգ շագանակագույն, շագանակագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
____________________

(210) 20100676 (111) 15984
(220) 05.05.2010 (151) 30.08.2010
 (181) 05.05.2020
(732) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, 

Իսակովի պող. 2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կարմիր, 

բորդո, շագանակագույն, մուգ շագանակագույն 

և սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20100760 (111) 15985

(220) 25.05.2010 (151) 30.08.2010

 (181) 25.05.2020

(732) «Արտաշես» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ 

Ձորաղբյուր, AM
(540) 

(511) 
դաս 29. հատապտուղային և բանջարեղենային 

պահածոներ.
դաս 32. մրգային հյութեր։ 

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

5942  24.05.2020  Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., Նյու Ջերսիի նահանգ, US

5943  09.06.2020  Ն.Ի.Թ. Քո. Յունայթիդ Ս.Ա., VG

5945  09.06.2020  Ն.Ի.Թ. Քո. Յունայթիդ Ս.Ա., VG 

5946  09.06.2020  Ն.Ի.Թ. Քո. Յունայթիդ Ս.Ա., VG

5947  20.06.2020  Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., Նյու Ջերսիի նահանգ, US

5948  20.06.2020  Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., Նյու Ջերսիի նահանգ, US

6074  11.07.2020  Փրոքթր ընդ Գեմբլ Բիզնիս Սըրվիսիզ Քենըդա Քամփնի, CA

6161  11.08.2020  Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

6162  11.08.2020  Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

6163  11.08.2020  Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

6169  07.09.2020  Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

6175  08.06.2020  Սփայս Էնթրթեյնմընթ, Ինք., US

6200  08.09.2020  Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

6210  22.08.2020  Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

6211  23.08.2020  Յամահա  Քորփորեյշն, JP

6396  07.12.2020  Դը Թիմբըրլենդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

6397  07.12.2020  Դը Թիմբըրլենդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

6540  14.09.2020  Վ.Ի.Ուո. ԼԹԴ., Դելավերի նահանգ, US

6628  25.10.2020  Թենեքոու Օթոմոութիվ Օփերեյթինգ Քամփնի Ինք., US

6629  25.10.2020  Թենեքոու Օթոմոութիվ Օփերեյթինգ Քամփնի Ինք., US

6630  25.10.2020  Թենեքոու Օթոմոութիվ Օփերեյթինգ Քամփնի Ինք., US

6857  12.09.2020  Սամսունգ Սի ընդ Թի Քորփորեյշն, KR

6858  12.09.2020  Սամսունգ Էլեքթրոնիքս Քո., ԼԹԴ., KR

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01D 34/63 2444  A

A01F 29/00 2445  A

A01J 25/00 2446  A

A23L 1/29      2447  A

A23L 1/308   2447   A

A61K 38/02   2448  A

A61P 5/00     2448   A

C03C 3/00    2449   A

C30B 17/00   2450  A

F27B 14/00   2451  A

H05B 6/02     2451  A

09-01       234 S

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ
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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 985

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) No 15253

73 (1)  “Ասինես” ՍՊԸ,  Շիրակի մարզ, գյուղ Մեծ 

Մանթաշ, 1-ին փողոց, տուն 16, AM

73 (2) “Անի–Մարալիկ” ՍՊԸ,  Շիրակի մարզ, ք. 

Մարալիկ, Երիտասարդական 45, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           04.08.2010

_____________________

Գրանցում No   986

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) No 2198

73 (1) Բրենդբրյու Ս.Ա.

BRANDBREW S.A. 5, Parc d Activite Syrdall, L-5365 

Munsbach, Luxembourg, LU

73 (2)  Սի Ընդ Սի Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ

C&C INTERNATIONAL LIMITED

The Grange, Stillorgan Road, Blackrock, Co. Dublin, 

Ireland, IE

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          05.08.2010
_____________________

Գրանցում No 987

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) No 2198

73 (1)  Սի Ընդ Սի Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ

C&C INTERNATIONAL LIMITED
The Grange, Stillorgan Road, Blackrock, Co. Dublin, 
Ireland, IE

73 (2) Սի Ընդ Սի ԱյՓի Սառլ

C&C IP SARL 18 avenue Marie-Therese, L-2132 
Luxembourg, Luxembourg, LU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                         05.08.2010
_____________________

Գրանցում No  988

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No 10534, 11597

73 (1) Լիցենզատու    «Գրանդ  քենդի»  հա յ -
կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

73 (2) Լիցենզառու   «Գրանդ տոբակո» հայ-կա-
նադական ՀՁ ՍՊԸ,  ք. Երևան, Շահամիր յանների 
22, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը          ապրանքային նշան-
ների գործողության ժամկետի 

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           09.08.2010
_____________________
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Գրանցում No 989

