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

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 

 A գյուտի արտոնագիր 

 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 

 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը

51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54 գյուտի անվանումը

56 տեղեկատվության աղբյուրներ

57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ներկայացման թվականը, 

 որից զատված է տվյալ հայտը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար

 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը

21

87
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 2338 (13) A
A23L 2/00

(21) AM20090074 (22) 19.06.2009
(45) 25.12.2009
(71) Բենիկ Նիկոլայի Հարությունյան (AM), Ռիտա 
Սուրենի Էմինյան (AM), Ռոզա Անուշավանի Մա-
դոյան (AM), Էդուարդ Հրաչիկի Գրիգորյան (AM), 
Կարինե Վլադիմիրի Մայսուրյան (AM)
(72) Բենիկ Նիկոլայի Հարությունյան (AM), Ռիտա 
Սուրենի Էմինյան (AM), Ռոզա Անուշավանի Մա-
դոյան (AM), Էդուարդ Հրաչիկի Գրիգորյան (AM), 
Կարինե Վլադիմիրի Մայսուրյան (AM)
(73) Բենիկ Նիկոլայի Հարությունյան, 0010, Երևան, 
Նալբանդյան 17, բն. 22 (AM), Ռիտա Սուրենի 
Էմինյան, 0033, Երևան, Սիամանթոյի 4, բն. 9 
(AM), Ռոզա Անուշավանի Մադոյան, 0033, Երևան, 
Վաղարշյան 20/1, բն. 40 (AM), Էդուարդ Հրաչիկի 
Գրիգորյան, 0009, Երևան, Մաշտոցի պող. 5, բն. 
5 (AM), Կարինե Վլադիմիրի Մայսուրյան, 0051, 
Երևան, Գրիբոյեդովի 11, բն. 8 (AM)
(54) Բնական կենսաակտիվ ընպելիքի ստացման 
եղանակ
(57) Հանքային ջրում լուծում են չոր պրոբիոտիկները՝ 
L. acidophilus և B. bifidum շտամ ները, ստացված 
կուլտուրալ հեղուկը ավելացնում են հանքային ջրին 
բաղադրամասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ. 
զանգվ. %. հանքային ջուր՝ 99.98-99.99, պրո-
բիոտիկներ՝ 0.01-0.015։

Բարձրացվում են ըմպելիքի հակամանրէային 
հատկությունները։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2339 (13) A
B25J 1/00

(21) AM20090116 (22) 22.09.2009
(45) 25.12.2009
(71) Յուրի Լևոնի Սարգսյան (AM), Արմեն Գերասիմի 
Խառատյան (AM)
(72) Յուրի Լևոնի Սարգսյան (AM), Արմեն Գերասիմի 
Խառատյան (AM)
(73) Յուրի Լևոնի Սարգսյան, 0033, Երևան, Ա. Ավե-
տիսյան, 70, բն. 99 (AM), Արմեն Գերասիմի Խա ռատ-
յան, 2002, Վանաձոր, Բանակի փող. նրբ., 4 (AM)

(54) Մանիպուլյացիոն մեխանիզմ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը։

Մեխանիզմ ն ունի հինգ երկտարր լծակներով 
հոդակապորեն միմյանց միացված կանգնակ 
և տարվող օղակ։ Լծակների մասերը միմյանց 
միացված են դրանց երկարությունը կարգավորող 
սարքի միջոցով։

Ապահովվում է տարածության մեջ օբյեկտի 
դիրքերի մի քանի խմբերի վերարտադրությունը, 
3 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2340 (13) A
C12G 3/00

(21) AM20090111 (22) 08.09.2009

(45) 25.12.2009

(71) Ծովինար Լևոնի Պետրոսյան (AM), Գևորգ 

Սերգեյի Մանուկյան (AM)

(72) Ծովինար Լևոնի Պետրոսյան (AM), Գևորգ 

Սերգեյի Մանուկյան (AM)

(73) Ծովինար Լևոնի Պետրոսյան, 0015, Երևան, 

Մաշտոցի պող. 14, բն. 29 (AM), Գևորգ Մանուկյան 

Սերգեյի, 0052, Երևան, Քանաքեռ 10–րդ փող. 8/
2 (AM)
(54) Կոնյակի սպիրտի հասունացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գինեգործությանը, 
մասնավորապես՝ կոնյակի սպիրտի հասունացման 
եղանակներին։ 

