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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2011.01)		
(11) 2511
(13) A
A01C 5/00
(21) AM20100136
(22) 18.10.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն (AM)
(72) Արշալույս Պողոսի Թարվերդյան (AM),
Արամայիս Մյասնիկի Եսոյան (AM), Մանվել
Ավետիքի Ալավերդյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Ցեմենտացված բնահողերի փոսհորատիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական
մեքենաշինությանը, մասնավորապես` փոսհորա
տիչներին։
Փոսհորատիչն ունի թրթռիչ և հորատիչի
ստորին մասում կոշտ ամրակցված ճակատային
կտրիչ։ Ճակատային կտրիչի ատամները կտրիչի
կոնական մակերևույթի ծնիչի նկատմամբ
դասավորված են 10° անկյան տակ՝ կտրիչի
պտտման ուղղությանը հակառակ։
Ապահովում է ցեմենտացված բնահողերի
փոսհորատումը, 2 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2512
(13) A
A23G 3/00
(21) AM20090138
(22) 18.11.2009
(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM),
Արմինե Վահրամի Գաբզիմալյան (AM)
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալ յան (AM),
Արմինե Վահրամի Գաբզիմալյան (AM)
(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, 0005,
Երևան, Արցախի պող. 1, բն. 32 (AM), Արմինե
Վահրամի Գաբզիմալյան, 0072. Երևան, Միկոյան
7, բն. 36 (AM)
(54) Կոնֆետների արտադրման եղանակ և դրա
իրագործման կայանք
(57) Գյուտը վերաբերում է հրուշակեղենի
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ կոն
ֆետների արտադրման եղանակներին և դրա
իրագործման կայանքին։
Եփում են շաքարամաթային օշարակ բաղա

դրամասերի 1.0։1.08 զանգվածային հարա
բերակցությամբ, որին խառնում են հարած
ձվի սպիտակուցը, այնուհետև համային հա
վելումներն ավելացնում ստացված զանգվածին,
հովացնում են, ձևավորում և ջնարակում։ Որպես
համային հավելում օգտագործում են մրգա–
ընկուզային խառնուրդ (1.0-0.05):(0.52- 0.53)
հարաբերակցությամբ, իսկ հարած սպիտակուցի,
եփած շաքարամաթային օշարակի և մրգա–
ընկուզային զանգվածի հարաբերակցությունն
է՝ (1.0-1.05):(9.9-10.0):(36.6-37.0)։ Կայանքն
ունի շաքարամաթային օշարակի հավաքարան,
եփման սարք, բաղադրիչները հարելու հարմա
րանքով հարիչ, էլևատոր, որի ելքային մասում
տեղակայված է մանրացման մեքենա և բաժ
նաչափով ընդունող բունկեր ներառող համային
հավելումների մատուցման սարք և երկրորդ
ընդունող բունկեր՝ բաժնաչափով և մանրացման
սարքով։ Կայանքն ունի հովացնող սարք, որը
տեղակայված է բաղադրիչների խառնիչի բեռ
նաթափման շրջանի ներքևի մաս ում, ժա
պավենային փոխադրիչ, որը կապված է ձևա
վորող սարքի հետ, որից հետո տեղակայված է
ջնարակող սարքը։
Ապահովվում է կոնֆետների որակի բար
ձրացում և կայանքի պարզեցում, 2 անկախ կետ,
1 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2513
(13) A
A61K 35/00
(21) AM20110008
(22) 31.01.2011
(71) Մարիա Մուշեղի Փաշայան (AM), Հրաչյա
Գարեգինի Հովհաննիսյան (AM)
(72) Մարիա Մուշեղի Փաշայան (AM), Հրաչյա
Գարեգինի Հովհաննիսյան (AM)
(73) Մարիա Մուշեղի Փաշայան, 0015, Երևան,
Գրիգոր Լուսավորիչի 12, բն. 42 (AM), Հրաչյա
Գարեգինի Հովհաննիսյան, 0025, Երևան,
Այգեստանի 9-րդ փող. 69, բն. 34 (AM)
(54) Ջրածնի պերօքսիդ արտադրող հեշտոցային
շտամ Lactobacillus delbrueckii MH–10
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագիտական կեն
սատեխնոլոգիային, մասնավորապես՝ առողջ
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կնոջ հեշտոցից անջատված Lactobacillus
delbrueckii MH-10 շտամին, որը կարող կիրառվել
կանանց մոտ վագինոզների բուժման կամ
կանխարգելման համար նախատեսված
դեղաձևերի արտադրության մեջ:
Lactobacillus delbrueckii MH-10 շտամը
սինթեզում է ջրածնի պերօքսիդ, կաթնաթթու
և լակտացիններ, օժտված է բարձր ադհեզիվ
հատկությամբ էպիթելիալ բջիջների նկատ
մամբ, ճնշում է պաթոգեն միկրոօրգանիզմների
և վիրուսների աճը, մենստրուալ ցիկլերից և
սեռական հարաբերություններից հետո արագ
վերակ անգնում է հեշտոցի թթվային pH-ը։
Շտամը անջատում են սեռահասուն առողջ կնոջ
հեշտոցից վերցված քսուքներից՝ կաթնային
միջավայրում հարստացման եղանակով։
Գյուտը թույլ է տալիս շտամի հիման վրա
ստեղծել նոր պրոբիոտիկ դեղաձևեր` մոմիկներ,
քսուքներ, պատիճներ, հաբեր, ինչպես նաև
ֆունկցիոնալ կաթնամթերքներ:
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2514
(13) A
A61K 35/00
(21) AM20100183
(22) 22.12.2010
(71) «Ճառագայթային ուռուցքաբանության և
ռադիոլոգիայի հայկական ասոցիացիա» հասա
րակական կազմակերպություն (AM)
(72) Սամվել Կարապետի Քարամյան (AM),
Ներսես Սամվելի Քարամյան (AM), Թաթուլ
Շոպենի Սաղաթելյան (AM), Լուսինե Մարտինի
Մուրադյան (AM)
(73) «Ճառագայթային ուռուցքաբանության և
ռադիոլոգիայի հայկական ասոցիացիա» հասա
րակական կազմակերպություն, 0043, Երևան,
Շարուրի 17, բն.27 (AM)
(54) Հակամուկոզիտային բուսաբուժական
պատրաստուկ և ուռուցքաբանական հիվանդ
ների մոտ ճառագայթաբուժության հետևան
քով առաջացած մարսողական ուղու վերին
հատվածների լորձաթաղանթների փոփո
խությունների կանխարգելման և/կամ բուժման
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մաս
նավորապես` հակամուկոզիտային պատրաս
տուկներին և կարող է կիրառվել ուռուցքաբա
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նական հիվանդների մոտ ճառագայթ աբ ու
ժության հետևանքով առաջացող մարսողական
ուղու վերին հատվածների լորձաթաղանթների
փոփոխությունների կանխարգելման և/կամ
բուժման համար։
Հակամուկոզիտային բուսաբուժական
պատր աստուկը ներառում է քրքումի չորա
ցրած և փոշիացված արմատներ, ծիր ան ե
նու չորաց րած տերևներ և եղինջ երկտունի
չորացրած տերևներ` բաղադրամասերի 4։1։1
զանգվածային հարաբերակցությամբ։ Հի
վանդին հակամուկոզիտային բուսաբուժական
պատրաստուկը նշանակում են բերանի խո
ռոչի լորձաթաղանթի և բկանցքի տեղային
մշակումների ձևով։
Բարձրացվում է բուժման և/կամ կան
խարգելման արդյունավետությունը, 2 անկախ
կետ։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2515
(13) A
A61P 19/00
A61K 35/00
(21) AM20100054
(22) 11.05.2010
(71) «Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի
գիտական կենտրոն» ՓԲԸ (AM)
(72) Տաթևիկ Վարդգեսի Խանամիրյան (AM),
Լյուդմիլա Գրիգորի Սապոնջյան (AM)
(73) «Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի
գիտական կենտրոն» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Նորք,
9-րդ փող. 123 (AM)
(54) Ոսկրաստեղծման խթանիչ նյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մաս
նավորապես` վնասվածքաբանությանը և օրթո
պեդիային, և կարող է կիրառվել ոսկրաստեղծման
խթանիչ նյութեր ստանալու համար։
Ոսկրաստեղծման խթանիչ նյութը ներառում
է դեպրոտեինիզացված ոսկրային ալյուր, կո
լագ ենային դոնդող և ապահանքայնացված
ոսկրային մատրիքս բաղադրամասերի հետևյալ
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %)՝ ոսկրային
ալյուր` 16.0, կոլագենային դոնդող` 42.0, ապա
հանքայնացված ոսկրային մատրիքս` 42.0։
Ապահովվում է ոսկրաստեղծման ժամկետ
ների կրճատումը։
_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
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(51) (2011.01)
(11) 2516
(13) A
C22C 1/00
B22F 3/00
(21) AM20100182
(22) 22.12.2010
(71) «Հայաստանի պետական ճարտար ագ ի
տական համալսարան» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն (AM)
(72) Սուրեն Գևորգի Աղբալյան (AM), Տաթևիկ
Նիկոլայի Սաֆարյան (AM), Արտյոմ Վլադիմիրի
Անդրիասյան (AM), Աննա Արսենի Պետրոսյան
(AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագի
տական համալսարան» պետական ոչ առևտրա
յին կազմակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան
105 (AM)
(54) Ալյումինային կրակադիմացկուն փոշեհա
մաձուլվածքի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է փոշեմետաղագոր
ծությանը, մասնավորապես՝ ալ յումինայյին
կրակադիմացկուն փոշեհամաձուլվածքների
ստացման եղանակներին, և կարող է օգտա
գործվել տիեզերական սարքաշինության, ավ
տոմեքենաշինության և ինքնաթիռաշինության
մեջ՝ բարձր տեսակարար ամրությամբ արտա
դրատեսակներ պատրաստելու համար։
Մետաղների փոշիներից մեխանիկական
խառնմամբ պատրաստում են բովախառնուրդ,
այն ենթարկում են երկկողմանի սառը մամլման։
Ստացված ծակոտկեն մամլվածքները մշակում
են 515–535°C ջերմաստիճանում ջրածնի միջա
վայրում եռակալման միջոցով՝ 30 րոպեի
ընթացքում։ Ծակոտկեն փոշենյութը ենթարկում
են տաք արտամղման՝ l ≥4 գործակցով և
2a=50–90° կոնական անկյուն ունեցող մամ
լամայրով։ Փորձանմուշները տաքացնում են
մինչև 500–525°C ջերմաստիճան, պահում այդ
ջերմաստիճանում 40–45 րոպե, որից հետո
մխում են ջրում, ապա հնացնում 250–300°C
ջերմաստիճանում 30 ժամվա ընթացքում։
Ստացվում է ալյումինային կրակադիմացկուն
փոշեհամաձուլվածք բարձր մեխանիկական
հատկություններով։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2517
(13) A
E21C 41/00
(21) AM20100187
(22) 29.12.2010
(71) «Հայաստանի պետական ճարտար ագ ի
տական համալսարան» պետական ոչ առևտրա
յին կազմակերպություն (AM)
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(72) Գևորգ Սրապիոնի Հովսեփյան (AM), Լիլիթ
Սամվելի Հակոբյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Տուֆի բացահանքի մշակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է լեռնային արդյու
նաբերությանը, մասնավորապես, տուֆի բա
ցահանքերի մշակման տեխնոլոգիային։
Ըստ եղանակի բացահանքի ուղղաձիգ
կողերի ձևավորումը սկսում են երկայնական և
լայնական խրամների անցկացման ժամանակ,
իսկ բացահանքի մշակումը սկսում են տվ յալ
հանքաստիճանը մշակման նախապատրաստելու
պահից։
Նվազում են կորուստները։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2518
(13) A
F02B 75/00
(21) AM20100032
(22) 24.03.2010
(71) Կոլյա Հարությունի Շահնազարյան (AM)
(72) Կոլյա Հարությունի Շահնազարյան (AM),
Վլադիմիր Սերգոյի Ասլիզադյան (AM)
(73) Կոլյա Հարությունի Շահնազարյան, Լոռու
մարզ. գյուղ Շնող (AM)
(54) Բռունցքային ներքին այրման շարժիչ
(57) Բռունցքային ներքին այրման շարժիչն
ունի ելքային լիսեռ, մեկ զույգ իրար հակադիր
տեղադրված գլաններով իրան, ընդ որում գլան
ների առանցքները շեղված են իրանի կենտրո
նական առանցքից, ինչպես նաև գլանների մխոց
ներ իրենց մխոցակոթերով։
Մխոցակոթերին ամրակցված են հոլովակ
ներ, իսկ ելքային լիսեռին անշարժ ամրակցված
է արտաքին վազքուղիով բռունցք։ Հոլովակները
մխոցակոթերի վրա տեղադրված են բռունցքի
վազքուղիով գլորվելու հնարավորությոմբ։ Իրար
հակադիր տեղակայված մխոցակոթերը սիմետրիկ
կցված են իրար, ընդ որում հոլովակների
վազքուղու մակերևույթն՝ ուռուցիկ գնդաձև է,
իսկ բռունցքի վազքուղու մակերևույթը՝ գոգավոր
գնդաձև։
Բարձրացվում է շարժիչի համապ իտա
նիությունը, 6 նկ.։
_____________________
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(51) (2011.01)
(11) 2519
(13) A
F16H 3/00
(21) AM20100031
(22) 24.03.2010
(71) Կոլյա Հարությունի Շահնազարյան (AM)
(72) Կոլյա Հարությունի Շահնազարյան (AM),
Վլադիմիր Սերգոյի Ասլիզադյան (AM)
(73) Կոլյա Հարությունի Շահնազարյան, Լոռու
մարզ. գյուղ Շնող (AM)
(54) Դիֆերենցիալ ատամնավոր վարիատոր
(57) Գյուտը վերաբերում է ընդհանուր մեքենա
շինությանը։
Դիֆերենցիալ ատամնավոր վարիատորն ունի
մուտքի լիսեռ, դրա վերջնամասում տեղադրված
ատամնանիվ, մուտքի լիսեռին համառանցք
տեղադրված պարուրաձև ատամնավոր ելուստ
ունեցող կոնաձև մաս, դրա շուրջը տեղակայված
երեք շլիցավոր լիսեռներ՝որոնց վրա տեղակայ
ված են երկուական ատամնանիվներ, որոնցից
մեկը համագործակցում է կոնաձև մասի ելուստի
ատամների հետ դրանց ամբողջ երկարությամբ
և ելքի լիսեռ, որին ամրակցված տարիչի մատ
ների վրա տեղադրված են մոլորակային բլոկ
ատամնանիվներ։ Մոլորակային բլոկ ատամն
անիվն երի երկրորդ ատամնանիվը կառչման մեջ
է մուտքի լիսեռի վերջնամասում տեղակայված
ատամնանվի հետ։ Մուտքի լիսեռի սկզբնամասում
տեղադրված է լրացուցիչ ատամնանիվ, որը
կառչման մեջ է շլիցավոր լիսեռների վրա տե
ղադրված ատամնանիվներից առաջինի հետ։
Կոնաձև մասը տեղադրված է մուտքի լիսեռին
համակենտրոն տեղադրված լիսեռի վրա, որի
վերջնամասում տեղադրված է մոլորակային բլոկ
ատամնանիվներից առաջինի հետ կառչման մեջ
գտնվող լրացուցիչ ատամնանիվ։
Ստանում են ընդլայնված միջակայքով դիֆե
րենցիալ ատամնավոր վարիատոր, պարզեցվում
է կառուցվածքը, 3 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2520
(13) A
F41G 3/00
(21) AM20100170
(22) 14.12.2010
(71) Ռուբեն Սարգսի Գասպարյան (AM), Հրաչյա
Գուրգենի Խաչատրյան (AM)
(72) Ռուբեն Սարգսի Գասպարյան (AM), Հրաչյա
Գուրգենի Խաչատրյան (AM)
(73) Ռուբեն Սարգսի Գասպարյան, 3126, Գյումրի,
Անի թաղամաս, Տ. Ճարտարապետի 24, բն. 13 (AM),
Հրաչյա Գուրգենի Խաչատրյան, 3126, Գյումրի,
Անի թաղամաս, 13–րդ փող. 1, բն. 3 (AM)
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(54) Հրաձգության վարժասարք
(57) Գյուտը վերաբերում է ռազմական բնա
գավառին և կարող է կիրառվել շարժվող նշա
նակետերի վրա հակատանկային հրետանա
յին համակարգերից ուղիղ նշան առությամբ
հրաձ գության նշանառուներին վարժեցնելու
համար։
Հրաձգության վարժասարքն ունի ապա
րատային մաս, համակարգիչ, պրոյեկտոր և կա
խովի էկրան։ Ապարատային մասի իրանի վրա
տեղադրված են ամբարձիչը, շրջադարձային,
կողային ճշտումների և նշանաթվի տեղակայ
ման մեխանիզմները, կրակոցի արձակման
սեղմակը։ Ապարատային մասը միացված է հա
մակարգչին։ Հրաձգության վերաբերյալ ամբողջ
տեղեկատվությունն արտացոլվում է կախովի
էկրանի վրա։
Բարձրացվում է թիրախների խոցելիության
արդյունավետությունը, նվազեցվում են տնտե
սական ծախսերը, 2 նկ:
_____________________