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No10534

73 (1) Զիջող   «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական 
ՀՁ ՍՊԸ,  ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

73 (2) Ստացող   «Սոֆտեքս» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Տյուլենինի 20/1, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           09.08.2010
_____________________

Գրանցում No 990

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 14464

73 (1) Զիջող   «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական 

ՀՁ ՍՊԸ,  ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

73 (2) Ստացող  «Սոֆտեքս» ՍՊԸ, ք. Երևան, 

Տյուլենինի 20/1, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          09.08.2010
_____________________

Գրանցում No  991

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 11597

73 (1) Զիջող    «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական 
ՀՁ ՍՊԸ,  ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

73 (2) Ստացող   «Սոֆտեքս» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Տյուլենինի 20/1, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          09.08.2010
_____________________

Գրանցում No  992

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No 9343

73 (1) Լիցենզատու   «Յասո Արմենի» ՍՊԸ, 
ք. Երևան, Ա.Ահարոնյան 14, բն. 32, AM

73 (2) Լիցենզառու    «Գլանժ ալկո» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գյուղ Արամուս, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       24.08.2012

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           24.08.2010
_____________________
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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 

  684  18.03.2010

  815  11.02.2010

1391  12.03.2010

1647  17.03.2010

2023  09.02.2010

2123  18.02.2010

2146  17.03.2010

2149  20.03.2010

2157  06.02.2010

2159 28.03.2010

2294 12.02.2010

2298 18.03.2010

2297 19.03.2010

2300 30.03.2010

2301 30.03.2010

2304 31.03.2010

2312 30.03.2010

2324 22.01.2010

2336 05.02.2010

2384 18.12.2009

2386 18.12.2009

2390 27.12.2009

2391 26.12.2009

2392 16.01.2010

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 

  67U  14.01.2010

121U  24.03.2010

145U  06.03.2010

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента

13 код вида документа

 A патент на изобретение

 В заключение о патентоспособности

21 номер заявки

22 дата подачи заявки

23 дата выставочного приоритета 

31 номер приоритетной заявки

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки

45 дата публикации сведений о патенте

51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)

54 название изобретения

56 источники информации 

57 реферат или формула изобретения

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

 данная заявка

71 заявитель, код страны

72 автор (ы), код страны

73 патентообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный

85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)

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

(51) (2009)  (11) 2444 (13) A
A01D 34/63

(21) AM20090014 (22) 06.03.2009
(45) 27.09.2010
(71) «Государственный аграрный университет 
Армении» государственная некоммерческая  
организация (AM)
(72) Ара Амирян (AM), Армине Багдасарян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация,  0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Ротационный режущий аппарат
(57) Изобретение относится к сельско хозяйст-
венному машиностроению, в частности к режущим 
аппаратам  ротационного типа уборочных 
машин.  

Ротационный режущий аппарат состоит из 
корпуса, кожуха с индивидуальным приводом и 
режущих  элементов, установленных на корпусе 
при помощи упругой подвески, при этом упругая 
подвеска  выполнена из пружин с тангенциальным 
расположением их осей.   Внутри корпуса 
размещены волновой генератор и трехрядная цепь, 
средний ряд которой охватывает  генератор, один 
крайний ряд – передающую звездочку, соединенную 
с корпусом, а другой крайний ряд  охватывает 
неподвижную взаимодействующую звездочку. 
Число зубьев передающей звездочки равно  
количеству звеньев цепи, а взаимодействующей 
звездочки – меньше количества звеньев цепи.  

Упрощается конструкция, уменьшается 

металлоемкость, сокращаются энергозатраты, 
2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2445 (13) A
A01F 29/00

(21) AM20100061 (22) 19.05.2010

(45) 27.09.2010

(71) «Государственный аграрный университет 

Армении» государственная некоммерческая  

организация (AM)

(72) Аршалуйс Тарвердян (AM), Армен Матевосян 
(AM, ) Армен Маргарян (AM), Овик Гишян (AM)

(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация,  0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Многофункциональный измельчитель 
кормов
(57) Изобретение относится к механизации 
сельс кого хозяйства, может быть использовано в 
сельском  хозяйстве для изготовления кормов и 
в других областях, в частности, для измельчения 
сухого чая и  получения муки.  

Измельчитель имеет основание, установлен-

ную на нем цилиндрическую дробильную камеру, 

к которой  прикреплен электродвигатель, бункер, 

регулирующий поток измельчаемого корма к 

камере. Камера  содержит противорежущие 

пластины, установленные на валу двигателя, ножи 
с фаской и прикрепленные к  камере посредством 
направляющих решето и гибкий рукав. Камера 
прикреплена к основанию  посредством петли. 