Կոնյակի սպիրտը հասունացնում են կաղնու 

փայտից պատրաստված տարողություններում, 

ընդ որում որպես կաղնու փայտ օգտագործում են 

Արցախի անտառային զանգվածում աճող կաղնու 

ծառի փայտը։

Բարձրացվում են զգայաորոշման հատկու-
թյունները։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2341 (13) A
F16H 15/02

(21) AM20090013 (22) 27.02.2009
(45) 25.12.2009
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(71) Արման Հովհաննիսյան (AM)
(72) Արման Հովհաննիսյան (AM)
(73) Արման Հովհաննիսյան, 0015, Երևան, Գրիգոր 
Լուսավորչի 12, բն. 2ա (AM)
(54) Փոխանցում ների տուփ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, 
մասնավորապես շղթայավոր փոխանցում ներին։

Փոխանցում ների տուփն ունի անիվի վրա 
շրջագծով կատարված ատամ նաշար և շղթա։ 
Ատամ նաշարը բաժանված է միանման հատ-
վածամասերի, որոնցից յուրաքանչյուրն իր ստո-
րին մասին կոշտ ամրակցված ոտքերի միջո-
ցով տեղադրված է անիվի վրա՝ կոշտ ամրա-
կցված գլանի վրա կատարված սեկտորային 
հանվածքներում։ Գլանն ունի պարուրաձև 
ակոս ներ, որոնց վրա տեղակայված է ներքին 
մակերևույթին պարույր ունեցող սնամեջ գլան։ 
Գլանի իրանին կոշտ ամրակցված ձողի վերին 
բարակացված հատվածամասի վրա շարժուն 
միացմամբ նստեցված է ճարմանդ։ Ճարմանդի 
կոր հատվածամասի վերջնամասերի արտաքին 
մակերևույթն ունի ականջներ, իսկ իրանին 
կոշտ ամրակցված ձողի վերին բարակացված 
հատվածամասի վրա շարժուն միացմամբ նստեց-
ված է ձողաքանոն։ Ձողաքանոնի վերջնամասերում 
կատարված են ելուստներ, որոնց վրա նստեցված 
են ատամ նանիվ ները, որոնց արանքով անցնում է 
շղթան, իսկ ձողի շուրջը տեղեկայված է զսպանակ։ 
Ուղղորդող ատամ նանիվ ն ունի նվազագույնը 
երեք, առավելագույնը՝ ատամ նաշարի ատամ ների 
քանակին համապատասխան գլաններ։

Ապահովվում է ատամ նանիվ ի տրամագծի 
փոփոխումը, 29 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2342 (13) A
G01M 7/00

(21) AM20080094 (22) 20.06.2008
(45) 25.12.2009
(71) Ռազմիկ Աթաբեկի Աթաբեկյան (AM), Վահան 
Ռազմիկի Աթաբեկյան (AM)
(72) Ռազմիկ Աթաբեկի Աթաբեկյան (AM), Վահան 
Ռազմիկի Աթաբեկյան (AM)
(73) Ռազմիկ Աթաբեկի Աթաբեկյան, 2019, Վա-
նաձոր, Ուսանողական 8/15 (AM), Վահան Ռազ-
միկի Աթաբեկյան, 2019, Վանաձոր, Ուսա նողական 
8/15 (AM)

(54) Կառուցվածքների վրա սեյսմիկ բեռն-
վածքների որոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սեյսմակայուն շինա րա-
րությանը։

Համաձայն կառուցվածքների վրա սեյսմիկ 
բեռնվածքների որոշման եղանակի սեյսմիկ բեռն-
վածքները որոշում են ելնելով արագացում-
ուժ ունիվերսալ կախվածությունից։ Սեյսմիկ 
բեռնվածքների որոշման համար օգտագործում 
են հիմ նատակերի դինամիկական բնութագրերի 
ուղղակի չափման արդյունքները և տվյալ կառուց-
վածքի դինամիկական բնութագրերը։ Այնուհետև, 
ելնելով շարժման քանակի պահպանման օրեն-
քից և ընդունելով, որ երկրաշարժի ժամանակ 
կառուցվածքի շարժման քանակը հավասար է 
հիմ նատակի կողմից կառուցվածքին հաղորդվող 
շարժման լրիվ իմպուլսին, հաշվարկում են սեյսմիկ 
բեռնվածքը։