(51) (2011.01)		
(11) 2521
(13) A
G01N 27/00
(21) AM20090128
(22) 29.10.2009
(71) Արսեն Զավենի Ադամյան (AM), Զավեն
Նիկոլայի Ադամյան (AM), Վլադիմիր Միքայելի
Հարությունյան (AM)
(72) Արսեն Զավենի Ադամյան (AM), Զավեն
Նիկոլայի Ադամյան (AM), Վլադիմիր Միքայելի
Հարությունյան (AM)
(73) Արսեն Զավենի Ադամյան, 0028, Երևան,
Օրբելի եղբայրների 6, բն. 34 (AM), Զավեն
Նիկոլայի Ադամյան, 0028, Երևան, Օրբելի
եղբայրների 6, բն. 34 (AM), Վլադիմիր Միքայելի
Հարությունյան, 0010, Երևան, Նալբանդյան 17,
բն. 18 (AM)
(54) Նանոկառուցվածքային ցածրաջերմաս
տիճանային բարակաթաղանթային ջրածնի
տվիչի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ազդանշանային
միջոցն երի բնագավառին, մասնավորապես,
գազային տվիչների ստեղծմանը, որոնք նա
խատ եսված են պայթյունավտանգ գազերի
արտ անետումների հայտնաբերման և օդում
դրանց կոնցենտրացիայի որոշման համար,
ինչպես նաև ջրածին օգտագործող էներգետիկ
համակարգերում ջրածնի արտահոսքի հայտ
նաբերման համար։
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Ըստ եղանակի, տվիչի կազմի մեջ մտնող
ջեռուցիչ պարունակող տակդիրի մակերևույթի
վրա առաջացնում են հոսանքահան էլեկտրոդ
ներ, այնուհետև առաջացնում են անագի
երկօքսիդի նանոբյուրեղային մասնիկներից
կազմված գազազգայուն բարակ թաղանթ, որի
վրա նստեցնում են պլատինե բարակ կատալի
տիկ շերտ։ Ստացված տվիչի ողջ կառուցվածքը
ըստ ջերմաստիճանային տիրույթների և ջեր
մաստիճանի բարձրացման արագության են
թարկում են նախապես ծրագրավորված ռե
ժիմով բազմաստիճան թրծաթողման, ինչպես
նաև ըստ տվիչի բնութագրերի կայունացման
ընթացակարգերի օդ-ջրածին միջավայրում։
Ապահովվում է գազային տվիչի բնութագրերի
կայունությունը ժամանակի մեջ, բարձրացվում է
զգայունությունը, 4նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2522
(13) A
G01P 5/00
(21) AM20110017
(22) 21.02.2011
(71) “ԷՅ-Ի-ՋԻ ՍԵՐՎԻՍ” ՍՊԸ (AM)
(72) Աշոտ Միքայելի Հովսեփյան (AM), Արամ
Սուրենի Հայրապետյան (AM), Մարտիրոս Գառ
նիկի Կույումջյան (AM)
(73) “ԷՅ-Ի-ՋԻ ՍԵՐՎԻՍ” ՍՊԸ, 0021, Երևան,
Ադոնցի 10 (AM)
(54) Քարշաչափ
(57) Գյուտը վերաբերում է վերահսկիչ-չափիչ
սարքերին, մասնավորապես` վակուումաչափերին
և օդի ավելցուկային ճնշումը չափող սարքերին։
Քարշաչափն ունի ձագար և դրա մեջ տեղա
կայված չափիչ հանգույց։ Չափիչ հանգույցը
հանովի է, ունի կենտրոնական միջանցիկ անց
քով պատյան, որի մեկ ծայրամասն ունի անցքի
վերին մասում ամրակցված սռնու վրա ազատ
ճոճվելու հնարավորությամբ տեղակայված փա
կանակ։ Փականակի կողմային եզրերն ունեն
կոշտության կողեր, փականակն ունի պատյանի
ներքին լայնական հատվածքի մակերեսից փոքր
մակերես։ Պատյանի արտաքին կողապատն
ունի փականակի շեղման անկյան չափիչ սանդ
ղակ։ Ծխնելույզի և օդատար խողովակն երի
քարշը չափելու դեպքում չափիչ հանգույցը ձա
գարի մեջ տեղադրված է փականակ չունեցող
ծայրամասով, իսկ օդի ճնշումը չափելու դեպքում
չափիչ հանգույցը ձագարի մեջ տեղադրված է
փականակ ունեցող ծայրամասով։ Մասնավոր
դեպքում փականակը պատրաստված է ալյու
մինե փայլաթիթեղից, ընդ որում փայլաթիթեղի
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հաստությունը չի գերազանցում 0,07մմ, իսկ
չափիչ հանգույցի պատյանը պատրաստված է
օրգանական ապակուց։
Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը, բար
ձրացվում է քարշի ուժի ու օդի ճնշման չափ
ման ճշգրտությունը և սարքի օգտագործման
հարմարավետությունը, 6 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 2523
(13) A
H01Q 13/00
(21) AM20100186
(22) 28.12.2010
(71) «Երևանի կապի միջոցների գիտահետա
զոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)
(72) Վահան Հենրիկի Ավետիսյան (AM), Մհեր
Վարդգեսի Մարկոսյան (AM), Սուրեն Ռոբերտի
Գաբրիելյան (AM)
(73) «Երևանի կապի միջոցների գիտահետա
զոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0015, Երևան,
Ձորափի 26 (AM)
(54) Համառանցք ճեղքային անտենա
(57) Գյուտը վերաբերում է անտենային տեխ
նիկային և կարող է կիրառվել անհատական
կապի համակարգերի բազային կայաններում
ռադիոազդանշանների հաղորդման և ընդունման
համար։
Անտենան ունի միակտոր ներքին հաղորդիչ՝
բարձր հաղորդականություն ունեցող մետաղյա
խողովակի տեսքով, որի պարուրակային ծայրա
մասի վրա պտուտակված է կենտրոնական պա
րուրակային անցքով համակենտրոն մետաղյա
ականոց, որն իր ելուստով հենված է համառանցք
գծի արտաքին հաղորդչի ծայրամասի վրա։
Ականոցը կենտրոնացնում է ներքին հաղորդիչը
արտաքինի նկատմամբ և ապահովում է ներ
քին հաղորդչի թեթև ձգվածքը։ Արտաքին հա
ղորդչի լայնական ճեղքերն իրականացված են
հավասար երկարությամբ երեք սեգմենտային
ճեղքերի տեսքով։ Սեգմենտային ճեղքերը
իրարից բաժանված են հավասար երկարության
երեք հատվածներով, որոնց գումարային եր
կարությունը կազմում է արտաքին հաղորդչի
ներքին տրամագծով շրջանագծի քառորդը։
Յուրաքանչյուր շարքը համառանցք գծի լայնա
կան կտրվածքում շեղված է հարակից շարքի
ճեղքերի նկատմամբ 60° անկյունով։
Պարզեցվում է անտենայի կառուցվածքը,
ապահովվում է անտենայի բավարար մեխա
նիկական ամրությունը, 3 նկ.։
_____________________
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Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11
13
		
21
		
22
23
31
32
33
45
		
51
54
56
57
62
		
71
72
73
74
85
86
87

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
U օգտակար մոդելի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
օգտակար մոդելի անվանումը
տեղեկատվության աղբյուրներ
օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
հայտատուն, երկրի կոդը
օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
25.05.2011

5

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) (2011.01)
(11) 245		
(13) U
B02C 18/00
(21) AM20110006U
(22) 27.01.2011
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային հա
մալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն (AM)
(72) Հովիկ Հմայակի Գիշյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Կերամանրիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կերերի
մանրացման սարքերին և կարող է օգտագործվել
գյուղատնտեսության մեջ, մասնավորապես`
անասնաբուծությունում։
Կերամանրիչն ունի սահափականով բեռն
ման բունկեր, ձվաձև ներքին աշխատանքային
մակերևույթ ունեցող իրան, որի մեջ տեղակայված
է սկավառակներով և դանակային բլոկներով
ռոտոր, որը միացված է կառավարման հանգույցի
հետ կապված էլեկտրաշարժիչին։ Ռոտորի լիսեռի
վրա՝ միմյանց նկատմամբ 120° անկյան տակ
տեղակայված են մետաղյա թիթեղների տեսքով
պատրաստված քամհարային երեք թևիկներ։ Կա
ռավարման հանգույցը կազմված է կառավարման
վահանակից, դրա շղթային միացված մագնիսա
կան գործարկիչից, գործարկիչին միացված
հաճախային կերպափոխիչից, մուտքային սեղ
մակներից, դրանց միացված միկրոհսկիչից և
միկրոհսկիչի ելքին միացված հոսանքի առա
ջադրիչից։

Բարձրացվում են սարքի հուսալիությունը ու
արտադրողականությունը, ապահովվում է կերերի
տարբեր աստիճանի մանրացումը, 2 նկ.։
_____________________

(51) (2011.01)
(11) 246		
(13) U
F24C 1/00
(21) AM20110012U
(22) 11.02.2011
(71) Սարգիս Կարապետյան (AM)
(72) Սարգիս Կարապետյան (AM)
(73) Սարգիս Կարապետյան, 0901, Արմավիրի
մարզ, Արմավիր, Նալբանդյան 36, բն. 17 (AM)
(54) Կենցաղային վառարան
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ջեռուցիչ
սարքերին և կարող է կիրառվել սննդի պատ
րաստման համար նախատեսված կենցաղային
վառարանների համար, որոնք աշխատում են
վառելափայտով:
Կենցաղային վառարանն ունի իրան,
իրանի մեջ տեղակայված հնոցախուց, բեռնման
դռնակ, գլխակալներ, ծխնելույզ, վառարանին
օդ մատակարարող հանգույց։ Վառարանը լրա
ցուցիչ ունի դռնակով ջեռոց, վառարանին օդ
մատակարարող հանգույցը տեղակայված է
իրանի ստորին կենտրոնական մասում և ունի
քիվի ձև ունեցող բաց կողմերով հանդիպակաց
տեղադրված երկու կիսագլանաձև ելուստներ,
որոնք իրանի հատակին ամրակցված են ուղ
ղանկյուն նիստի կողմով։ Օդ մատակարարող
հանգույցի տակ՝ իրանի հատակի վրա արված է
ուղղանկյուն բացվածք։
Ապահովվում է վառարանի բարձր օ.գ.գ.,
պարզեցվում է վառարանի կառուցվածքը, 1 նկ.։
_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ
ՇՆԵՐ

Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի
11
13
		
21
22
23
24
31
32
33
51
		
54
55
71
72
73
74

վկայագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
հայտի համարը
հայտի ստացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջնային հայտի համարը
առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման
(ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական նմուշի անվանումը
արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հայտատուն(ները), երկրի կոդը
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
25.05.2011

5

ՄԱՍ
№1

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական

նմուշների մասին

(51) 01-01
(11) 252		
(13) S
(21) 20100023
(22) 30.12.2010
(71) “Հելարիս” ՍՊԸ (AM)
(72) Ոսկանյան Արմեն (AM)
(73) «Հելարիս» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի փ.,
շ.16, բն. 36 (AM)
(54) Շոկոլադե կոնֆետներ սունկի և նապաս
տակի տեսքով (5 տարբերակ)
(55)

_____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
111
151
152
181
210
220
230
310
320
330
442
511
526
540
551
554
555
556
591
646
730
740

գրանցման հերթական համարը
գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գույնը և գունային համակցությունը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2011

5

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20100509
(220) 06.04.2010

(111) 16782
(151) 04.04.2011
(181) 06.04.2020
(730) «Ա. Ավետյանի ԱՍԱ» ՍՊԸ, Երևան, Գ.
Չաուշի 2ա, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց։
____________________

(210) 20100945
(220) 01.07.2010

(111) 16783
(151) 04.04.2011
(181) 01.07.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի
նրբ. 5, N 10, AM
(442) 13.08.2010
(540)

(210) 20101003
(220) 09.07.2010

(111) 16784
(151) 04.04.2011
(181) 09.07.2020
(730) «Կոտայք» գարեջրի գործարան ՍՊԸ,
Աբովյան, Աբովյան 10, AM
(442) 13.08.2010
(540)

(526) Բացի «ԿԱՅՍՐ» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կանաչ,
շագանակագույն, սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 32. լիմոնադ։
____________________

(210) 20101004
(220) 09.07.2010

(111) 16785
(151) 04.04.2011
(181) 09.07.2020
(730) «Կոտայք» գարեջրի գործարան ՍՊԸ,
Աբովյան, Աբովյան 10, AM
(442) 13.08.2010
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2011

(526) Բացի «ՈՒՐԱՐՏՈՒ» և «URARTU» բառերից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
ծիրանագույն, կարմիր, սև և սպիտակ
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 32. գարեջուր։
____________________

(210) 20101165
(220) 06.08.2010

(210) 20101166
(220) 06.08.2010

5

ՄԱՍ
№ 1

(111) 16787
(151) 04.04.2011
(181) 06.08.2020

(730) Սեյվրգլասս, FR
(442) 22.09.2010
(540)

(111) 16786
(151) 04.04.2011
(181) 06.08.2020

(730) Սեյվրգլասս, FR
(442) 22.09.2010
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղում կամ
խոհանոցում օգտագործելու համար, ապակյա
շշեր, ապակյա տափաշշեր. ապակյա անոթներ
խմելու համար. ապակյա ջրամաններ, ապակյա
գավաթներ և պուտուկներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղում կամ
խոհանոցում օգտագործելու համար, ապակյա
շշեր, ապակյա տափաշշեր. ապակյա անոթներ
խմելու համար. ապակյա ջրամաններ, ապակյա
գավաթներ և պուտուկներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101170
(220) 09.08.2010

(111) 16788
(151) 04.04.2011
(181) 09.08.2020
(730) «Ռևոտեք» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 105,
բն. 4, AM
(442) 06.09.2010

20

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2011

(540)

5
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(511)
դաս 30. քաղցրավենիք և հրուշակեղեն,
ծամոն, կոնֆետներ, անանուխային քաղցրա
վենիք, դրաժեներ և պաստեղիկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101255
(220) 03.09.2010

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև և
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 35. գովազդ, առևտուր.
դաս 41. նորաձևության ցուցադրում։
____________________

(210) 20101208
(220) 18.08.2010

(111) 16789
(151) 04.04.2011
(181) 18.08.2020
(730) Ըլայդ Գլոուբլ Թբեքոու Լթդ, GB
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխա
խոտային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ,
վառիչներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101234
(220) 25.08.2010

(111) 16790
(151) 04.04.2011
(181) 25.08.2020
(730) Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նա
հանգ, US
(442) 06.10.2010
(540)
(526) «5» թիվն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:

(111) 16791
(151) 04.04.2011
(181) 03.09.2020
(730) Բրիսթոլ-Մայըրզ Սքուիբ Քամփնի, Դելավեր
նահանգի կորպորացիա, US
(442) 06.10.2010
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101256
(220) 03.09.2010

(111) 16792
(151) 04.04.2011
(181) 03.09.2020
(730) Ի. Ար. Սքուիբ ընդ Սանզ, Լ.Լ.Ք., Դելավեր
նահանգի սահմանափակ պատասխա
նատվությամբ ընկերություն, US
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101422
(220) 08.10.2010

(111) 16793
(151) 04.04.2011
(181) 08.10.2020
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM
(442) 05.11.2010
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(540)

(526) Բացի «ԲԱԳՐԱՏ» բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտեր չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կանաչ,
մուգ և բաց դարչնագույն, մուգ և բաց դեղին,
շագանակագույն և սպիտակ գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։
____________________

(210) 20101430
(220) 11.10.2010

(111) 16794
(151) 04.04.2011
(181) 11.10.2020
(730) «ՕՄ ինֆորմացիոն կենտրոն» ՍՊԸ,
Երևան, Իսահակյան 28, AM
(442) 22.11.2010
(540)

5

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20101481
(220) 19.10.2010

(111) 16795
(151) 04.04.2011
(181) 19.10.2020
(730) «Վեգլովիա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Խա
չատրյան 31, բն. 52, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(526) «GROUP» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կարմիր,
սև և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր։
____________________

(210) 20101519
(220) 27.10.2010

(111) 16796
(151) 04.04.2011
(181) 27.10.2020
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա
րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 07.12.2010
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի)։
____________________

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 30. հաց:
____________________

(210) 20101521
(220) 27.10.2010

(111) 16797
(151) 04.04.2011
(181) 27.10.2020
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա
րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 07.12.2010
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(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի)։
____________________

(111) 16798
(151) 04.04.2011
(181) 27.10.2020
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա
րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(442) 07.12.2010
(540)

5

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20101531
(220) 27.10.2010

(111) 16800
(151) 04.04.2011
(181) 27.10.2020
(730) «Պոստ լեքս քոնսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան,
Աբելյան 6/1, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(210) 20101522
(220) 27.10.2010

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20101530
(220) 27.10.2010

(111) 16799
(151) 04.04.2011
(181) 27.10.2020
(730) «Պոստ լեքս քոնսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան,
Աբելյան 6/1, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(526) «CONSALTING» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույնով։
(511)
դաս 9. հակակարկտային համակարգ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ։
____________________

(526) «CONSALTING» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է փիրուզագույն,
շագանակագույն, մոխրագույն, նարնջագույն,
սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. հակակարկտային համակարգ.
աս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ։
____________________

(210) 20101561
(220) 03.11.2010

(111) 16801
(151) 04.04.2011
(181) 03.11.2020
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք.
Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա
ղադրանյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________
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(210) 20101568
(220) 04.11.2010

(111) 16802
(151) 04.04.2011
(181) 04.11.2020
(730) «Անելիք բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան
75, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. ֆինանսական և բանկային գործու
նեություն. ծառայություններ ապահովագրման
բնագավառում և բորսայական միջնորդության
բնագավառում. դրամավարկային գործառնու
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ:
____________________

(210) 20101569
(220) 04.11.2010

(111) 16803
(151) 04.04.2011
(181) 04.11.2020
(730) «Անելիք բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան
75, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և կապույտ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. ֆինանսական և բանկային գոր
ծունեություն. ծառայություններ ապահով ա
գրման բնագավառում և բորսայական միջ
նորդության բնագավառում. դրամավարկային
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապ
ված գործառնություններ։
____________________

(210) 20101570
(220) 04.11.2010

(111) 16804
(151) 04.04.2011
(181) 04.11.2020
(730) «Անելիք բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան
75, AM

5

ՄԱՍ
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(442) 22.11.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. ֆինանսական և բանկային գոր
ծունեություն. ծառայություններ ապահով ա
գրման բնագավառում և բորսայական միջ
նորդության բնագավառում. դրամավարկային
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ։
____________________

(210) 20101571
(220) 04.11.2010

(111) 16805
(151) 04.04.2011
(181) 04.11.2020
(730) «Արմ պլաստ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ.
Փարաքար, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կարմիր,
սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մե
տաղ յա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ
և շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ։
____________________

(210) 20101572
(220) 04.11.2010

(111) 16806
(151) 04.04.2011
(181) 04.11.2020
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(730) «Երէներգո» ՓԲԸ, Երևան, Եկմալյան 6, AM
(442) 22.11.2010
(540)

5

ՄԱՍ
№ 1

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

(210) 20101576
(220) 04.11.2010

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ, կար
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 9. էլեկտրականության հաղորդման,
միացման, փոխակերպման, կուտակման, կար
գավորման կամ վերահսկման սարքեր և գոր
ծիքներ.
դաս 42. համակարգչային ապարատների և
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում։
____________________

(210) 20101574
(220) 04.11.2010

(111) 16807
(151) 04.04.2011
(181) 04.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ
Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)

(111) 16808
(151) 04.04.2011
(181) 04.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ
Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմ
պոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր
և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.