Противорежущие пластины по отношению к 

внутренней поверхности камеры имеют  наклон. На 

валу двигателя прикреплен диск с установленными 
под углом ножами. Прикрепленные к  гибкому 

рукаву отверстия решета имеют наклонные 

острые выступы, а бункер имеет регулирующее  

трехступенчатое решето.  

Упрощаются работа многофункционального 
измельчителя и его конструкция, повышаются 
надежность и производительность, 6 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2446 (13) A

A01J 25/00

(21) AM20080232 (22) 23.12.2008

(45) 27.09.2010

(71) Самвел Манукян (AM), Левон Манандян (AM), 

Грачья Аветисян (AM)

(72) Самвел Манукян (AM), Левон Манандян (AM), 

Грачья Аветисян (AM)
(73) Самвел Манукян, 3101, Гюмри, 2-ой пер. 
ул. Фурманова 12а (AM), Левон Манандян, 3101, 
Гюмри, Л. Мадоян 149 (AM), Грачья Аветисян, 
3101, Гюмри, Чераз 19, кв. 12 (AM)
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(54) Пресс-форма для сыра
(57) Пресс-форма содержит верхний и нижний 
поршни, верхнюю и нижнюю крышки, четыре 
боковые грани, четыре плиты, узлы регулирования 
зазора между плитами и гранями. Каждая из 
граней содержит имеющий паз ребро жесткости, 
а на каждой из плит выполнен горизонтальный 
сквозной паз. Плиты своими боковыми краями 
прикреплены друг к другу и образуют форму. 
Каждый из узлов регулирования одним концом 
прикреплен к соответствующей плите с возмож-
ностью изменения положения в пазу плиты, а 
другим концом – к соответствующей грани с 
возможностью изменения положения в пазу ребра 
жесткости грани. Поршни воздушные, нижний 
из которых выполнен телескопическим. Нижняя 
крышка состоит из двух частей – большой и малой, 
которые соответственно прикреплены к большому 
и малому штоков телескопического воздушного 
поршня. К большой части крышки прикреплена 
плита с резиновой вставкой.

Расширяются возможности автоматизации 
пресс-формы, 4 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2447 (13) A 
A23L 1/29
A23L 1/308

(21) AM20090146 (22) 02.07.2007
(85) 27.11.2009
(86) PCT/GE2007/000003, 02.07.2007
(87) WO2008/146050 A1 04.12.2008
(45) 27.09.2010
(31) AP2007010107   (32) 01.06.2007  (33) GE
(71) Гела Сулаберидзе (GE)
(72) Гела Сулаберидзе (GE)
(73) Гела Сулаберидзе (GE)
(54) Лечебно-профилактический пищевой про-
дукт для лечения и профилактики нарушений  
метаболизма и пищеварения, и связанных с 
ними патологических состояний (варианты)
(57) Изобретение относится к пищевой про-
мыш ленности, в частности, к лечебно-про-
филактическим пищевым продуктам и может 
найти применение в медицине для лечения 
и профилактики заболеваний, связанных с 
нарушением обмена веществ и пищеварения, и 
связанных с ними патологических состояний.

Пищевой продукт включает механически 
обработанные отруби зерновых и питательный 
продукт. В качестве питательного продукта 
использовано мясо или высушенный продукт – 
фрукты, овощи или ягоды, или их любая комбинация, 
при следующем сочетании компонентов, мас.%։ 
отруби – 20-80, мясо или высушенный продукт – 
20-80.

Пищевой продукт может быть приготовлен в 
виде каши или фарша и дополнительно включать 
воду или уксусную кислоту.

Повышается лечебно-профилактический 
эффект, предотвращаются побочные явления и 
осложнения.
(74) Р. Давтян

_____________________

(51) (2009)  (11) 2448 (13) A 
A61K 38/02
A61P 5/00

(21) AM20090095 (22) 16.07.2007
(85) 24.07.2009
(86) PCT/RU2007/000387, 16.07.2007
(87) WO2008/091177 A1 31.07.2008
(45) 27.09.2010
(31) 2007101695   (32) 18.01.2007 (33) RU
(71) Открытое Акционерное общество “Валента 
фармацевтика” (RU)
(72) Владимир Нестерук (RU), Кирилл Сыров (RU), 
Михаил Титов (RU), Валентин Виноградов (RU), 

Лев Сернов (RU)

(73) Открытое Акционерное общество “Валента 

фармацевтика” (RU)

(54) Способ потенциирования терапевтического 

эффекта экзенатида, лекарственное средство 

на  основе экзенатида для лечения сахарного 

диабета, способ лечения

(57) Изобретение относится к области медицины, 

в частности, к эндокринологии.