Պարզեցվում է կառուցվածքների վրա սեյս-
միկ բեռնվածքների որոշման գործընթացը, 4 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2343 (13) A
G09B 23/00

(21) AM20090061 (22) 29.05.2009
(45) 25.12.2009
(71) ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինս-
տի տուտ պետական ոչ առևտրային կազմակեր-
պություն (AM)
(72) Վիոլետա Արտաշեսի Այվազյան (AM), Աննա 
Սուրենի Բոյաջյան (AM)
(73) ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինս-
տիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմա կեր-
պություն, 0014, Երևան, Հասրաթյան 7 (AM)
(54) Շիզոֆրենիայի փորձարարական մոդելի 
ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաբանությանը, 
մասնավորապես՝ փորձարարական մոդելների 
ստացման եղանակներին եւ կարող է կիրառվել 
շիզոֆրենիային բնորոշ նյութափոխանակային և 
իմունոլոգիական շեղում ներն արտացոլող փոր-
ձարարական մոդելների ստացման համար:

Առնետներին սուբօկցիպիտալ ներարկում 
են դոֆամին-բետա-մոնոօքսիգենազի (ԴԲՄ) 
նկատմամբ հակամարմիններ՝ 2.6 մկգ կենդանու 1 
գ զանգվածի դեղաչափով, և 1 ժամ հետո գլխուղե-
ղային հյուսվածքում որոշում են դոֆամինի և 
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նորադրենալինի կոնցենտրացիան և ԴԲՄ-ի ակտի-

վության մակարդակը: Ստացված տվյալները 

համեմատելով առնետների ստուգիչ խմբի հետ, 

արձանագրում են ֆերմենտի ակտիվության 

անկ ման և դոֆամինի գերառաջացման միջև 

փոխ կապակցվածությունը՝ հակամարմիննե րով 

բլոկադայի արդյունքում։

Ապահովվում է շիզոֆրենիայի փորձա րա-

րական մոդելի ստացումը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2344 (13) A

H01L 31/00

(21) AM20090079 (22) 29.06.2009

(45) 25.12.2009

(71) «Հայաստանի պետական Ճարտարագիտական 

համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ մա-

կերպություն (AM)

(72) Սուրիկ Խաչիկի Խուդավերդյան (AM), Վլադիմիր 

Երվանդի Առուստամյան (AM), Ժաննա Գագիկի 
Դոխոլյան (AM), Աշոտ Սուրիկի Խուդավերդյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)

(54) Էլեկտրամագնիսական ճառագայթման 
ինտեգրալ հոսքի սպեկտրային վերլուծության 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է չափողական տեխնիկա-
յին, մասնավորապես էլեկտրամագնիսական 
ճառագայթման ինտեգրալ հոսքի սպեկտրային 
վերլուծությանը։

Անընդհատ ճառագայթման պայմաններում 
մակերևութային արգելքում ոչ հիմ նական լից-
քա կիրներով ստեղծված ֆոտոհոսանքը կոմ-
պենսացնում են այդ արգելքի տիրույթում 
գեներացված և բազայի պոտենցիալ փոսում 
կուտակված հիմ նական ֆոտոլիցքակիրների 
էմիսիոն հոսանքի մի մասով։ Պահպանում են 
n-p անցման տիրույթում գեներացված հիմ  նա-
կան ու ոչ հիմ նական ֆոտոլիցքակիրնե րով 
և փոփոխվող ալիքի կլանման խորությանը 
համաչափ փոփոխ մանը համապատասխան 
գրանց վող գումարային ֆոտոհոսանքը։ Սնման 
աղբյուրի շեղման լար մամբ կառավարում են պո-
տենցիա լային արգելքների լայնությունների փո-
փոխությունը։ Համապատասխան հավասա րում-
ներից նախապես որոշում են պոտենցիալային 
փոսի դիրքը, այնուհետև՝ ալիքի երկարությունը 
և ճառագայթման ինտենսիվությունը։

Բարձրացվում է անընդհատ ճառագայթման 
գրանցման ճշգրտությունը, 3 նկ.։

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

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  U օգտակար մոդելի արտոնագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ներկայացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