(210) 20101580
(220) 04.11.2010

(111) 16809
(151) 04.04.2011
(181) 04.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ
Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
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չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101606
(220) 08.11.2010

(111) 16810
(151) 04.04.2011
(181) 08.11.2020
(730) «Նինջ» ՍՊԸ, Երևան, Մառի փ., շենք 10,
բն. 31, AM
(442) 07.12.2010
(540)

5

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
հակավիրուսային միջոցներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101609
(220) 09.11.2010

(111) 16812
(151) 04.04.2011
(181) 09.11.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 22.12.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
հակավիրուսային միջոցներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101629
(220) 10.11.2010

(111) 16813
(151) 04.04.2011
(181) 10.11.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 22.12.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ,
սև, սպիտակ, մոխրագույն, կապույտ և
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում։
____________________

(210) 20101608
(220) 09.11.2010

(111) 16811
(151) 04.04.2011
(181) 09.11.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 22.12.2010

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
հորմոնների վերափոխման համար. հորմոններ
բժշկական նպատակների համար. հորմոնային
պատրաստուկներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101636
(220) 11.11.2010

(111) 16814
(151) 04.04.2011
(181) 11.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ
Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
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(540)
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101637
(220) 11.11.2010

(111) 16815
(151) 04.04.2011
(181) 11.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ
Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

5

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20101638
(220) 11.11.2010

(111) 16816
(151) 04.04.2011
(181) 11.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ
Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101652
(220) 12.11.2010

(111) 16817
(151) 04.04.2011
(181) 12.11.2020
(730) «Արտաշատ-Վինկոն» ՓԲԸ, Արարատի
մարզ, գյուղ Մխչյան, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(526) Բացի «ՊԱՌԼԱՄԵՆՏ» և «ՊԱՌԼԱՄԵՆՏ»
(ռուս.) բառերից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
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(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագա
նակագույն, բաց և մուգ կապույտ, կա
նաչ, սև, սպիտակ և դեղին գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես հայկական կոնյակ (բրենդի)։
____________________

(111) 16818
(151) 04.04.2011
(181) 12.11.2020
(730) «Ռոյալ ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան
106, AM
(442) 07.12.2010
(540)

5

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20101691
(220) 18.11.2010

(111) 16820
(151) 04.04.2011
(181) 18.11.2020
(730) «Գագմայ» ՍՊԸ, Արարատ, գ. Արալեզ, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(210) 20101662
(220) 12.11.2010

(526) «ՆԱՏՈՒՐԱԼՆԻ ՊՐՈԴՈՒԿՏ» (ռուս.) արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ։
(511)
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական
ապրանքներ, կենդանիների համար կերեր։
____________________

(210) 20101693
(220) 19.11.2010
(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն և սև
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 35. առևտուր։
____________________

(111) 16819
(151) 04.04.2011
(181) 15.11.2020
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք.
Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(111) 16821
(151) 04.04.2011
(181) 19.11.2020
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(210) 20101664
(220) 15.11.2010

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի)։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

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

(210) 20101707
(220) 24.11.2010

(111) 16822
(151) 04.04.2011
(181) 24.11.2020
(730) «Արտաշատ-Վինկոն» ՓԲԸ, Արարատի
մարզ, գյուղ Մխչյան, AM
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(442) 22.12.2010
(540)

(526) Բացի «ԲԱՇ ԱՊԱՐԱՆ» և «ԲԱՇ ԱՊԱՐԱՆ»
(ռուս.) արտահայտություններից մնացած
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, շագանա
կագույն, կանաչ, կապույտ, սև և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ հայկական
կոնյակ։
____________________

(210) 20101713
(220) 24.11.2010

(111) 16823
(151) 04.04.2011
(181) 24.11.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի
նրբ. 5, N 10, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի)։
____________________
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(210) 20101843
(220) 16.12.2010

(111) 16824
(151) 04.04.2011
(181) 16.12.2020
(730) «Ասիկս» ՍՊԸ, Երևան, Այգեձոր, տուն 5, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալ
յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրու
շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր,
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց։
____________________

(210) 20101846
(220) 16.12.2010

(111) 16825
(151) 04.04.2011
(181) 16.12.2020
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմիր գույ
նով:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր։
____________________
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(210) 20101847
(220) 16.12.2010

(111) 16826
(151) 04.04.2011
(181) 16.12.2020
(730) «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գյուղ Արզնի, Աբովյան խճուղի 9, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր։
____________________

(210) 20091578
(220) 07.12.2009

(111) 16827
(151) 11.04.2011
(181) 07.12.2019
(730) Գիգա–Բայթ Թեքնոլջի Քո., ԼԹԴ, TW
(540)

(511)
դաս 9. համակարգիչներ, անձնական հա
մակարգիչներ. համակարգչային սերվերներ.
նոութբուք տեսակի համակարգիչներ. շարժական
համակարգիչներ` նշումներ և գրառումներ կա
տարելու համար. գրպանի անձնական համա
կարգիչներ. համակարգչային կցուրդներ` հե
ռուստացույցի հետ օգտագործելու համար. հա
մակարգիչների մայր մեկուսատախտակն եր.
համակարգչի շասսի. համակարգչի մալուխներ.
ջերմացնող և սառեցնող սարքավորումներ
համակարգչի համար. կլիենտ-տերմինալներ՝
քիչ գործառույթներով և սահմանափակ
ռեսուրսներով ցանցային համակարգիչներ
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(thin clients). հեղուկաբյուրեղային տեսա
վահ աններ. համակարգչային ընդլայնման
մեկուսատախտակներ, այն է` մոդեմ- մեկու
սատախտակներ, տեսագրաֆիկայի արագաց
ման մեկուսատախտակներ, տեղային ցանցային
(LAN) քարտեր՝ շարժական համակարգչային
սարքերը համակարգչային ցանցերին միացնելու
համար, ցանցային վերահսկող քարտեր և փոքր
համակարգիչների համակարգչային ինտերֆեյս
քարտեր (SCSI cards). համակարգչային աշ
խատող կայան (workstations) պարունակող
համակարգիչներ. գրաֆիկական քարտեր
և կոնտրոլերներ. տեղային ցանցային (LAN)
սարքավորումներ. կոշտ սկավառակների ին
տերֆեյս կոնտրոլերներ. համակարգչի ապա
րատային արտադրանք և համակարգչին կից
սարքեր, մասնավորապես՝ համակարգչային
մոնիտորներ, համակարգչի հիշողության սար
քեր, մասնավորապես՝ կոշտ սկավառակներ, ֆլո
պի սկավառակներ, մկնիկներ, ստեղնաշարեր,
բարձրախոսներ, օպտիկական սկավառակների
դրայվերներ. ինտեգրալ սխեմաներ. տպա
տախտակներով մեկուսատախտակներ. էլեկ
տրամատակարարման բլոկներ. էլեկտրա
հաղորդալարեր. հեռակառավարման սար
քեր համակարգիչների համար. հեռահ ա
ղորդակցության և տվ յալների ցանցային
փոխանցման սարքավորումներ. ֆաքս-մոդեմ
սարքեր. մալուխային մոդեմներ. ցանցերի
ստեղծման համար սարքեր, մասնավորա
պես՝ ցանցային ինտերֆեյս կոնտրոլերներ,
ցանցերի միացման սարքեր՝ երթուղարարներ,
ցանցային համակենտրոնիչներ, կամուրջներ.
տեսահեռախոսներ, տեսակոնֆերանսների
համար սարքավորումներ. թվային տեսա- և
ֆոտոխցիկներ. թվային հեռախոսներ. շարժական
հեռախոսներ. էլեկտրական հարակցիչներ.
համակարգչի կոշտ սկավառակների կորպուս
ներ. տեսապրոյեկտորներ և մուլտիմեդիայի պրո
յեկտորներ. լուսանկարչական պրոյեկտորներ.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք՝
համակարգչային սարքավորումների ստուգման,
կիրառման համար և համակարգչային ծրագրա
յին արտադրանք, ծրագրային դրայվերներ,
ներսարքված ծրագրային արտադրանք. ձայնի
և պատկերի ձայնագրման, հաղորդման, փո
խանցման և վերարտադրման համար նախա
տեսված սարքավորումներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________
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(210) 20091579
(220) 07.12.2009

(111) 16828
(151) 11.04.2011
(181) 07.12.2019
(730) Գիգա–Բայթ Թեքնոլջի Քո., ԼԹԴ, TW
(540)

(511)
դաս 9. համակարգիչներ, անձնական
համակարգիչներ. համակարգչային սերվերներ.
նոութբուք տեսակի համակարգիչներ. շարժա
կան համակարգիչներ` նշումներ և գրառումներ
կատարելու համար. գրպանի անձնական հա
մակ արգիչներ. համակարգչային կցուրդներ`
հեռուստացույցի հետ օգտագործելու համար.
համակարգիչների մայր մեկուսատախտակներ.
համակարգչի շասսի. համակարգչի մալուխներ.
ջերմացնող և սառեցնող սարքավորումներ
համակարգչի համար. կլիենտ-տերմինալներ՝
քիչ գործառույթներով և սահմանափակ ռե
սուրսն երով ցանցային համակարգիչներ
(thin clients). հեղուկաբյուրեղային տեսավա
հաններ. համակարգչային ընդլայնման մե
կուսատախտակներ, այն է` մոդեմ- մեկուսա
տախտակներ, տեսագրաֆիկայի արագացման
մեկուսատախտակներ, տեղային ցանցային
(LAN) քարտեր՝ շարժական համակարգչային
սարքերը համակարգչային ցանցերին միացնելու
համար, ցանցային վերահսկող քարտեր և փոքր
համակարգիչների համակարգչային ինտեր
ֆեյս քարտեր (SCSI cards). համակարգչային
աշխատող կայան (workstations) պարունակող
համակարգիչներ. գրաֆիկական քարտեր
և կոնտրոլերներ. տեղային ցանցային (LAN)
սարքավորում ներ. կոշտ սկավառակների
ինտերֆեյս կոնտրոլերներ. համակարգչի ապա
րատային արտադրանք և համակարգչին կից
սարքեր, մասնավորապես՝ համակարգչային
մոնիտորներ, համակարգչի հիշողության սարքեր,
մասնավորապես՝ կոշտ սկավառակներ, ֆլոպի
սկավառակներ, մկնիկներ, ստեղնաշարեր,
բարձրախոսներ, օպտիկական սկավառակների
դրայվերներ. ինտեգրալ սխեմաներ. տպա
տախտակներով մեկուսատախտակներ.
էլեկտրամ ատակարարման բլոկներ. էլեկ
տրահ աղորդալարեր. հեռակառավարման
սարքեր համակարգիչների համար. հեռահա
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ղորդակցության և տվյալների ցանցային փո
խանցման սարքավորումներ. ֆաքս-մոդեմ
սարքեր. մալուխային մոդեմներ. ցանցերի
ստեղծման համար սարքեր, մասնավորապես՝
ցանց ային ինտերֆեյս կոնտրոլերներ, ցան
ցերի միացման սարքեր՝ երթուղարարներ,
ցանցային համակենտրոնիչներ, կամուրջներ.
տեսահեռախոսներ, տեսակոնֆերանսների
համար սարքավորումներ. թվային տեսա- և
ֆոտոխցիկներ. թվային հեռախոսներ. շարժա
կան հեռախոսներ. էլեկտրական հարակցիչներ.
համակարգչի կոշտ սկավառակների կորպուս
ներ. տեսապրոյեկտորներ և մուլտիմեդիայի պրո
յեկտորներ. լուսանկարչական պրոյեկտորներ.
համակարգչային ծրագրային արտադրանք՝ հա
մակարգչային սարքավորումների ստուգման,
կիրառման համար և համակարգչային ծրագրա
յին արտադրանք, ծրագրային դրայվերներ,
ներսարքված ծրագրային արտադրանք. ձայնի և
պատկերի ձայնագրման, հաղորդման, փոխանց
ման և վերարտադրման համար նախատեսված
սարքավորումներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20091682
(220) 23.12.2009

(111) 16829
(151) 11.04.2011
(181) 23.12.2019
(730) «Վեբեքսչենջ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի
30, բն. 95, AM
(540)

(526) «EXCHANGE» բառը և «ELECTRONIC
CURRENCY EXCHANGE» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն։
(511)
դաս 9. համակարգչային ծրագրային ար
տադրանք։
____________________

(210) 20100398
(220) 19.03.2010

(111) 16830
(151) 11.04.2011
(181) 19.03.2020

31

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2011

(730) «Ավանգարդ Գազ» ՍՊԸ, Արթիկ, Գ. Նժդեհի
3, AM
(540)

(526) «LPG/CHG AUTOGAZ SYSTEMS» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ,
դարչնագույն, կարմիր, կապույտ և դեղին
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 12. հեղուկ նավթագազով կամ զուգ
ընթաց գազով աշխատող ավտոմեքենաների
գազի բալոններ, գազի բալոնների տեղադրման և
ավտոմեքենաների գազասնուցման համակարգի
համար նախատեսված պարագաներ, սարքեր,
աքսեսուարներ.
դաս 35. հեղուկ նավթագազով կամ զուգ
ընթաց գազով աշխատող ավտոմեքենաների
գազի բալոնների, գազի բալոնների տեղադրման և
ավտոմեքենաների գազասնուցման համակարգի
համար նախատեսված պարագաների, սարքերի,
աքսեսուարներ մանրամեծածախ առևտուր,
ներմուծում և արտահանում։
(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20101223
(220) 24.08.2010

(111) 16831
(151) 11.04.2011
(181) 24.08.2020
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 06.10.2010

5

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(526) «Original» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև, բաց
և մուգ շագանակագույն, սպիտակ, բաց և
մուգ դեղին, բաց և մուգ կապույտ, ոսկեգույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, հրու
շակեղեն, հաց, քաղցր խմորեղեն, հրուշակներ,
տորթեր, կլոր կարկանդակներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101224
(220) 24.08.2010

(111) 16832
(151) 11.04.2011
(181) 24.08.2020
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 06.10.2010
(540)

(526) «Original» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև, բաց
և մուգ շագանակագույն, սպիտակ, բաց և
մուգ դեղին, բաց և մուգ կապույտ, ոսկեգույն
գունային համակցությամբ:
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(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, հրու
շակեղեն, հաց, քաղցր խմորեղեն, հրուշակներ,
տորթեր, կլոր կարկանդակներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101225
(220) 24.08.2010

(111) 16833
(151) 11.04.2011
(181) 24.08.2020
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR
(442) 06.10.2010
(540)

(526) «Original» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև, բաց
և մուգ շագանակագույն, սպիտակ, բաց և
մուգ դեղին, բաց և մուգ կապույտ, ոսկեգույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր
թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, հրու
շակեղեն, հաց, քաղցր խմորեղեն, հրուշակներ,
տորթեր, կլոր կարկանդակներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101242
(220) 27.08.2010

(111) 16834
(151) 11.04.2011
(181) 27.08.2020
(730) «Շամբ բիզնես» ՍՊԸ, Սյունիք, գյուղ Շամբ,
AM
(442) 22.09.2010
(540)

5

ՄԱՍ
№ 1

(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) 20101404
(220) 06.10.2010