Изобретение предлагает способ потен-

циирования терапевтического эффекта экзе-

натида введением  эффективного количества 

экзенатида в комбинации с эффективным 

коли чеством даларгина, а  терапевтическими 

эффектами изобретения являются снижение 

патологически повышенных уровней  глюкозы и 

холестерина в крови. Изобретение предлагает 
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способ лечения сахарного диабета, согласно  

которому вводят эффективное количество 

экзенатида в комбинации с эффективным 

количеством  даларгина. Изобретение также 

предлагает лекарственное средство на основе 

комбинации экзенатида и  даларгина для лечения 

сахарного диабета. Изобретение также предлагает 

лекарственный препарат в  дозированной форме 

для лечения сахарного диабета, содержащий 

эффективные количества экзенатида и  далар-

гина, и фармацевтически приемлемый носитель 

или разбавитель. Завявляется лекарственный  

препарат для лечения сахарного диабета в форме 

набора, содержащего эффективное количество  

лиофилизованного порошка экзенатида и 

эффективное количество раствора даларгина, а 

также способ  применения этого лекарственного 

препарата. 

Повышается эффективность лечения, 8 н.п. ф.

(74) Р. Давтян

_____________________

(51) (2009)  (11) 2449 (13) A
C03C 3/00

(21) AM20090018 (22) 23.03.2009
(45) 27.09.2010
(71) Лусине Гаспарян (AM), Николай Князян (AM)
(72) Лусине Гаспарян (AM), Николай Князян (AM)
(73) Лусине Гаспарян, 0012, Ереван, Комитаса 
7, кв.1 (AM) Николай Князян, 0012, Ереван, 
Вагаршяна 21, кв.26 (AM)
(54) Стекло

(57) Изобретение относится к составам стекол, 

в частности, к стеклам с высокой прово ди-
мостью, которые  могут найти применение в 
электро-химических приборах. Стекло включает 
компоненты, мас. %. Li2O – 12,5-16,4; Na2O – 3,0-
4,5; NaF – 13,0-16,0; Al2O3 – 10,0-17,0;  SiO2 – 0,6-
3,0; B2O3 – 47,0-57,0. Получаются стекла с высокой 
ионной проводимостью – при высоких рабочих 

температурах (tg>400),  низким коэффициентом 

расширения и высокой стабильностью по отно-

шению к расплаву натрия.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2450 (13) A
C30B 17/00

(21) AM20100009 (22) 26.01.2010
(45) 27.09.2010
(71) Левон Оганесян (AM)
(72) Левон Оганесян (AM), Арам Казарян (AM), 
Ваагн Оганесян (AM)
(73) Левон Оганесян, 0203, Арагацотни Марз, 
Аштарак, Гитаван, 8, кв.3 (AM)
(54) Устройство для выращивания тугоплавких 
монокристаллов из расплава
(57) Изобретение относится к области кристал-
лографии.  

Устройство содержит кристаллизационную 
камеру, состоящую из приемной, обогревающей 
и выходной  частей, имеющий возможность 
перемещения контейнер, механизм перемещения 
контейнера, систему  получения вакуума, блоки 
электропитания, управления и стабилизации. 
Приемная, обогревающая и  выходные части 
кристаллизационной камеры выполнены в виде 
одной общей цилиндрической  раскрывающейся 
камеры.

Обеспечивается необходимый вакуум 
в кристаллизационной камере, упрощается 
обслуживание  устройства, 4 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2451 (13) A 
F27B 14/00
H05B 6/02

(21) AM20090107 (22) 02.09.2009
(45) 27.09.2010
(71) Жан Давидян (AM), Рипсиме Гаспарян (AM)
(72) Жан Давидян (AM), Рипсиме Гаспарян (AM)
(73) Жан Давидян, 0002, Ереван, Спендиарян 3, 
кв.6 (AM), Рипсиме Гаспарян, 0056, Ереван, Багян 
2, кв.30 (AM)
(54) Узел перемешивания расплава индук-
ционной тигельной печи
(57) Изобретение относится к электроиндукционным 
печам расплава сплавов и металлов. 

Узел перемешивания расплава индукционной 
тигельной печи содержит обмотку, подключенную 
к  источнику электропитания и установленную на 
тигле печи. Обмотка и источник электропитания  
однофазные, а источник питания имеет инфра-
низкую частоту. 

Обеспечивается перемешивание по всему 
объему, получается однородный расплав и 
равномерное  распределение температуры, 5 ил.

_____________________
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(51) 09-01 (11) 234 (13) S
(21) 20090022 (22) 19.06.2009
(31) RU2008504534   (32) 22.12.2008   (33) RU
(71) OOO “ГРОМ” (RU)
(72)  Наталия Хорошева (RU)
(73) ООО “ГРОМ” (RU)
(74)   А. Галоян
(54) Бутылка с крышкой (8 вариантов)
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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