31 առաջին հայտի համարը

32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 

  հրապարակման թվականը

51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54 օգտակար մոդելի անվանումը

56 տեղեկատվության աղբյուրներ

57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ  հավակնության սահմանումը

62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ներկայացման թվականը, 

  որից զատված է տվյալ հայտը

71 հայտատուն, երկրի կոդը

72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը

73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար

85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 175 (13) U

A47F 5/02

(21) AM20090108U (22) 02.09.2009

(45) 25.12.2009

(71) Նարինե Ղարիբյան (AM)

(72) Նարինե Ղարիբյան (AM)

(73) Նարինե Ղարիբյան, 0001, Երևան, Թումանյան 

6, բն. 7 (AM)

(54) Գովազդացուցահանդեսային ստենդ

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է պտտման 

ուղղաձիգ առանցքով գովազդացուցահան-

դեսային ստենդներին և կարող է օգտագործվել 

տար բեր ապրանքատեսակների և գովազդային 

պաստառների ցուցադրման համար։

Գովազդացուցահանդեսային ստենդն ունի 

անշարժ հիմք։ Հիմքի վերին մասում տեղակայ-

ված է կենտրոնական ուղղաձիգ առանցքի շուրջը 

պտտվող կանգնակ։ Կանգնակին միակցված 

են միմյանց նկատմամբ կարգավորվող բարձ-

րությամբ հարթակներ։ Կանգնակի վերին 

հատվածամասին միակցված են դարձկեն, 

գլանի արտաքին երկայնական մակերևույթի 

մաս կազմող լուսաթափանցիկ պատեր գովազ-

դային պաստառների ամրակցման համար։ 

Լուսաթափանցիկ պատերը տեղակայված են 

ստենդի արտաքին շրջանագծերի վրա՝ միմ-

յանց նկատմամբ տարբեր գլանական հար թու-

թյուններում։ Հարթակները նախատեսված են 

երկկողմ կամ եռակողմ ցուցադրման համար։ 

Յուրաքանչյուր լուսաթափանցիկ պատ կարող է 

զբաղեցնել կամ 170° անկյուն կազմող սեկտոր, 

որի դեպքում լուսաթափանցիկ պատերի օպտի-

մալ քանակը 3-5 է, կամ 110° անկյուն կազմող 

սեկտոր, որի դեպքում լուսաթափանցիկ պատերի 

օպտիմալ քանակը 5-8 է։ Լուսաթափանցիկ պա-

տերի դարձը կանգնակի շուրջն ապահովում է 

կանգնակից վեր տեղակայված կառավարման 

համակարգը՝ սելեկտորի համապատասխան 

դիրքի օգնությամբ։

Ընդլայնվում են սարքի ֆունկցիոնալ հնարա-

վորությունները, 3 նկ։
_____________________

(51) (2009)  (11) 176 (13) U 
A63B 23/035
A63B 21/06

(21) AM20090101U (22) 14.08.2009
(45) 25.12.2009
(71) Հարություն Սմբատի Կարապետյան (AM)
(72) Հարություն Սմբատի Կարապետյան (AM)
(73) Հարություն Սմբատի Կարապետյան (AM)
(54) Մարզագնդեր–էսպանդեր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է մարզա սար-
քերին։

Սարքն ունի կիսագլանաձև արտաքին մակե-
րևույթով երկու զուգահեռ ձողեր և ծանրաձող, 
որի ծայրերին տեղակայված են տարատրամաչափ 
սկավառակներ։ Ձողերն ու ծանրաձողը միացված 
են պտուտակների միջոցով և զսպանակված են 
միմյանց նկատմամբ։

Ապահովվում է սարքի համապիտանիությունը, 
1 նկ.։
(74) Ռ. Մանասերյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 177 (13) U
D03D 47/00

(21) AM20090114U (22) 11.09.2009
(45) 25.12.2009
(71) Հովհաննես Բալթայան (AM), Վարդուհի 
Մուրադյան (AM)
(72) Հովհաննես Բալթայան (AM), Վարդուհի 
Մուրադյան (AM)
(73) Հովհաննես Բալթայան, 3109, Գյումրի, 

Բարոնյան 18 (AM), Վարդուհի Մուրադյան, 3104, 

Գյումրի, Իսահակյան 159ա (AM)