(111) 16835
(151) 11.04.2011
(181) 06.10.2020
(730) «Ալվան» ՍՊԸ, Արմավիր, Սահմանա
պահների 6ա–5, AM
(442) 21.10.2010
(540)

(526) Բացի «ALVAN», «ԱԼՎԱՆ», «ԱԼՎԱՆ» (ռուս.)
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագա
նակագույն, կարմիր, ոսկեգույն, սև և սպի
տակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։
____________________

(210) 20101440
(220) 12.10.2010

(111) 16836
(151) 11.04.2011
(181) 12.10.2020

(730) ՋիՓիՍԻ Լթդ, GE
(442) 22.11.2010
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(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20101443
(220) 13.10.2010

(111) 16837
(151) 11.04.2011
(181) 13.10.2020
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք,
գ/գ, AM
(442) 22.12.2010
(540)

5

ՄԱՍ
№ 1

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ,
մոխրագույն, կապույտ, կարմիր գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի։
____________________

(210) 20101477
(220) 18.10.2010

(111) 16838
(151) 11.04.2011
(181) 18.10.2020

(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101478
(220) 18.10.2010

(111) 16839
(151) 11.04.2011
(181) 18.10.2020

(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

(526) Բացի «CHATEAU VOSKEVAZ» արտա
հայտությունից և «ԳԻՆԵՏՈՆ GINETON»
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների հա
մար։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________
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(210) 20101479
(220) 18.10.2010
(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

(111) 16840
(151) 11.04.2011
(181) 18.10.2020

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ
ներ բուժական նպատակների համար:
(740) Ան. Նահապետյան
____________________
(210) 20101480
(220) 18.10.2010
(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

(111) 16841
(151) 11.04.2011
(181) 18.10.2020

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ
ներ բուժական նպատակների համար։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101484
(220) 19.10.2010
(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

(111) 16842
(151) 11.04.2011
(181) 19.10.2020

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101485
(220) 19.10.2010
(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

5

ՄԱՍ
№ 1

(111) 16843
(151) 11.04.2011
(181) 19.10.2020

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակն երի
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101486
(220) 19.10.2010
(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

(111) 16844
(151) 11.04.2011
(181) 19.10.2020

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101487
(220) 19.10.2010

(111) 16845
(151) 11.04.2011
(181) 19.10.2020
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(540)

(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101488
(220) 19.10.2010

(111) 16846
(151) 11.04.2011
(181) 19.10.2020

(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկն եր բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101490
(220) 19.10.2010

(111) 16848
(151) 11.04.2011
(181) 19.10.2020

(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101489
(220) 19.10.2010

(210) 20101491
(220) 19.10.2010

(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010

5

ՄԱՍ
№ 1

(111) 16847
(151) 11.04.2011
(181) 19.10.2020

(111) 16849
(151) 11.04.2011
(181) 19.10.2020

(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
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(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________
(210) 20101492
(220) 19.10.2010

(111) 16850
(151) 11.04.2011
(181) 19.10.2020

(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101493
(220) 19.10.2010
(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

(111) 16851
(151) 11.04.2011
(181) 19.10.2020

5

ՄԱՍ
№ 1

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101504
(220) 22.10.2010

(111) 16852
(151) 11.04.2011
(181) 22.10.2020

(730) Փֆայզր Ա.Գ., CH
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամ նալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101541
(220) 29.10.2010

(111) 16853
(151) 11.04.2011
(181) 29.10.2020
(730) «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան»
ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM
(442) 22.11.2010
(540)
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20101542
(220) 29.10.2010

(111) 16854
(151) 11.04.2011
(181) 29.10.2020
(730) «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան»
ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM
(442) 22.11.2010
(540)

5

ՄԱՍ
№ 1

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20101590
(220) 05.11.2010

(111) 16857
(151) 11.04.2011
(181) 05.11.2020
(730) «Գոլդ բռենչ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան
փ., 86 շենք, բն. 4, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20101545
(220) 29.10.2010

(111) 16855
(151) 11.04.2011
(181) 29.10.2020
(730) «Եղվարդի գինու-կոնյակի գործարան»
ՓԲԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20101553
(220) 01.11.2010

(111) 16856
(151) 11.04.2011
(181) 01.11.2020
(730) “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ
Լենուղի, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, ոսկերչական իրեր,
զարդ եր, թանկարժեք և կիասաթանկարժեք
քարեր. ժամացույցներ, սպասքի պարագաներ
և հուշանվերներ.
դաս 35. առևտուր։
____________________

(210) 20101604
(220) 08.11.2010

(111) 16858
(151) 11.04.2011
(181) 08.11.2020
(730) ««Կամուրջ» ունիվերսալ վարկային կազ
մակերպություն» ՍՊԸ, Երևան, Կալենցի
փ., 11, AM
(442) 22.11.2010
(540)

38

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2011

(526) «CREDIT ORGANIZ ATION» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն և սև
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն։
____________________

(210) 20101649
(220) 12.11.2010

(111) 16859
(151) 11.04.2011
(181) 12.11.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտեմ Գրիգորյան,
Երևան, Շերամի փ. 155 շենք, բն. 99, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն,
կապույտ, կանաչ, մոխրագույն և դեղին գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 37. շենքերի և կառույցների կապի
տալ շինարարություն. բանակարանների, գրա
սենյակների ներքին և արտաքին հարդարում,
տարածքների բարեկարգում և վերանորոգում.
էլեկտրամոնտաժային, շինմոնտաժային և սան
տեխնիկական աշխատանքներ։
____________________

(210) 20101666
(220) 15.11.2010

(111) 16860
(151) 11.04.2011
(181) 15.11.2020
(730) Դիսքավըր Ֆայնենշըլ Սըրվիսիս, US
(442) 22.12.2010
(540)

(511)
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ,
այն է՝ բանկային ծառայություններ, կրեդիտ և
դեբետ քարտերին վերաբերող ծառայություն
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ներ և տեղում գնումների համար վճարումների
իրականացման գործարքներ. ֆինանսակ ան
խորհրդատվության ծառայություններ կապ
ված անվտանգության մեթոդաբանության հետ,
որը վերաբերում է վճարումների մասին տե
ղեկատվության և համապատասխան տվյալների
գաղտնագրմանը և կոդավորմանը. գնորդների
և առևտրականների ինքնության հաստատման
և նույնականացման (իդենտիֆիկացիայի) ծա
ռայություններ ֆինանսական գործարքների հա
մար։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101667
(220) 15.11.2010

(111) 16861
(151) 11.04.2011
(181) 15.11.2020
(730) Դիսքավըր Ֆայնենշըլ Սըրվիսիս, US
(442) 22.12.2010
(540)

(511)
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ,
այն է՝ բանկային ծառայություններ, կրեդիտ և
դեբետ քարտերին վերաբերող ծառայություն
ներ և տեղում գնումների համար վճարումների
իրականացման գործարքներ. ֆինանսակ ան
խորհրդատվության ծառայություններ կապ
ված անվտանգ ության մեթոդաբանության
հետ, որը վերաբերում է վճարումների մա
սին տեղեկատվության և համապատասխան
տվյալների գաղտնագրմանը և կոդավորմանը.
գնորդների և առևտրականների ինքնության
հաստատման և նույնականացման (իդենտի
ֆիկացիայի) ծառայություններ ֆինանսական
գործարքների համար։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________
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(210) 20101678
(220) 16.11.2010

(111) 16862
(151) 11.04.2011
(181) 16.11.2020
(730) “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ
Լենուղի, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. շիշ, տարա.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես՝ հայկական կոնյակ(բրենդի)։
____________________

(210) 20091017
(220) 24.08.2009

(111) 16863
(151) 18.04.2011
(181) 24.08.2019

(730) Ջիլ Բ.Վ., NL
(310) 008122004 (320) 24.02.2009 (330) EM
(540)

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխ ական, լուսանկարչական, կինեմա
տոգրաֆիական, օպտիկ ակական, կշռման,
չափման, ազդան շանման, հսկման (ստուգ
ման), փրկության և ուսուցման սարքեր և
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման,
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միացման, փոխակերպման, կուտակման, կար
գավորման կամ վերահսկման սարքեր և գոր
ծիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման,
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր.
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայն
 ա
գրման սկավառակներ. առևտրի ավտոմատ
ներ և կանխավճարով աշխատող ապա
րատն երի մեխանիզմ ներ. դրամարկղային
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղե
կատվության մշակման սարքավորումներ և
համակարգիչներ. կրակմարիչներ. շարժական
(բջջային) հեռախոսներ. հեռախոսային ապա
րատներ. անլար սարքեր. համակարգչային սար
քավորումներ. համակարգչային ծրագրային ար
տադրանք. ծրագրային արտադրանք` շարժական
(բջջային) հեռախոսության և գործարարության
կառավարման համակարգերի բնագավառում,
շարժական (բջջային) հեռախոսության ապա
րատներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման,
հաղորդման կամ վերարտադրման սարք եր,
մագնիսական տեղեկակիրներ, միկրոհ ամ ա
կարգչային խաղեր, տեսախաղեր. էլեկտրո
նային ֆորմատով հրապարակումներ. բեռ
նավորվող էլեկտրոնային հրապարակումներ.
համ ա շխ արհային համակարգչային և կապի
ցանցերից ստեղծված ինտերնետ և էքս
տրանետ տեսա-լսա- ֆայլերի ստացման,
համաժամանակացման, միավորման, պահ
պանման և կառավարման անլար սարքերի
համակարգչային ծրագրային արտադրանք`
սերվերի և կլիենտի համակարգչային ծրա
գրային ապահովուման հավելվածներում օգ
տագործելու համար. անլար ցանցերի միջոցով
համաշխարհային համակարգչային և կապի
ցանցերից ստեղծված ինտերնետ և էքստրա
նետ տեսա -լսա- ֆայլերի հաղորդման համար
օգտագործվող համակարգչային ծրագրային
արտադրանք. համակարգչային ծրագրեր,
արտաքին սարքավորումեր, սմարթ քարտեր,
ինտերնետ, ինտրանետ և շարժական (բջջա
յին) հեռախոսների համար ինտերնետ, համա
կարգիչներ և թվային կամ նմանակային հեռուս
տատեսային կոդավերծանիչներ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. շար
ժական (բջջային) հեռահաղորդակցություն,
շարժական հեռախոսության հավելվածներ
և համակարգեր. հեռահաղորդակցություն,
համակարգչային տերմինալների միջոցով
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կապ, ռադիոհեռարձակում, հեռագրակապ,
հեռախոսակապ, թվային կապ թվային կամ
ինտերակտիվ հեռուստատեսության համար.
հեռահաղորդակցություն ինտերնետի, ին
տրանետի միջոցով, ինտերնետ` շարժական
(բջջային) հեռախոսների համար և միջոցով,
թվային, արբանյակային, մալուխային և վեր
գետնյա ցանցերի միջոցով, տվյալների հաղոր
դում, տեղեկատվության հաղորդում, ծառա
յություններ, որոնք հնարավորություն են տա
լիս մարդկանց ուղարկել և (կամ) ստանալ հա
մակ արգչային տեղեկատվություն, ծրագրեր,
ֆայլեր կամ տվյալներ. ինտերակտիվ և ոչ ինտեր
ակտիվ ռադիո և հեռուստատեսային հեռար
ձակում թույլատրող և մասնակցող ծառա
յություններ. անլար հեռախոսություն` շար
ժական (բջջային) հեռախոսներից, թվային անձ
նական օգնականներից (կազմակերպիչ) կամ
համակարգչից և դեպի շարժական (բջջային)
հեռախոսներ, թվային անձնական օգնականներ
(կազմակերպիչ) կամ համակարգիչ տեսախա
ղերի հեռարձակում և հաղորդում, թվային կամ
նմանակային կոդավերծանիչների միջոցով կայք
կամ ինտերնետին միանալուց հետո պորտալ
մուտքի ապահովում. հեռահաղորդակցության
ցանցերի, էլեկտրոնային փոստի միջոցով տե
սախաղերի, ինտերակտիվ սցենարների և
տեսագրաֆիայի բեռնավորման համար կապ
հեռահաղորդակցության ցանցի հետ. կապի
ծառայություններ. հեռահաղորդակցության
ծառայություններ. համակարգչային ծրագրային
ապահովման էլեկտրոնային փոխանցում ինտեր
նետի ու այլ համակարգչային և էլեկտրոնային
կապի ցանցերի միջոցով. միացման ծառա
յությունների տրամադրում և էլեկտրոնային
կապի ցանցեր մուտք գործելու հնարավորու
թյուն` համակարգչային ծրագրային ապահովման
հաղորդման կամ ստացման համար. օնլայն
կապի ծառայությունների տրամադրում. համաշ
խարհային համակարգչային ցանցի կամ
ինտ երն ետի միջոցով կապ. էլեկտրոնային
փոստ, հաղորդագրությունների ուղարկման և
ստացման ծառայություններ. հեռարձակման ծա
ռայություններ. վեբ-էջեր մուտքի տրամադրում.
տվյալների կամ տեսալսողական պատկերների
հաղորդում կամ տարածում համաշխարհային
համակարգչային ցանցի կամ ինտերնետի միջո
ցով. ինտերնետում MP3 վեբ-սայթեր մուտքի
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տրամադրում. հեռահաղորդակցության միջոցով
թվային երաժշտության մատակարարում.
ինտերն ետում թվային երաժշտության վեբսայթ եր մուտքի տրամադրում. ժամանակի
վարձակալություն տվ յալների համակարգչա
յին հիմնապաշարներ մուտք գործելու համար.
խորհրդատվական, խորհրդակցական և տեղե
կատվական ծառայություններ, որոնք վերաբե
րում են վերը նշվածին.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծություններ և հետազոտություններ. հա
մակ արգչային ապարատային և ծրագրային
ապահովման մշակում և կատարելագործում.
համակարգչային ծրագրային ապահովման
հետ կապված մշակման (նախագծման) ծառա
յություններ. համակարգչային ծրագրային
ապահ ովման, համակարգչային սխեմային
ծրագրային ապահովման, համակարգչային
սպասարկող ծրագրային ապահովման տեխ
նիկական սպասարկում, վերանորոգում և ար
դիականացում. համակարգչային ծրագրային
ապահովման վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում` ինտերնետի և այլ համակարգչային
ու էլեկտրոնային կապի ցանցերի միջոցով.
խորհրդատվական ծառայությունների տրամա
դրում և անսարքությունների վերացման տեխնի
կական օժանդակություն` համակարգչային
ծրագրային ապահովման համար և ձեռքի
շարժական (բջջային) թվային էլեկտրոնային
սարքերի ու այլ կենցաղային էլեկտրոնիկայի հա
մար. որոնողական համակարգի տրամադրում`
կապի ցանցերի միջոցով տվ յալների ձեռք
բերման համար. համակարգչային ծրագ րա
յին ապահովման և օնլայն միջոցների ժամա
նակավոր օգտագործման տրամադրում` օգտա
գործողներին համակարգչային ծրագրեր
մուտք գործելը և բեռնավորելը թույլատրելու
համար. խորհրդատվական ծառայություններ
համակարգչային ապարատային ապահ ով
ման և ծրագրային ապահովման հարցերով.
համակարգչային ապարատային և ծրա
գրային ապահովման ապարատների և սարքա
վորումների վարձույթ. խորհրդատվական ծառա
յություններ մուլտիմեդիայի և տեսա-լսողական
համակարգչային ծրագրային ապահովման
հարցերով. համակարգիչների ծրագրավորում.
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օժանդակության և խորհրդատվական ծառա
յություններ համակարգչային համակարգերի
և տվ յալների բազաների մշակման համար.
գրաֆիկական դիզայն ինտերնետում վեբ էջերի
կոմպիլ յացիայի համար. տեղեկատվություն`
կապված համակարգչային ապարատային կամ
ծրագրային ապահովման հետ, որը տրամա
դրվում է օնլայն ռեժիմում համաշխարհային
համակարգչային ցանցից կամ ինտերնետից.
վեբ-կայքերի կազմում և տեխնիկական սպասար
կում. մուլտիմեդիայի նյութեր պարունակող
վեբ-կայքերի մշակում և կատարելագոր 
ծում. երրորդ անձանց վեբ-կայքերի տեղա
դրում. տեղեկատվական, խորհրդատվական
և կոնսուլտատիվ ծառայություններ, որոնք
վերաբերում են վերը նշվածին. մուտքի տրա
մադրում և ժամանակի վարձակալություն`
կապի ցանցի միջոցով տեսախաղեր մուտք
գործելու համար և սերվերի համար, ներառյալ
ինտերնետը և մալուխային, արբանյակային
կամ վերգետնյա հեռուստատեսային ցան
ցերը. ժամանակի վարձակալություն` կապի
ցանցերի և ինտերնետային սայթերի ու թվա
յին կամ նմանակային կամ ինտերակտիվ հե
ռուստ ատեսություն մուտք գործելու համար.
համակարգիչների համար ծրագրերի կազմում.
խաղերի նախագծում և պատրաստում` թվա
յին կամ նմանակային հեռուստատեսային
կոդավերծանիչների, շարժական (բջջային)
հեռախոսների, թվային անձնական օգնա
կանների (կազմակերպիչներ) կամ համակար
գիչների համար. համակարգչային սերվերներում
հոսթինգային կլիենտի հաշվառման գրան
ցումների և համակարգչային ծրագրային ապա
հովման կառավարում, որը հնարավորություն է
տալիս և ապահովում է ինտերնետ և էքստրանետ
տեսալսողական ֆայլերի միակողմանի և (կամ)
երկկողմանի մատակարարումը, որոնք ստեղծվում
են համաշխարհային համակարգչային և կապի
ցանցերում` սերվերի և կլիենտի ծրագրային
ապահովման միջև` տեղակայված անլար սարքերի
վրա. համակարգչային ծրագրային ապահովման
և սերվերի կառավարում, որն օգտագործվում է
տեսալսողական ինտերնետի և էքստրանետի
ֆայլերի ստացման, սինքրոնիզացիայի, պահ
պանման և կառավարման համար, որոնք
ստեղծվում են համաշխարհային համակարգ
չային և կապի ցանցերից` կլիենտի հաշվառման
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գրանցումներում մատակարարման համար.
խորհրդատվություն` համակարգչային ծրագրային
ապահովման, համակարգչային ապարատային
ապահովման, այլ տվ յալների մշակման հա
մար սարքավորումների բնագավառում. համա
կարգչային համակարգերի, ծրագրերի և ցան
ցերի, վեբ-էջերի համակարգչային ծրագրային
ապահովում, մշակում և կատարելագործում.
ծրագրային ապահովման կատարելագործում՝
շարժական (բջջային) սարքերի, տվ յալների
բազաների, համակարգչային տվ յալների
բազաների արխիվացման, տվ յալների բա
զայի տեխնիկական սպասարկման համար.
համակարգչային ծրագրային ապահովման
տրամադրում, համակարգչային տվ յալների
բազաներից տվ յալների վերականգնում,
համակարգչային ծրագրային ապահովման ար
դի ականացում. համակարգչային ծրագրերի
բազմացում, պատվերով ծրագրերի կազմում.
խորհրդատվական, կոնսուլտատիվ և տեղե
կատվական ծառայություններ, որոնք վերաբերում
են վերը նշվածին։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20100960
(220) 02.07.2010

(111) 16864
(151) 18.04.2011
(181) 02.07.2020
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US
(442) 13.08.2010
(540)

(526) «ORLANDO» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ։
(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում. զվարճություններ. մարզական և մշա
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կութային միջոցառումների կազմակերպում.
զվարճությունների և դաստիարակության (կրթու
թյան, ուսուցման) ծառայություններ կանոնավոր
հեռուստատեսային և ռադիո ծրագրերի տես
քով՝ բասկետբոլի, բասկետբոլային կենդանի
խաղերի և ցուցադրումների կազմակերպման և
անցկացման բնագավառում. բասկետբոլային
խաղերի, մրցումների և բասկետբոլին վերաբե
րող ծրագրերի ռադիո և հեռուստատեսային շոու
ների պատրաստում, մոնտաժում և տրամադրում.
բասկետբոլային մարզական կենտրոնների
և ճամբարների, մարզիչների որակավորման
բարձրացման համար մարզական կենտրոնների
և ճամբարների, պարային խմբերի մարզական
կենտրոնների և ճամբարների և բասկետբոլային
մրցումների կազմակերպում և անցկացում.
զգեստավորված մասկոտների կամ պարային
խմբերի մասնակցությամբ զվարճությունների
ծառայություններ բասկետբոլային խաղերում
և ցուցադրումներում, սեմինարներում, մար
զական կենտրոններում, ճամբարներում, գովազ
դային ակցիաներում և այլ բասկետբոլային
նմանատիպ միջոցառումներում, մրցումներում,
երեկոներում. երկրպագուների ակումբներ.
զվարճությունների ծառայություններ, այն
է՝ հեռուստատեսային և ինտերակտիվ հե
ռուստ ատեսային ամենահետաքրքիր և կա
րևոր ծրագրերի, տեսագրումների, հոսք ա
յին տեսագրումների, ինտերակտիվ տեսա
ծրագրերի ամենահետաքրքիր և կարևոր հատ
վածների ընտրության, ռադիոծրագրերի, ռադիո
հաղորդման ամենահետաքրքիր և կարևոր
հատվածների և ձայնագրումների տեսքով բաս
կետբոլի բնագավառում մուլտիմեդիային նյու
թեր պարունակող ցանցային կայքի տրա
մադրում. վիճակագրական տվ յալների, ընդ
հանուր տվյալների և վիկտորինաների տեսքով
բասկետբոլի մասին նորությունների և տեղե
կատվության տրամադրում. օնլայն չբեռնվող
խաղեր, այն է՝ համակարգչային խաղեր,
տեսախաղեր, ինտերակտիվ տեսախաղեր,
հմտությունը զարգացնող ակտիվ խաղեր,
արկադային խաղեր, մեծահասակների և երե
խաների թիմային խաղեր, սեղանի խաղեր,
գլուխկոտրուկ խաղեր, տարբեր բնույթի համա
տարած խաղեր, խաղեր-վիկտորինաներ.
էլեկտրոնային հրատարակություններ, այն է՝
բասկետբոլին վերաբերող ամսագրերի, ուղե
ցույցների, տեղեկագրերի, գունազարդման
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համար գրքերի, խաղերի ցուցակների օնլայն
հրատարակում ինտերնետով. օնլայն ռեժիմում
համակարգչային տվյալների բազաների տրա
մադրում բասկետբոլի բնագավառում։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101071
(220) 20.07.2010

(111) 16865
(151) 18.04.2011
(181) 20.07.2020
(730) Ինթերնեյշնլ քոֆի ընդ թի, ԼԼՔ, US
(442) 06.09.2010
(540)
(511)
դաս 30. սրճային, թեյի, շոկոլադային կամ
վանիլային ըմպելիքներ և դրանց պատրաստման
համար խառնուրդներ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101073
(220) 20.07.2010

(111) 16866
(151) 18.04.2011
(181) 20.07.2020
(730) Ինթերնեյշնլ քոֆի ընդ թի, ԼԼՔ, US
(442) 06.09.2010
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, սուրճի հատիկներ,
աղացած սուրճ, չփաթեթավորված թեյ, թեյի
փաթեթիկներ, տաք թեյ, սառույցով թեյ, տաք
շոկոլադ, շոկոլադ. հրուշակեղեն, շոկոլադային
ըմպելիքներ, սրճային ըմպելիքներ, թեյի հիմքով
ըմպելիքներ, դրանց պատրաստման համար
խառնուրդներ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20101075
(220) 20.07.2010

(111) 16867
(151) 18.04.2011
(181) 20.07.2020
(730) Ինթերնեյշնլ քոֆի ընդ թի, ԼԼՔ, US
(442) 06.09.2010
(540)
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, սուրճի հատիկներ,
աղացած սուրճ, չփաթեթավորված թեյ, թեյի
փաթեթիկներ, տաք թեյ, սառույցով թեյ, տաք
շոկոլադ, շոկոլադ. հրուշակեղեն, շոկոլադային
ըմպելիքներ, սրճային ըմպելիքներ, թեյի հիմքով
ըմպելիքներ, դրանց պատրաստման համար
խառնուրդներ։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101214
(220) 19.08.2010

(111) 16868
(151) 18.04.2011
(181) 19.08.2020
(730) էվերլասթ Ուորլդ’ս Բոքսինգ Հեդքվոթերս
Քորփորեյշն, US
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 25. hագուստ, կոշկեղեն, մասնավո
րապես` տղամարդու կոշիկ, վարտիքներ, խալաթ
ներ, շապիկներ, կիսավարտիքներ, գիշերային
սպիտակեղեն, սվիտերներ և ներքնազգեստ.
կանացի բլուզներ, կոշիկ, վարտիքներ, խալաթ
ներ, շապիկներ, կիսավարտիքներ, գիշերային
սպիտակեղեն, սվիտերներ, կրծկալներ և ներք
նազգեստ. տղաների և աղջիկների բլուզներ,
կոշիկ, վարտիքներ, խալաթներ, շապիկներ,
կիսավարտիքներ, գիշերային սպիտակեղեն,
սվիտերներ և ներքնազգեստ. մանուկների և
երեխաների կոշիկ, վարտիքներ, խալաթներ,
շապիկներ, կիսավարտիքներ, գիշերային սպի
տակեղեն, սվիտերներ. օդակեցական գո
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տիներ, բռնցքամարտի հագուստ ջերսիից,
բռնցքամարտի կոշիկներ, կիսավարտիքներ,
էլաստիկ գոտիներ, մարզանքի համար կոս
տյումներ, կիսավարտիքներ և վարտիքներ,
մարզանքի համար գլխարկներ, մարզվելու
համար բաճկոններ, ձեռնոցներ, բաճկոններ,
վերարկուներ, բաճկոնակներ(ժիլետներ), վազքի
համար կոստյումներ, գործած գլխարկներ,
գլխարկներ, կեպկաներ, հովարներ գլխարկ
ների համար, գործած վզպատներ, թաթմաններ,
տղամարդու բաց շապիկներ, սաունայի համար
կոստյումներ, գուլպաներ, կիսագուլպաներ,
տրիկոտաժեղեն, կախակապերով մարզական
վարտիքներ, գոտիով լայն բլուզներ (տոլստովկա),
ջինսեր, լողազգեստ, հագուստի վրայից հագնելու
հագուստ (cover-ups), կարճ թևքերով մայկաներ,
ներքնազգեստ` ջերմային, բռնցքամարտի և
լողալու կիսավարտիքներ, ծանր ատլետիկայի
համար ձեռնոցներ և գոտիներ. վերոնշյալ դասին
պատկանող հագուստ, կոշիկ և գլխարկներ
բռնցքամարտի և մարտարվեստի համար։
դաս 28. բռնցքամարտիկների ականջների
և հոնքերի պաշտպանիչներ, բռնցքամարտի
դիմակներ, ատամ ների պաշտպանիչն եր,
բռնցքամ արտի ձեռնոցներ, հարվածային
պայուսակներ (striking- bags), մարտական ձեռ
նոցներ, մարզական մանեկեն, հարվածային պա
յուսակների (striking-bags) հենահարթակներ,
հանտելներ, պահպանիչներ և պաշտպանիչներ
ֆուտբոլիստների համար, նետելու մեքենաներ,
կշռաքարեր, զսպանակով մարզասարքեր (spring
exercisers), սեղմակի մշակիչներ (grip developers),
բժշկական գնդակներ, գլխի պաշտպանիչներ,
կախովի տանձիկներ, մարզական տանձիկներ
(բռնցքամարտում մարզվելու համար), ցատ
կապարաններ, շնչադիմակների բերանի ծայ
րակ ալ, բռնցքամարտի և ըմբշամարտի կի
սավարտիքներ, կախակապեր, կոշիկի պաշտ
պանիչներ, սաղավարտներ, բռնցքամ արտի
և ըմբշամարտի ռինգեր, բեյսբոլի գնդակներ,
ձեռնոցներ և զարկիչներ, քեթչերների (catchers՝)
դիմակներ, քեթչերների (catchers`) պաշտպա
նիչներ, ֆուտբոլի գնդակներ, բասկետբոլի
գնդակներ, անվավոր չմուշկներ, չմուշկներ,
մարմն ամարզական այծիկներ, զուգափայտեր,
մագլցելու համար պարաններ (robes), հեծանիվ
մարզասարքեր, կշռի հենակներ (weight benches),
քայլելու համար մարզասարքեր (step machines),
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ձեռնոցներ ծանր ատլետիկայով մարզվողների
համար, դահուկային ձեռնոցներ, սպորտային
պարագաների համար պայուսակներ, սպորտային
պայուսակներ, բատուտներ (trampolines),
մարզվելու պարագաներ, պարագաներ ծանր
ատլետիկայով մարզվելու համար, գոտիներ
ծանր ատլետիկայի համար, ոստյունաթոկեր,
ծանրաձողեր, օդակեցական պարագաներ,
մասնավորապես` օդակեցական ֆիթնեսի գո
տիներ, անշարժ մարզասարքեր, մարզվելու էլաս
տիկ ժապավեններ, կոճերի կշռաքարեր (ankle
weights), դաստակի կշռաքարեր (wrist weights),
վազքի համար մարզասարքեր (treadmills),
հեծանվամարզասարքեր և մարտարվեստի
պարագաներ, ներառյալ` քիքսեր (kicks), վահա
նակներ (սպորտային պիտույքներ), գլխի պաշտ
պանիչներ, բռունցքով հարվածելու համար
ձեռնոցներ, մարմինը պաշտպանող վահաններ,
թիրախի թիակներ (target paddles), բռունցքով
և ոտքով հարվածելու համար վահաններ.
արկադային խաղեր (arcade games)։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101367
(220) 24.09.2010

(111) 16869
(151) 18.04.2011
(181) 24.09.2020
(730) Խաչիկ Խաչիկյան, Երևան, Նալբանդյան
37, բն. 19, AM
(442) 05.11.2010
(540)
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(210) 20101435
(220) 12.10.2010

(111) 16870
(151) 18.04.2011
(181) 12.10.2020
(730) Արազ Բալագյոզյան, Երևան 0010, Պուշ
կինի 40, բն.58, AM
(442) 05.11.2010
(540)

(511)
դաս 38. ինտերնետ ծառայություն։
____________________

(210) 20101444
(220) 14.10.2010

(111) 16871
(151) 18.04.2011
(181) 14.10.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Հարություն
յան, Երևան, Մարգարյան 25, բն. 41, AM
(442) 05.11.2010
(540)
(511)
դաս 30. հրուշակեղեն։
____________________

(210) 20101451
(220) 15.10.2010

(111) 16872
(151) 18.04.2011
(181) 15.10.2020
(730) «Արմեն և Արարատ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրա
տունյաց 3-րդ նրբ., տուն 14, AM
(442) 05.11.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև և կանաչ գու
նային համակցությամբ։
(511)
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մե
տաղ յա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և բի
տում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ
և շինություններ։
____________________
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, մուգ
կարմիր, նարնջագույն, մուգ կապույտ, դեղին
և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքրման
հեղուկներ, մասնավորապես հախճասալի և
սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ. լվացքի
փոշիներ. շամպուն. լվացքի պատրաստուկներ։
(740) Ա. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101471
(220) 18.10.2010

(111) 16873
(151) 18.04.2011
(181) 18.10.2020
(730) «Արմեն և Արարատ» ՍՊԸ, Երևան, Արին–
Բերդի 28, AM
(442) 05.11.2010
(540)

(511)
դաս 3. սպասք լվանալու հեղուկներ. մաքրման
հեղուկներ, մասնավորապես՝ հախճասալի և
սանտեխնիկայի մաքրման հեղուկներ, շամպուն,
լվացքի պատրաստուկներ, մասնավորապես
լվացքի փոշիներ. ձեռքեր լվանալու հեղուկներ,
ժավելաջուր. ատամի փոշիներ և մածուկներ,
հեղուկ օճառներ և ապակի մաքրող հեղուկներ։
____________________

(210) 20101534
(220) 28.10.2010

(111) 16874
(151) 18.04.2011
(181) 28.10.2020
(730) Ֆեդերալ Քորփորեյշն, TW
(442) 21.01.2011
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ, առևտուր և առևտրային
գործունեություն՝ կապված տրանսպորտային
միջոցների դողերի և անիվների հետ։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

5

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20101573
(220) 04.11.2010

(111) 16875
(151) 18.04.2011
(181) 04.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ
Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)

(511)
դաս 29. կաթնային կոկտեյլներ, թանձր
ըմպելիքներ (կաթնային ըմպելիքներ, առա
վելապես կաթից), պատրաստուկներ կաթնային
կոկտեյլներ պատրաստելու համար, յոգուրտներից
պատրաստված ըմպելիքներ, տարբեր համերով
յոգուրտներ. սառեցված մրգեր. մրգային սոուսներ,
կաթ և կաթնամթերք, կարագ, պանիր, սերուցք,
հարած սերուցք, կաթնային ըմպելիքներ, ածիկի
կաթից պատրաստված ըմպելիք.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար.
քաղցրավենիք. պաղպաղակ. քաղցրավենիք
պաղպաղակից, շարբաթ, սառույց. պաղ
պաղակով աղանդեր, պաղպաղակ կոնի
տեսքով, հրուշակեղենով պաղպաղակ. սոուս
ներ պաղպաղակի համար. յոգուրտի հիմքով
պաղպաղակ (առավելապես պաղպաղակ
պարունակող). տորթեր, թխվածք, կարկան
դակներ. շոկոլադ պարունակող ըմպելիքներ,
քաղցրավենիքի փոքր կտորներ պարունակող
ըմպելիքներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
օշարակներ, կոնցենտրատներ և այլ պատրաս
տուկներ այդպիսի ըմպելիքներ պատրաստելու
համար. թանձր ըմպելիքներ (մրգային ըմպե
լիքներ, առավելապես մրգերից), մրգերի հիմքով
ըմպելիքներ. մրգային համերով ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101616
(220) 10.11.2010

(111) 16876
(151) 18.04.2011
(181) 10.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.12.2010

46

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.05.2011

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ նարնջա
գույն, կանաչ, սև, սպիտակ և դեղին գու
նային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101624
(220) 10.11.2010

(111) 16877
(151) 18.04.2011
(181) 10.11.2020
(730) Ռանբաքսի Լաբորըթրիս Լիմիթիդ, IN
(442) 22.12.2010
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական և բուժական պատ
րաստուկներ մարդկանց համար և անասնա
բուժության մեջ օգտագործելու համար։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101627
(220) 10.11.2010

(111) 16878
(151) 18.04.2011
(181) 10.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 07.12.2010

5

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ,
բաց և մուգ վարդագույն, սև, սպիտակ,
երկնագույն, կապույտ, ոսկեգույն, կարմիր
և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101692
(220) 19.11.2010

(111) 16879
(151) 18.04.2011
(181) 19.11.2020
(730) «Էլսի բայ Լիանա» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան
18, բն. 13, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(526) «FASHION» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ։
(511)
դաս 25. հագուստ։
____________________
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(210) 20101697
(220) 19.11.2010

(111) 16880
(151) 18.04.2011
(181) 19.11.2020
(730) «Մարութ–գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ–
Նովա 29, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ
գույնով։
(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում։
____________________

(210) 20101718
(220) 24.11.2010

(111) 16881
(151) 18.04.2011
(181) 24.11.2020
(730) Փյուըր Քրիսթըլ Լթդ., RU
(442) 21.01.2011
(540)

5

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սպի
տակ և շագանակագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101722
(220) 25.11.2010

(111) 16883
(151) 18.04.2011
(181) 25.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.12.2010
(540)
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. օղի:
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101721
(220) 25.11.2010

(111) 16882
(151) 18.04.2011
(181) 25.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.12.2010

(210) 20101723
(220) 25.11.2010

(111) 16884
(151) 18.04.2011
(181) 25.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.12.2010
(540)
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________
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(210) 20101724
(220) 25.11.2010

(111) 16885
(151) 18.04.2011
(181) 25.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց մա
նուշակագույն, կապույտ, երկնագույն,
սպիտակ, սև, կարմիր, շագանակագույն,
վարդագույն, դեղին, նարնջագույն և կանաչ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101725
(220) 25.11.2010

(111) 16886
(151) 18.04.2011
(181) 25.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, մուգ
կապույտ, երկնագույն, սպիտակ, սև,
շագանակագույն, վարդագույն, կարմիր, մուգ
և բաց դեղին, նարնջագույն, մանուշակագույն
և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

5

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20101726
(220) 25.11.2010

(111) 16887
(151) 18.04.2011
(181) 25.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կապույտ,
սպիտակ, սև, վարդագույն, կարմիր, նարն
ջագույն, երկնագույն, մուգ և բաց շագա
նակագույն, մանուշակագույն գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________
(210) 20101727
(220) 25.11.2010

(111) 16888
(151) 18.04.2011
(181) 25.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, սպի
տակ և շագանակագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________
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(210) 20101728
(220) 25.11.2010

(111) 16889
(151) 18.04.2011
(181) 25.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.12.2010
(540)

5

ՄԱՍ
№ 1

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101737
(220) 26.11.2010
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, դե
ղին, շագանակագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, չո
րացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր։
(740) Վ. Պետրոսյան
____________________

(210) 20101729
(220) 25.11.2010

(111) 16890
(151) 18.04.2011
(181) 25.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
(442) 22.12.2010
(540)

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

(111) 16891
(151) 18.04.2011
(181) 26.11.2020
(730) «Փրոփերթի դիվելոփմենթ քամփնի» ՓԲԸ,
Երևան, Վ. Սարգսյան 4, շինություն 2, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր
ծառնություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար
քավորումների տեղակայում.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ. անվտանգության ծառայություններ սե
փականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող ան
հատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար։
____________________

(210) 20101783
(220) 03.12.2010

(111) 16892
(151) 18.04.2011
(181) 03.12.2020
(730) «Զումեր» ՍՊԸ, Երևան, Սոսեի 30, AM
(442) 22.12.2010
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(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ, առևտուր,
արտահանում, ներմուծում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։
____________________

(210) 20100353
(220) 16.03.2010

(111) 16893
(151) 26.04.2011
(181) 16.03.2020
(730) «Երևանի կենցաղային քիմիայի գործարան»
ԲԲԸ, Երևան, Արշակունյաց պող. 125ա, AM
(540)

(511)
դաս 3. պատրաստուկներ՝ վուշե, բամբակյա,
արհեստական և խառը գործվածքներ օսլայելու
համար։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20100606
(220) 23.04.2010

(111) 16894
(151) 26.04.2011
(181) 23.04.2020

(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL
(540)
(511)
դաս 3. մաքրող միջոցներ, պատրաստուկ
ներ և նյութեր լվացքի համար, գործվածքների
լավորակման պատրաստուկներ, սպիտակեցնող

5

ՄԱՍ
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պատրաստուկներ, պատրաստուկներ մաքրման,
ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և
հղկամշակման համար, աման լվանալու պատ
րաստուկներ, ձեռքերի լվացման միջոցներ,
մաքրող և ողորկող (փայլեցնող) նյութերով և
պատրաստուկներով տոգորված անձեռոցիկներ
և լաթեր։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100623
(220) 27.04.2010

(111) 16895
(151) 26.04.2011
(181) 27.04.2020

(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, բաց և
մուգ կանաչ, բաց և մուգ դեղին և սպիտակ
գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 3. մաքրող միջոցներ և նյութեր լվացքի
համար. գործվածքների լավորակմ ան պատ
րաստուկներ. սպիտակեցնող պատրաստուկ
ներ. պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակման
համար.աման լվանալու պատրաստուկներ. ձեռ
քերի լվացման միջոցներ. մաքրող և ողորկող
(փայլեցնող ) նյութերով և պատրաստուկներով
տոգորված անձեռոցիկներ և լաթեր։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100749
(220) 21.05.2010

(111) 16896
(151) 26.04.2011
(181) 21.05.2020
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(730) «Կոջոյան» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան
25ա, բն. 59, AM
(540)

(526) «GRAPHIC DESIGN STUDIO» արտահայ
տությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ։
(511)
դաս 42. դիզայն։
____________________

(210) 20100857
(220) 16.06.2010

(111) 16897
(151) 26.04.2011
(181) 16.06.2020
(730) Լաբորատորիոս Ինդաս, էս. Էյ., ES
(540)

5
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(526) «ESTABLISHED 1896» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց կապույտ,
կապույտ, սպիտակ և մոխրագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա
խոտ. 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, սիգարե
տի զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի
համար, սիգարետի տուփեր և մոխրամաններ,
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ սի
գարետները փաթաթելու համար, վառիչներ.
լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(511)

դաս 16. տակդիրներ՝ պատրաստված թղթից
և ցելյուլոզից.
դաս 25. տակդիրներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20100875
(220) 18.06.2010

(111) 16899
(151) 26.04.2011
(181) 18.06.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 22.09.2010
(540)

(210) 20100874
(220) 18.06.2010

(111) 16898
(151) 26.04.2011
(181) 18.06.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 22.09.2010
(540)

(526) «ESTABLISHED 1896» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ։
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(591) Նշանը պահպանվում է բաց կապույտ, սև,
սպիտակ, ոսկեգույն և մոխրագույն գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա
խոտ. 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, սիգարե
տի զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի
համար, սիգարետի տուփեր և մոխրաման
ներ, ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ սի
գարետները փաթաթելու համար, վառիչներ.
լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

5
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(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բեժ, կարմիր, ոսկե
գույն, մոխրագույն սև և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի:
____________________

(210) 20100992
(220) 08.07.2010

(111) 16901
(151) 26.04.2011
(181) 08.07.2020
(730) «Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան,
Երևանյան 9, AM
(442) 06.09.2010
(540)

(210) 20100991
(220) 08.07.2010

(111) 16900
(151) 26.04.2011
(181) 08.07.2020
(730) «Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան,
Երևանյան 9, AM
(442) 06.09.2010
(540)

(526) Բացի «ԳԱՅԱՆԵ» և «ԳԱՅԱՆԵ» (ռուս.)
բառ երից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բեժ, ոսկեգույն,
կարմիր, շագանակագույն, սև և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի։
____________________
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(210) 20100993
(220) 08.07.2010

(210) 20101083
(220) 21.07.2010

(526) Բացի «ՀԱՂԱՐԾԻՆ» և «ԱԳԱՐՑԻՆ» (ռուս.)
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է սև, ոսկեգույն և
սպիտակ գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 33. փրփրուն գինի։
____________________

(526) Բացի «JOSE CUERVO» անվանումից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա
նաչ, սև, սպիտակ, երկնագույն, կարմիր,
կապույտ, նարնջագույն և դեղին գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ. ալկո
հոլային կոկտեյլների խառնուրդներ. թեքիլա։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(111) 16902
(151) 26.04.2011
(181) 08.07.2020
(730) «Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան,
Երևանյան 9, AM
(442) 06.09.2010
(540)

(210) 20101050
(220) 15.07.2010

(111) 16903
(151) 26.04.2011
(181) 15.07.2020
(730) «Նազարյան Արվին» ՍՊԸ, Երևան, Լազոյի
46/1, AM
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 35. սառեցման և ջեռուցման համա
կարգերի վաճառք.
դաս 37. սառեցման և ջեռուցման համա
կարգերի տեղադրում և սպասարկում։
____________________

5
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(111) 16904
(151) 26.04.2011
(181) 21.07.2020
(730) Թեքիլա Քուերվո, Ս.Ա. դե Ց.Վ., MX
(442) 22.09.2010
(540)

(210) 20101084
(220) 21.07.2010

(111) 16905
(151) 26.04.2011
(181) 21.07.2020
(730) Թեքիլա Քուերվո, Ս.Ա. դե Ց.Վ., MX
(442) 22.09.2010
(540)
(526) «AUTHENTIC MARGARITAS» արտահայ
տությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ. ալկոհոլային
կոկտեյլների խառնուրդներ. թեքիլա։
(740) Ա. Գալոյան
____________________
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(210) 20101280
(220) 08.09.2010

(111) 16906
(151) 26.04.2011
(181) 08.09.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Շանթ Խաչատրյան,
Երևան, Աբովյան 3 Մ/Շ, 28 շենք, բն. 14, AM
(442) 06.10.2010
(540)

(526) «PLUS» և «OK» բառերն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ
և սև գունային համակցությամբ։
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և
ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, կակաո, շաքար, բրինձ, տա
պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրու
շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր,
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակն եր և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր։
____________________

5

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20101351
(220) 22.09.2010

(111) 16907
(151) 26.04.2011
(181) 22.09.2020
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 21.10.2010
(540)

(526) «INTERNATIONAL», «SUPERSLIMS» բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, վար
դագույն, ոսկեգույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա
խոտ. 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, սիգարե
տի զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի
համար, սիգարետի տուփեր և մոխրաման
ներ, ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ սի
գարետները փաթաթելու համար, վառիչներ.
լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101352
(220) 22.09.2010

(111) 16908
(151) 26.04.2011
(181) 22.09.2020
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(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 21.10.2010
(540)

5

ՄԱՍ
№ 1

(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ
ներ. հումանիզացված մոնոկլոն հակամարմին՝
շնչառական սինցիտալ վիրուսի դեմ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101358
(220) 23.09.2010

(526) «INTERNATIONAL», «SUPERSLIMS» բառերն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն։
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ մոխրա
գույն, սև, կարմիր և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում`
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխա
խոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար,
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ,
կրետեկ. շրթունքի տակ դրվող ծխախոտ (snus).
ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպա
տակներով օգտագործելու համար). ծխելու
պիտույքներ, այդ թվում սիգարետի թուղթ և
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տու
փեր և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար, վառիչներ. լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20101357
(220) 23.09.2010

(111) 16909
(151) 26.04.2011
(181) 23.09.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US

(111) 16910
(151) 26.04.2011
(181) 23.09.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
հումանիզացված մոնոկլոն հակամարմին՝ շնչա
ռական սինցիտալ վիրուսի դեմ։
740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101359
(220) 23.09.2010

(111) 16911
(151) 26.04.2011
(181) 23.09.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
մար։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101360
(220) 23.09.2010

(111) 16912
(151) 26.04.2011
(181) 23.09.2020
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(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա
մար։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101361
(220) 23.09.2010

(111) 16913
(151) 26.04.2011
(181) 23.09.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101362
(220) 23.09.2010

(111) 16914
(151) 26.04.2011
(181) 23.09.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 21.10.2010
(540)

5

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101364
(220) 23.09.2010

(111) 16916
(151) 26.04.2011
(181) 23.09.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 21.10.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101371
(220) 24.09.2010

(111) 16917
(151) 26.04.2011
(181) 24.09.2020
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
«Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես», RU
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101363
(220) 23.09.2010

(111) 16915
(151) 26.04.2011
(181) 23.09.2020
(730) Էբըթ Լեբորոթըրիզ, Իլինոյսի նահանգ, US
(442) 21.10.2010

(554) Ծավալային նշան
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(526) «ՊԵՐՎՈՅԵ ՌԱԶԼԻՎՆՈՅԵ ՊԻՎՈ Վ
ԲԱՆԿԵ» (ռուս.), «FIRST DRAFT BEER IN
CAN» արտահայտությունն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ։
(591) Նշանը պահպանվում է կարմրաշագա
նակագույն, ոսկեգույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ։
(511)
դաս 32. գարեջուր։
(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20101414
(220) 08.10.2010

(111) 16918
(151) 26.04.2011
(181) 08.10.2020
(730) Ավետիս Գալստյան, Երևան, Կիևյան 13,
բն.36, AM
(442) 22.11.2010
(540)

5

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20101558
(220) 02.11.2010

(111) 16920
(151) 26.04.2011
(181) 02.11.2020
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Իջևան, Երևանյան 9, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի)։
____________________

(210) 20101597
(220) 05.11.2010

(111) 16921
(151) 26.04.2011
(181) 05.11.2020
(730) Հանսն Բևրիջ Քամփնի, Դելավերի նա
հանգի կորպորացիա, US
(442) 22.12.2010
(540)
(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. տարա (շիշ)։
____________________

(210) 20101557
(220) 02.11.2010

(111) 16919
(151) 26.04.2011
(181) 02.11.2020
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Իջևան, Երևանյան 9, AM
(442) 22.11.2010

(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
այն է՝ էներգետիկ ըմպելիքներ և էներգետիկ
ըմպելիքներ սուրճի համով և բույրով, բոլորը
հարստացված վիտամիններով, միներալներով,
սննդային նյութերով, ամինաթթուներով և (կամ)
խոտաբույսերով։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________
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(210) 20101619
(220) 10.11.2010

(111) 16922
(151) 26.04.2011
(181) 10.11.2020
(730) Ռամ Քրիեյշն ընդ Փրոդաքթս, Ինք., VG
(442) 21.01.2011
(540)

(511)
դաս 33. ռոմ, ռոմի սպիրտ, ռոմի լիկյորներ,
ռոմի կոկտեյլներ և ռոմի պարունակությամբ
ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101620
(220) 10.11.2010

(111) 16923
(151) 26.04.2011
(181) 10.11.2020
(730) Ռամ Քրիեյշն ընդ Փրոդաքթս, Ինք., VG
(442) 21.01.2011
(540)
(511)
դաս 33. ռոմ, ռոմի սպիրտ, ռոմի լիկյորներ,
ռոմի կոկտեյլներ և ռոմի պարունակությամբ
ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101647
(220) 12.11.2010

(111) 16924
(151) 26.04.2011
(181) 12.11.2020

(730) Գանտ Էյ բի, SE
(442) 21.01.2011
(540)

5

ՄԱՍ
№ 1

դաս 9. օպտիկական ակնոցներ, օպտիկա
կան ակնոցների մասեր, օպտիկական ակնոց
ների ոսպնյակներ, օպտիկական ակնոցների
շրջանակներ, արևային (արևապաշտպան) ակ
նոցներ, ակնոցի ոսպնյակներ, ակնոցի տուփեր,
պաշտպանական (պաշտպանիչ) ակնոցներ,
աշխատավայրում օգտագործվող օպտիկական
ակնոցներ, պատյաններ և ակնոցի շղթաներ,
ակնոցների համար պաշտպանիչ պատյաններ,
օպտիկական ակնոցի տուփեր, նրբաքուղեր
ակնոցների համար, ամրուցիչ օպտիկական
ակնոցների համար, հպաոսպնյակներ, օկուլ
յար ոսպնյակներ, ոսպնյակներ ակնոցների
համար, սպորտային ակնոցներ, ակնոցներ 3D
հեռուստացույցների համար, ակնոցներ աչ
քերի պաշտպանության համար, գլխակապեր
ակնոցների համար, ակնոցների պաշտպանիչ
կողային կցամասեր.
դաս 14. այլ դասերում չընդգրկված թան
կարժեք մետաղներ և դրանց համաձուլվածքներ,
և թանկարժեք մետաղներից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր. թանկարժեք
իրեր, թանկարժեք քարեր, ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 18. այլ դասերում չընդգրկված կաշի
և արհեստական կաշի, և այդ նյութերից պատ
րաստված իրեր. ճամփորդական սնդուկներ,
ճամպրուկներ, ձեռնապայուսակներ, դրամա
պանակներ, պորտֆելներ (դիպլոմատներ),
այցեքարտերի և կրեդիտ քարտերի պատ
յաններ, անձնագրի պատյաններ, դպրոցական
պայուսակներ, սպորտային պայուսակներ, լողա
պայուսակներ, ակնոցների և անձրևանոցների
պատյաններ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. հագուստի, կոշիկի, ներքին հար
դարանքի, գործվածքների (կտորեղենի), կահույքի
կոսմետիկական միջոցների, օծանելիքի, ոսկյա
իրերի և ժամացույցների մանրածախ առևտուր:
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

(511)
դաս 3. օծանելիք, օճառներ, եթերային
յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ և լոսյոններ
մազերի համար.

(210) 20101648
(220) 12.11.2010

(111) 16925
(151) 26.04.2011
(181) 12.11.2020
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(730) Գանտ Էյ բի, SE
(442) 21.01.2011
(540)

(511)
դաս 3. օծանելիք, օճառներ, եթերային
յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ և լոսյոններ
մազերի համար.
դաս 9. օպտիկական ակնոցներ, օպտիկա
կան ակնոցների մասեր, օպտիկական ակնոց
ների ոսպնյակներ, օպտիկական ակնոցների
շրջանակներ, արևային (արևապաշտպան)
ակնոցներ, ակնոցի ոսպնյակներ, ակնոցի տու
փեր, պաշտպանական (պաշտպանիչ) ակնոցներ,
աշխատավայրում օգտագործվող օպտիկական
ակնոցներ, պատյաններ և ակնոցի շղթաներ,
ակնոցների համար պաշտպանիչ պատյաններ,
օպտիկական ակնոցի տուփեր, նրբաքուղեր
ակնոցների համար, ամրուցիչ օպտիկական
ակնոցների համար, հպաոսպնյակներ, օկուլ
յար ոսպնյակներ, ոսպնյակներ ակնոցների
համար, սպորտային ակնոցներ, ակնոցներ
3D հեռուստացույցների համար, ակնոցներ
աչքերի պաշտպանության համար, գլխակապեր
ակնոցների համար, ակնոցների պաշտպանիչ
կողային կցամասեր.
դաս 14. այլ դասերում չընդգրկված թան
կարժեք մետաղներ և դրանց համաձուլվածքներ,
և թանկարժեք մետաղներից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր. թանկարժեք
իրեր, թանկարժեք քարեր, ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 18. այլ դասերում չընդգրկված կաշի
և արհեստական կաշի, և այդ նյութերից պատ
րաստված իրեր. ճամփորդական սնդուկներ,
ճամպրուկներ, ձեռնապայուսակներ, դրամա
պանակներ, պորտֆելներ (դիպլոմատներ),
այցեք արտ երի և կրեդիտ քարտերի պատ
յաններ, անձնագրի պատյաններ, դպրոցական
պայուս ակներ, սպորտային պայուսակներ,
լողապայուսակներ, ակնոցների և անձրևա
նոցների պատյաններ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. հագուստի, կոշիկի, ներքին հար
դարանքի, գործվածքների (կտորեղենի), կահույքի
կոսմետիկական միջոցների, օծանելիքի, ոսկյա
իրերի և ժամացույցների մանրածախ առևտուր:
(740) Ս. Կնյազյան
____________________

5

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20101751
(220) 29.11.2010

(111) 16926
(151) 26.04.2011
(181) 29.11.2020
(730) Բոդեգա դել Ֆին դել Մունդո Ս.Ա., AR
(442) 21.01.2011
(540)
(511)
դաս 33. գինի և փրփրուն գինի:
(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

(210) 20101752
(220) 29.11.2010

(111) 16927
(151) 26.04.2011
(181) 29.11.2020
(730) Բոդեգա դել Ֆին դել Մունդո Ս.Ա., AR
(442) 21.01.2011
(540)

(511)
դաս 33. գինի և փրփրուն գինի:
(740) Ռ. Քալաշյան
____________________

(210) 20101755
(220) 29.11.2010

(111) 16928
(151) 26.04.2011
(181) 29.11.2020
(730) «Մեծ անիվ» ՍՊԸ, Երևան, 16 թաղամաս,
33 շենք, բն. 2, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սպիտակ
և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. անվադողերի, անվահեծերի, մարտ
կոցների, ավտոպահեստամասերի, քսայուղերի և
այլ նշանակության հեղուկների առևտուր.
դաս 37. ավտոփականագործի, անվադո
ղերի հավասարակշռման, յուղի փոխման, բացքի
ուղղման ծառայություններ։
____________________
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(210) 20101765
(220) 30.11.2010

(111) 16929
(151) 26.04.2011
(181) 30.11.2020
(730) «Մուշ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 97, AM
(442) 23.02.2011
(540)
(511)
դաս 33. օղի:
____________________

(210) 20101766
(220) 30.11.2010

(111) 16930
(151) 26.04.2011
(181) 30.11.2020
(730) «Մուշ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 97, AM
(442) 23.02.2011
(540)
(511)
դաս 33. օղի:
____________________

(210) 20101769
(220) 01.12.2010

(111) 16931
(151) 26.04.2011
(181) 01.12.2020
(730) Վիֆոր (Ինթրնեյշնլ) ԱՋ /Լթդ/Ինք/, CH
(442) 21.01.2011
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական
և հիգիենիկ պատրաստուկներ:
(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20101844
(220) 16.12.2010

(111) 16932
(151) 26.04.2011
(181) 16.12.2020
(730) «Ինտերակտիվ թիվի» ՍՊԸ, Երևան, Այգե
ձորի 5, AM
(442) 21.01.2011

5

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, սև և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում։
____________________

(210) 20101845
(220) 16.12.2010

(111) 16933
(151) 26.04.2011
(181) 16.12.2020
(730) «Ինտերակտիվ թիվի» ՍՊԸ, Երևան,
Այգեձորի 5, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(526) «ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ ՔԵՖ ԱՆԵԼՈՒ
ՀԱՄԱՐ» արտահայտությունն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին և
սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահ ովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում։
____________________
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(210) 20101957
(220) 30.12.2010

(111) 16934
(151) 26.04.2011
(181) 30.12.2020
(730) «Ս.Ա.Լ.Կ.Ա.Լ.» ՍՊԸ, Երևան, Կողբացի 28,
տարածք 77, AM
(442) 07.02.2011
(540)

5

ՄԱՍ
№ 1

(210) 20101958
(220) 30.12.2010

(111) 16935
(151) 26.04.2011
(181) 30.12.2020
(730) «Ս.Ա.Լ.Կ.Ա.Լ.» ՍՊԸ, Երևան, Կողբացի 28,
տարածք 77, AM
(442) 07.02.2011
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորում
ների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.առևտուր,
մասնավորապես ՝ ծաղիկների վաճառք.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահ ովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկա
կան ծառայություններ. գյուղատնտեսական,
այգեգործական և անտառաբուծական ծառա
յություններ։
____________________

(591) Նշանը պահպանվում է մորեգույն և սպի
տակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար. պի
տույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրա
մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական
կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.առևտուր,
մասնավորապես ՝ ծաղիկների վաճառք.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի
ապահ ովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում.
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս
նաբուժական ծառայություններ. կենդանիների և
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական
և անտառաբուծական ծառայություններ։
____________________

(210) 20110009
(220) 12.01.2011

(111) 16936
(151) 26.04.2011
(181) 12.01.2021
(730) Էդուարդ Աբրահամյան, Երևան, Դեղատան
15 շենք, բն. 8, 9, AM
(442) 07.02.2011

5

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ,
ծիրանագույն և բոսորագույն գունային հա
մակցությամբ:
(511)
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու
թային միջոցառումների կազմակերպում:
____________________
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5

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

6298

09.04.2021

				

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

«Քայլ առ քայլ» Բարեգործական հիմնադրամ,
Երևան, Գյուլբենկյան 31, բն. 20, AM

6336

24.01.2021

Սինջենթա Լիմիթեդ, GB

6353		

21.02.2021

Փֆայզր Քերիբ Լիմիթիդ, GB

6354

21.02.2021

Փֆայզր Քերիբ Լիմիթիդ, GB

6375

18.04.2021

«Ալվանշին-Փարս» ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Մայակովսկի, AM

6441		

12.04.2021

Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

6448		

22.01.2021

Սերվեսերիա Մոդելո, Ս.Ա. դե Կ.Վ., MX

6449		

22.01.2021

Սերվեսերիա Մոդելո, Ս.Ա. դե Կ.Վ., MX

6471

20.04.2021

«Մեղրիի գինու գործարան» ԲԲԸ, Մեղրի, Գործարանային 32, AM

6472

20.04.2021

«Մեղրիի գինու գործարան» ԲԲԸ, Մեղրի, Գործարանային 32, AM

6473

20.04.2021

«Մեղրիի գինու գործարան» ԲԲԸ, Մեղրի, Գործարանային 32, AM

6517

22.05.2021

Սի.Փի. Ֆարմասյութիքլզ Ինթերնեյշնլ Սի.Վի., NL

6518

22.05.2021

Սի.Փի. Ֆարմասյութիքլզ Ինթերնեյշնլ Սի.Վի., NL

6520		

22.05.2021

Սի.Փի. Ֆարմասյութիքլզ Ինթերնեյշնլ Սի.Վի., NL

6545		

13.04.2021

Թրիֆթի Ռենթ-Ա-Քար Սիսթեմ, Ինք., Օկլահոմայի նահանգ, US

6618

19.03.2021

Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ., TR

6620		

02.04.2021

Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ., TR

6655

04.04.2021

Սադնիֆ Ս.Ա. (Շվեյցարիա), CH

6737

12.03.2021

Պերնո Ռիկար Ս.Ա., FR

6982		

18.04.2021

«Ալվանշին-Փարս» ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Մայակովսկի, AM

7069

15.03.2021

Վիաքոմ Ինթերնեյշնլ Ինք., US

7070		

15.03.2021

Վիաքոմ Ինթերնեյշնլ Ինք., US

64

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
25.05.2011

5

ՄԱՍ
№ 1

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
Արտոնագրի
համարը

C22C 1/00

2516 A

B22F 3/00

2516 A

МПК

Номер
патента

E21C 41/00

2517 A

A01C 5/00

2511 A

F02B 75/00

2518 A

A23G 3/00

2512 A

F41G 3/00

2520 A

A61K 35/00

2513 A

F16H 3/00

2519 A

A61K 35/00

2514 A

G01N 27/00

2521 A

A61P 19/00

2515 A

G01P 5/00

2522 A

A61K 35/00

2515 A

H01Q 13/00

2523 A

ՄԱԴ

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели
ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

B02C 18/00

245 U

F24C 1/00

246 U

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
ԱՆՄԴ
МКПО
01-01

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства
252 S
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
25.05.2011

5

ՄԱՍ
№ 1

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 1038

Գրանցում No 1039

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխան

(11) Վկայական No 13192

ցում

73 (1) Լիցենզատու «Մոբիլնիե տելեսիստեմի»

(11) Վկայական No 11933, 12609, 12611, 13582,

ԲԲԸ

13585, 13881, 13894

MOBILNIE TELESISTEMI OAO, Moskva, ul.

73 (1) Իրավատեր «Փարաքար» գինու-կոնյակի

Marksistskaya, dom 4, RU

տուն ՍՊԸ, ք. Երևան, Վ. Այգեկցու 8, AM

73 (2) Լիցենզառու «Ղ–Տելեկոմ» ՓԲԸ,

73(2) Իրավունքներն ստացող Գինու-կոնյակի

ք. Երևան, Արգիշտի 4/1, AM

տուն «Շահնազարյան» ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևան

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը

29.10.2017

Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է

01.04.2011

_____________________

յան խճ. 7, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է

13.04.2011

_____________________
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5

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения

о досрочном прекращении действия патентов на изобретения
(за неуплату годовых госпошлин)
2210

14.11.2010

2254

20.11.2010

2360

13.11.2010

Дата
прекращения
действия

2376

28.11.2010

2389

26.11.2010

2493

18.04.2011

2395

16.11.2010

2113

08.11.2010

2501

25.08.2010

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը

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)

Արտոնագրի
համարը

Գործողության
դադարեցման
թվականը

Номер
патента

Дата
прекращения
действия

180U

13.10.2010

Ուղղում
Поправка
2011թ. N 3 պաշտոնական տեղեկագրի “Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային և սպասարկման
նշանների մասին” բաժնում 16576 գրանցման համար ունեցող ապրանքային նշանին վերաբերող
տվյալներում ապրանքների (ծառայությունների) ցանկում 16 դասը փոխարինված է դաս 38-ով։

В официальном бюллетене № 3 за 2011г. в разделе “Сведения о зарегистрированных товарных
знаках и знаках обслуживания” в сведениях касающихся товарного знака № 16576 класс 16- й заменен
на класс 38.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9
11
13

71
72
73
74

номер патента
код вида документа
A патент на изобретение
В заключение о патентоспособности
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
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Сведения о выданных патентах
(51) (2011. 01)
(11) 2511
(13) A
A01C 5/00
(21) AM20100136
(22) 18.10.2010
(71) «Государственный аграрный университет
Армении» государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Аршалуйс Тарвердян (AM), Арамаис Есоян
(AM), Манвел Алавердян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Ямокопатель сцементированных грунтов
(57) Изобретение относится к сельскохозяйст
венному машиностроению, в частности, к ямо
копателям.
Ямокопатель содержит вибратор и жестко
прикрепленный к нижней части ямокопателя
торцевой резец. Зубья торцевого резца по отно
шению к образующей конической поверхности
резца расположены под углом 10°, в направлении
обратном вращению резца.
Обеспечивается ямокопание сцементи
рованных грунтов, 2 ил.
_____________________

(51) (2011. 01)		
(11) 2512
(13) A
A23G 3/00
(21) AM20090138
(22) 18.11.2009
(71) Ваграм Габзималян (AM), Армине Габзималян
(AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Армине Габзи
малян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, пр.
Арцахи 1, кв. 32 (AM), Армине Гибзималян, 0072,
Ереван, Микоян 7, кв. 36 (AM)
(54) Способ производства конфет и установка
для его осуществления
(57) Изобретение относится к кондитерской
пром ышленности, в частности, к способам
производства конфет и установкам для его
осуществления.
Уваривают сахаро-паточный сироп при
массовом соотношении компонентов 1.0։1.08,
смешивают со взбитым яичным белком, затем к

полученной массе добавляют вкусовые добавки,
охлаждают, формуют и глазируют. В качестве
пищевой добавки вводят фруктово-ореховую
смесь при соотношении компонентов (1.00.05):(0.52-0.53), а соотношение взбитого белка,
уваренного сахаро-паточного сиропа и фруктовоореховой смеси составляет (1.0-1.05):(9.910.0):(36.6-37.0). Установка содержит сборник
сахаро-паточного сиропа, варочный аппарат,
сбивальную машину с приспособлением для
перемешивания, элеватор, у выходной части
которого установлены дробилка и устройство
подачи вкусовых добавок, вк лючающий
приёмный бункер с дозатором и второй приёмный
бункер с дозатором и дробилкой. Установка
содержит устройство охлаждения, установленное
под разгрузочной зоной смесителя компонентов,
ленточный транспортер, связанный с устройст
вом формования, после которого установлено
устройство глазирования.
Обеспечивается повышение качества конфет
и упрощение установки, 2 н.п.ф., 1 ил.
_____________________

(51) (2011. 01)
(11) 2513
(13) A
A61K 35/00
(21) AM20110008
(22) 31.01.2011
(71) Мария Пашаян (AM) Грачья Оганесян (AM)
(72) Мария Пашаян (AM) Грачья Оганесян (AM)
(73) Мария Пашаян, 0015, Ереван, Г.Лусаворич
12, кв. 42 (AM), Грачья Оганесян, 0025, Ереван,
9-ая ул. Айгестана 69, кв. 34 (AM)
(54) Вагинальный штамм Lactobacillus
delbrueckii MH-10- продуцент перекиси
водорода
(57) Изобретение относится к фармацевтической
биотехнологии, в частности, к выделенному из
влагалища здоровой женщины штамму Lacto
bacillus delbrueski MH-10, который может найти
применение в производстве лекарственных
форм для лечения или профилактики вагинозов
у женщин.
Штамм Lactobacillus delbrueski MH-10
синтезирует перекись водорода, молочную
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кислоту и лактацины, обладает высокой адге
зивной способностью по отношению к эпи
тел иальным клеткам, подавляет рост пато
генных микроорганизмов и вирусов, быстро
восстанавливает pH влагалища после менс
труальных циклов и половых отношений. Штамм
выделяют из мозков, взятых из влагалища
здоровой женщины, способом обогащения в
молочнокислой среде.
Изобретение позволяет на основании штамма
создать новые пробиотические лекарственные
формы - свечи (суппозитории), мази, капсулы,
таблетки, а также функциональные молочные
продукты.
_____________________
(51) (2011. 01)
(11) 2514
(13) A
A61K 35/00
(21) AM20100183
(22) 22.12.2010
(71) «Армянская ассоцация радиационной онко
логии и радиологии» общественная организа
ция (AM)
(72) Самвел Карамян (AM), Нерсес Карамян (AM),
Татул Сагателян (AM), Лусине Мурадян (AM)
(73) «Армянская ассоцация радиационной онко
логии и радиологии» общественная организация,
0043, Ереван, Шарур 17, кв.27 (AM)
(54) Противомукозитный фитотерапевтический
препарат и способ лечения и/или профилак
тики изменений слизистой оболочки верх
них отделов пищеварительной системы, воз
никаюших в результате лучевой терапии у
онкологических больных
(57) Изобретение относится к противомукозитным
препаратам и может быть использовано для
лечения и/или профилактики изменений слизистой
оболочки верхних отделов пищеварительной
системы, возникаюших у онкологических
больных в результате лучевой терапии.
Противомукозитный фитотерапевтический
препарат содержит высушенные и размельченные
корни куркумы, высушенные листья абрикоса и
крапивы двудомной, при следующем массовом
соотношении компонентов 4։1։1. Препарат
назначают больному в виде местной обработки
слизистой оболочки ротовой полости и рото
глотки.
Повышается эффективность лечения и/или
профилактики, 2 н.п.ф.
_____________________
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(51) (2011. 01)
(11) 2515
(13) A
A61P 19/00
A61K 35/00
(21) AM20100054
(22) 11.05.2010
(71) ЗАО «Научный центр травматологии и
ортопедии» МЗ РА (AM)
(72) Татевик Ханамирян (AM), Людмила Сапонд
жян (AM)
(73) ЗАО “Научный центр травматологии и
ортопедии” МЗ РА, 0047, Ереван, Норк, 9-я ул.
123 (AM)
(54) Композиция для стимулирования кос
теобразования
(57) Изобретение относится к области медицины, в
частности, к травматологии и ортопедии, и может
быть использовано для получения композиций
для стимулирования костеобразования.
Композиция содержит депротеинизиро
ванную костную муку, коллагеновый гель и
деминерализованный костный матрикс, при
следующем соотношении компонентов, мас. %:
депротеинизированная костная мука – 16.0,
коллагеновый гель – 42.0 и деминерализованный
костный матрикс – 42.0.
Обеспечивается сокращение сроков косте
образования.
_____________________

(51) (2011. 01)
(11) 2516
(13) A
C22C 1/00
B22F 3/00
(21) AM20100182
(22) 22.12.2010
(71) «Государственный инженерный университет
Армении» государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Сурен Агбалян (AM), Татевик Сафарян (AM),
Артем Андриасян (AM), Анна Петросян (AM)
(73) “Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Способ получения жаропрочного алюми
ниевого сплава
(57) Изобретение относится к металлургии, в
частности к способам получения жаропрочного
алюминиевого сплава и может найти при
менение в космическом приборостроении,
автомобилестроении и самолетостроении для
изготовления изделий с высокой удельной
прочностью.
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Из порошков металлов механическим
перемешиванием готовят шихту, которую под
вергают двусторонней холодной прессовке.
Полученные пористые прессовки в течение
30 минут обрабатывают спеканием в среде
водорода при температуре 515–535°C. Пористый
порошковый материал подвергают горячей
экструзии с коэффициентом экструзии l ≥4 и
матрицией с углом наклона 2a=50–90°. Опытные
образцы нагревают до температуры 500–
525°C, выдерживают при этой температуре в
течение 40-45 минут, закаливают в воде, затем
состаривают в течение 30 часов при температуре
250–300°C.
Получается жаропрочный алюминиевый
сплав с высокими механическими свойствами.
_____________________

(51) (2011. 01)		
(11) 2517
(13) A
E21C 41/00
(21) AM20100187
(22) 29.12.2010
(71) «Государственный инженерный универси
тет Армении» государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Геворг Овсепян (AM), Лилит Акопян (AM)
(73) “Государственный инженерный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Способ обработки туфового карьера
(57) Изобретение относится к горной промыш
ленности, в частности к технологии обработки
туфового карьера.
Согласно способу формирование вертикаль
ных ребер начинают во время проведения
продольной и поперечной траншеи, а обработку
карьера начинают с момента подготовки обработки
данного уступа.
Уменьшаются потери.
_____________________

(51) (2011. 01)		
(11) 2518
(13) A
F02B 75/00
(21) AM20100032
(22) 24.03.2010
(71) Коля Шахназарян (AM)
(72) Коля Шахназарян (AM), Владимир Аслиза
дян (AM)
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(73) Коля Шахназарян, Лору марз, село Шнох (AM)
(54) Кулачковый двигатель внутреннего сго
рания
(57) Кулачковый двигатель внутреннего сгорания
имеет выходной вал, корпус с одной парой про
тивоположно расположенных друг к другу
цилиндров, при этом оси цилиндров смещены
по отношению к центральной оси корпуса, а
также поршни цилиндров со своими штоками.
К штокам закреплены ролики, а к выходному
валу неподвижно закреплён кулачок с внешней
беговой дорожкой. Ролики установлены на
штоках с возможностью перекатывания по
беговой дорожке кулачка. Противоположно
установленные штоки симметрично прикреплены
друг к другу, при этом поверхность беговых
дорожек роликов выпукло- сферическая, а
поверхность беговой дорожки кулачка вогнутосферическая.
Повышается универсальность двигателя, 6 ил.
_____________________

(51) (2011. 01)
(11) 2519
(13) A
F16H 3/00
(21) AM20100031
(22) 24.03.2010
(71) Коля Шахназарян (AM)
(72) Коля Шахназарян (AM), Владимир Аслиза
дян (AM)
(73) Коля Шахназарян, Лору марз, село Шнох (AM)
(54) Дифференциальный зубчатый вариатор
(57) Изобретение относится к общему машино
строению.
Дифференциальный зубчатый вариатор
имеет входной вал, установленное на его конце
зубчатое колесо, установленную соосно с входным
валом коническую часть с винтовым зубчатым
выступом, расположенные вокруг конической
части три шлицевых вала, с двумя зубчатыми
колёсами на каждом из них, одно из которых
взаимодействует с зубьями выступа конической
части по всей её длине. Вариатор имеет также
выходной вал, при этом на пальцах водила,
закреплённого на выходном вале, установлен
планетарный блок зубчатых колёс. Второе
колесо планетарного блока колёс находится в
зацеплении с установленным на конце входного
вала зубчатым колесом. В начале входного
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вала установлено дополнительное зубчатое
колесо, которое находится в зацеплении с
первым из колёс, установленных на шлицевых
валах. Коническая часть установлена на вале,
расположенном концентрично к входному валу,
на конце которого установлено дополнительное
колесо, находящееся в зацеплении с первым
зубчатым колесом из планетарного блока
зубчатых колёс.
Получают дифференциальный зубчатый
вариатор с расширенным интервалом, упрощается
конструкция, 3 ил.
_____________________

(51) (2011. 01)		
(11) 2520
(13) A
F41G 3/00
(21) AM20100170
(22) 14.12.2010
(71) Рубен Гаспарян (AM), Грачья Хачатрян (AM)
(72) Рубен Гаспарян (AM), Грачья Хачатрян (AM)
(73) Рубен Гаспарян, 3126, Гюмри, Ани квартал,
Т.Чартарапет 24, кв. 13 (AM), Грачья Хачатрян,
3126, Гюмри, Ани квартал, 13-я ул. 1, кв. 3 (AM)
(54) Стрелковый тренажер
(57) Изобретение относится к военной технике и
может быть использовано в процессе тренировки
наводчиков при стрельбе с прямой наводкой из
противотанковых артиллерийских комплексов.
Стрелковый тренажер имеет аппаратную
часть, компьютер, проектор и подвесной экран.
На корпусе аппаратной части установлены
подъемный, поворотный механизмы, механизмы
боковой коррекции и установки метки, кнопка
произведения выстрела. Аппаратная часть
присоединена к компьютеру. Вся информация о
стрельбе отражается на подвесном экране.
Повышается эффективность поражаемости
мишени, понижаются экономические затраты, 2
ил.
_____________________

(51) (2011. 01)		
(11) 2521
(13) A
G01N 27/00
(21) AM20090128
(22) 29.10.2009
(71) Арсен Адамян (AM), Завен Адамян (AM),
Владимир Арутюнян (AM)
(72) Арсен Адамян (AM), Завен Адамян (AM),
Владимир Арутюнян (AM)
(73) Арсен Адамян, 0028, Ереван, Орбели
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ехбайрнери 6, кв. 34 (AM), Завен Адамян, 0028,
Ереван, Орбели ехбайрнери 6, кв. 34 (AM),
Владимир Арутюнян, 0010, Ереван, Налбандян
17, кв. 18 (AM)
(54) Способ получения наноструктурного низ
котемпературного тонкопленочного водо
родного датчика
(57) Изобретение относится к средствам сиг
нализации, в частности созданию газовых дат
чиков, предусмотреных для обнаружения
выбросов взрывоопасных газов и измерения их
концентрации в воздухе, а также обнаружения
утечки водорода в энергетических системах,
использующих водород.
Согласно способу на поверхности имеющей
нагреватель подложки, входящей в датчик,
образуют токосъемные электроды, затем соз
дают газочувствительную тонкую пленку из на
нокристаллических частиц двуокиси олова, на
которую осаждают тонкий каталитический слой
платины. Всю конструкцию полученного датчика
подвергают заранее запрограммированному
многоступенчатому отжигу соответственно тем
пературным режимам и скорости повышения
температуры, а также процессам стабилизации
характеристик датчика в среде воздух-водород.
Обеспечивается стабильность характерис
тик газового датчика во времени, повышается
чувствительность, 4 ил.
_____________________

(51) (2011. 01)		
(11) 2522
(13) A
G01P 5/00
(21) AM20110017
(22) 21.02.2011
(71) ООО «ЭЙ-И-ДЖИ СЕРВИС» (AM)
(72) Ашот Овсепян (AM), Арам Айрапетян (AM),
Мартирос Куюмджян (AM)
(73) ООО “ЭЙ-И-ДЖИ СЕРВИС”, 0021, Ереван,
Адонц 10 (AM)
(54) Тягомер
(57) Изобретение относится к контрольноизмерительным устройствам, в частности
вакуумметрам и измерителям остаточного
давления воздуха.
Тягомер состоит из воронки и вмонтиро
ванного в нее измерительного узла. Измери
тельный узел съемный, имеет корпус со сквоз
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ным центральным отверстием, на одном из
концов которого установлена шторка, имеющая
возможность свободного качания на оси, при
крепленной к верхней части корпуса. Боко
вые стенки шторки имеют ребра жесткости, а
площадь шторки меньше площади внутреннего
поперечного сечения корпуса. Наружная боковая
стенка корпуса имеет шкалу измерения угла
отклонения шторки. При измерении тяги дымо
вой трубы и воздуховодов измерительный узел
устанавливается в воронку концом, не имеющим
шторку, а в случае измерения давления воздуха
измерительный узел устанавливается в воронку
концом, имеющим шторку. В частном случае
шторка изготовлена из алюминиевой фольги,
причем толщина фольги не превышает 0,07мм,
а корпус измерительного узла изготовлен из
органического стекла.
Упрощается конструкция устройства, увели
чивается точность измерения и повышается
удобство использования, 6 ил.
_____________________

(51) (2011. 01)		
(11) 2523
(13) A
H01Q 13/00
(21) AM20100186
(22) 28.12.2010
(71) «Ереванский научно-исследовательский
институт средств связи» ЗАО (AM)
(72) Ваан Аветисян (AM), Мгер Маркосян (AM),
Сурен Габриелян (AM)

5
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(73) “Ереванский научно-исследовательский
институт средств связи” ЗАО, 0015, Ереван,
Дзорап 26 (AM)
(54) Коаксиальная щелевая антенна
(57) Изобретение относится к антенной технике
и может быть использовано на базовых станциях
систем индивидуальной связи для приема и
передачи радиосигналов.
Антенна содержит цельный внутренний
передатчик в виде металлической трубы из
материала высокой проводимости, на винтовом
конце которого навинчена концентрическая
металлическая втулка, которая своим выступом
опирается на конец наружного передатчика
коаксиальной линии. Втулка концентрирует вну
ренний передатчик по отношению к наружному
и обеспечивает легкий натяг внутреннего пере
датчика. Поперечные щели наружного пере
датчика выполнены в виде трех сегментных щелей
одинаковой длины. Сегментные щели разделены
друг от друга отрезками одинаковой длины,
суммарная длина которых равна четверти длины
окружности внутреннего диаметра внешнего
передатчика. Каждая щель в поперечном сече
нии коаксиальной линии смещена на 60°
относительно щелей смежного ряда.
Упрощается конструкция антенны, обес
печивается достаточная механическая проч
ность, 3 ил.
_____________________
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ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
11

номер патента

13

код вида документа
U патент на полезную модель
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте на полезную модель
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название полезной модели
источники информации
реферат
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
заявитель, код страны
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
патентный поверенный
дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
номер и дата подачи международной заявки (PCT)
номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
71
72
73
74
85
86
87

ПОЛЕ ЗНЫЕ МОДЕ ЛИ
25.05.2011

5

ՄԱՍ№
1

Сведения о выданных патентах
(51) (2011. 01)		

(11) 245

(13) U

B02C 18/00
(21) AM20110006U

(22) 27.01.2011

(71) «Государственный аграрный университет

Повышаются надежность устройства и его
производительность, обеспечивается различной
степени измельчение кормов, 2 ил.
_____________________

Армении» государственная некоммерческая
организация (AM)
(72) Овик Гишян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет
Армении” государственная некоммерческая
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Измельчитель корма
(57) Полезная модель относится к устройствам
измельчения корма и может быть использована
в сельском хозяйстве, в частности в животно
водстве.
Измельчитель имеет загрузочный бункер с
заслонкой, корпус с внутренней овальной рабочей
поверхностью, внутри которого размещен ротор с
дисками и ножевыми блоками, который соединен
с электродвигателем с узлом управления. На валу
ротора под углом 120° по отношению друг к другу
установлены выполненные в виде металлических
пластин три лопасти-веялки. Узел управления
состоит из щита управления, к цепи которого
подсоединен магнитный пускатель, с которым
соединен частотный преобразователь, входных
клемм, к которым присоединен микроконтроллер,
к выходу которого присоединен задатчик тока.

(51) (2011. 01)
(11) 246		
(13) U
F24C 1/00
(21) AM20110012U
(22) 11.02.2011
(71) Саргис Карапетян (AM)
(72) Саргис Карапетян (AM)
(73) Саргис Карапетян, 0901, Армавири марз,
Армавир, Налбандяна 36, кв. 17 (AM)
(54) Бытовая печь
(57) Полезная модель относится к отопительным
устройствам и может быть применена для приго
товления пищи в предусмотренных для этого
бытовых печах, работающих на дровах.
Печь содержит размещенные в корпусе то
почную камеру, загрузочную дверцу,конфорки,
дымовую трубу, узел подачи снаружи воздуха.
Печь имеет дополнительно духовой шкаф с
дверцей. Узел подачи воздуха размещен в
нижней центральной части корпуса и имеет рас
положенные открытыми сторонами встречные
два карнизообразных полуцилиндрических
выступа, которые к нижней плоскости корпуса
приварены прямоугольной гранью.Под узлом
подачи воздуха на нижней плоскости корпуса
сделано прямоугольное отверстие.
Обеспечивается высокий КПД, упрощается
конструкция печи, 1 ил.
_____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80
11

номер свидетельства

13

код вида документа
S свидетельство на промышленный образец

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

дата поступления заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
название промышленного образца

55*
71
72

изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
заявитель, код страны
автор, код страны

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е О Б РА З Ц Ы
25.05.2011

5

ՄԱՍ
№1

Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 01-01
(11) 252
(13) S
(21) 20100023		
(22) 30.12.2010
(71) «Хеларис» ООО (AM)
(72) Восканян Армен (AM)
(73) “Еларис” ООО, Ереван, ул. Г. Нжде, д. 16,
кв. 36 (AM)
(54) Шоколадные конфеты в виде гриба и
зайчика (5 вариантов)
(55)*
_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

Անդորրա
Արաբական Միացյալ
Ամիրայություններ
Աֆղանստան
Անտիգուա և
Բարբուդա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփակա-		
նության աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպություն 		
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
Արուբա
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
Բուրկինա Ֆասո
Բուլղարիա
Բահրեյն
Բուրունդի
Բենին
Բերմուդա
Բրունեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահամներ
Բութան
Բուվեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
և արդյունաբերական
նմուշների Բենիլյուքսի
գերատեսչություն
Բելառուս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետություն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
Հանրապետություն
Կոնգո
Շվեյցարիա

CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD

Փղոսկրի Ափ
Կուկի Կղզիներ
Չիլի
Կամերուն
Չինաստան
Կոլումբիա
Կոստա Ռիկա
Կուբա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
Հանրապետություն
Գերմանիա
Ջիբութի
Դանիա
Դոմինիկա
Դոմինիկյան
Հանրապետություն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արևմտյան Սահարա
Ներքին շուկայի
ներդաշնակման
գերատեսչություն
(ապրանքային նշաններ
և արդյունաբերական
նմուշներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչություն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
Թագավորություն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետությունների
համագործակցության
խորհրդի արտոնագրային վարչություն
Գրենադա

GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW

Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
Քուվեյթ
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KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Լիբանան
Սենտ Լյուսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ
Լատվիա
Լիբիայի Արաբական
Ջամահիրիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
Հանրապետություն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
Հյուսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիվներ
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նամիբիա
Նիգեր
Նիգերիա
Նիկարագուա
Նիդեռլանդներ
Նորվեգիա

NP
NR
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RS
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SU*
SV
SY

Նեպալ
Նաուրու
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփականության աֆրիկյան
կազմակերպություն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
Պերու
Պապուա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
Պորտուգալիա
Պալաու
Պարագվայ
Կատար
Եվրոմիության բույսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
Ռումինիա
Ռուսաստանի
Դաշնություն
Ռուանդա
Սաուդյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
Սուդան
Շվեդիա
Սինգապուր
Սուրբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
Սուրինամ
Սաո Թոմե և Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական
Հանրապետություն

SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

5

ՄԱՍ
№1

Սվազիլանդ
Տուրկս և Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արևելյան Թիմոր
Թուրքմենստան
Թունիս
Տոնգա
Թուրքիա
Տրինիդադ և Տոբագո
Տուվալու
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
Հանրապետություն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներ
Ուրուգվայ
Ուզբեկստան
Սուրբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ և
Գրենադիններ
Վենեսուելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
Վանուատու
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եմեն
Սերբիա և Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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