(54) Օդասուսերավոր մանածագործական հաս -

տոցի վրա  միջնաթելերի դեպի երախ մա տուց-

ման եղանակ

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է տեքստիլ 
արդյունաբերությանը։

Երկու կոճերից միջնաթելերը քանդում են,  
ապա դրանց հաղորդում են երկայնական առաջ-

ընթաց զուգահեռ շարժում՝ ապահովելով դրանց 

միջև բացակ։ Երախ ներանցման ժամանակ թե-

լերը դասավորում են գործվածքի հարթությանը 

զուգահեռ։
Բացառվում է միջնաթելերի միահյուսվելը, 

ապահովվում է գործվածքի բարձր որակը, 1 նկ.։
_____________________
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(51) (2009)  (11) 178 (13) U
D03D 47/28

(21) AM20090113U (22) 11.09.2009
(45) 25.12.2009
(71) Հովհաննես Բալթայան (AM), Վարդուհի 
Մուրադյան (AM)
(72) Հովհաննես Բալթայան (AM), Վարդուհի 
Մուրադյան (AM)
(73) Հովհաննես Բալթայան, 3109, Գյումրի, 
Բարոնյան 18 (AM), Վարդուհի Մուրադյան, 3104, 
Գյումրի, Իսահակյան 159ա (AM)
(54) Օդասուսերավոր մանածագործական հաս-
տոցի վրա միջնաթելերի մատուցման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է տեքստիլ 
արդյունաբերությանը։

Սարքն ունի տեխնոլոգիական հերթա կա-
նությամբ զուգահեռ տեղադրված երկու հեն-
քակոճ, միջնաթելերի ուղղորդիչների առաջին 
զույգը, ձգվածություն հաղորդող մեխանիզմ ներ, 
միջնաթելերի երկարությունը չափող հարմա-
րանքներ, միջնաթելերի ուղղորդիչների երկրորդ 
զույգը, կոմպենսատորներ, միջնաթելերի ուղղոր-
դիչների երրորդ զույգը և ստուգող հարմարանքներ։ 
Երկու միջնաթելեր երախի մեջ տեղադրվում են 
առանձին-առանձին՝ բացառելով միջնաթելերի 
ոլորվելը։

Բարձրացվում են գործվածքի որակը և հաս-
տոցի արտադրողականությունը, լայնաց վում են 

դրա տեխնոլոգիական հնարավորություն ները, 

1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 179 (13) U 
G03B 21/54
G09F 19/00

(21) AM20090094U (22) 24.07.2009
(45) 25.12.2009
(71) Արտյոմ Մարտիրոսյան (AM), Վահե Հարու-
թյունյան (AM)

(72) Արտյոմ Մարտիրոսյան (AM), Վահե Հարու-
թյունյան (AM)
(73) Արտյոմ Մարտիրոսյան (AM), Վահե Հարու-
թյունյան (AM)
(54) Տեղեկատվության ներկայացման շարժա-
կան սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է տեղե կա-
տվութան ներկայացման սարքերին, մաս նա-
վորապես՝ շարժական պրոյեկցիոն սարքերին և 
կարող է օգտագործվել դասախոսությունների, 
շնորհանդեսների, գովազդային գործընթաց ների 
և նմանատիպ այլ գործընթացների ժամանակ 
տեղեկատվության դինամիկ ներկայացման 
համար։ 

Սարքն ունի անվավոր հիմք, դրան կապված 

պրոյեկտոր, սարքի տեղաշարժման մակերևույթի 

նկատմամբ պրոյեկտորի դիրքավորման անկյունը 

կարգավորող տարր և սնուցման աղբյուր, սարքին 

միակցված կառավարման բռնակ։ Կառավարման 

բռնակի վերին մասում ամրակցված է կառավար-

ման վահանակ։ Վահանակի վրա տեղակայված 

են պրոյեկտորի կառավարման տարրերը։ Սարքի 

տեղաշարժման մակերևույթի նկատմամբ պրոյեկ-

տո րի դիրքավորման անկյունը կարգավորող տարրն 

իրա կանացված է հիդրավլիկական վերհանի 

տես քով։ Պրոյեկտորը հենարանային նիստի առ-

ջևի մասով հոդակապորեն միացված է հիմքին, 

իսկ հետևի մասով հենված է հիդրավլիկական 

վերհանի ելքային գլանին։ Կառավարման բռնակը 

միակցված է հիդրավլիկական վերհանին։ Բռնակի 

վերին մասում, կառավարման վահանակից ներքև 

տեղակայված է վերհանի աշխատանքի ուղ ղու-

թյունը կառավարող ձգան։

Ապահովվում է սարքի երկարատև ու հուսալի 

աշխատանքը, 1 նկ.։

(74) Ռ. Մանասերյան

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 վկայագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր

21 հայտի համարը

22 հայտի ստացման թվականը

23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը

24 գրանցման թվականը

31 առաջնային հայտի համարը

32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը

33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը

51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 

  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)

54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը

55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)

71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը

72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը

73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը

74 արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
№ 12

Տեղեկություններ գրանցված 
արդյունաբերական նմուշների մասին

(51) 09-02 (11) 219 (13) S
(21) 20090012 (22) 28.04.2009
(71) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
“Նեֆտյանայա կոմպանիա “Ռոսնեֆտ” (RU)
(72) Վեբբ Յան (GB), Բյորք Դոմինիկ (GB)
(73) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
“Նեֆտյանայա կոմպանիա “Ռոսնեֆտ” (RU)
(74)  Հ. Դավթյան
(54) Կափարիչով կանիստր
(55)

Պատկեր 1

պատկեր 2
_____________________

(51) 09-05 (11) 220 (13) S
(21) 20090021 (22) 19.06.2009
(71) “ԷՄ ԷՍ ԳՐՈՒՊ ՍԻՍՏԵՄՍ” ՍՊԸ, Երևան, 
Հալաբյան 35-40 (AM)
(72) Կ. Խալաթյան (AM)
(73) “ԷՄ ԷՍ ԳՐՈՒՊ ՍԻՍՏԵՄՍ” ՍՊԸ, Երևան, 
Հալաբյան 35-40 (AM)
(54) Փաթեթ - տուփ (2 տարբերակ)
(55)

Տարբերակ 1, պատկեր 1

Տարբերակ 1, պատկեր 2
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
№ 12

Տարբերակ 1, պատկեր 3

Տարբերակ 2, պատկեր 1

Տարբերակ 2, պատկեր 2

Տարբերակ 2, պատկեր 3
_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



Ապրանքային եւ սպասարկման նշաններին վերաբերող

մատենագիտական տվյալների նույնականացման 

միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

600 նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը

111 գրանցման հերթական համարը

151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)

152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է

181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը

210 հայտի համարը

220 հայտի ներկայացման թվականը

230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը

310 առաջին հայտի համարը

320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը

330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

510 ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը

511 դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների 

  միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)

526 չպահպանվող տարրեր

540  ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ նշան

554 ծավալային նշան

591 գույնը եւ գունային համակցությունը

646 իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը

730 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար
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Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

(210) 20080950 (111) 14623
(220) 11.09.2008 (151) 12.10.2009
 (181) 11.09.2018
(730) “Սնեկարմ” ՍՊԸ, Երևան, Հաղթանակի 2, 

տուն 73, AM
(540) 

(526) “ԿԱՐՏՈՖԵԼՆԻՅԵ ՉԻՊՍԻ” (ռուս.) արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ 

դեղին, ոսկեգույն, սև և սպիտակ գունային 

համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 29. կարտոֆիլի չիպսեր, կարտոֆիլի 

ձողիկ ներ։

____________________

(210) 20081338 (111) 14624
(220) 10.12.2008 (151) 12.10.2009
 (181) 10.12.2018
(730) Մեդա ԱԲ , SE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,  այդ 

թվում քնաբեր և սեդատիվ պատրաս տուկներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20081339 (111) 14625
(220) 10.12.2008 (151) 12.10.2009
 (181) 10.12.2018
(730) Մեդա ԱԲ , SE
(540) 

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

պատրաստուկներ, այդ թվում քաղցկեղային 
հիվանդությունների բուժման համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090208 (111) 14626
(220) 02.03.2009 (151) 12.10.2009
 (181) 02.03.2019
(730) “Սնեկարմ” ՍՊԸ, Երևան, Հաղթանակի 2, 

տուն 73, AM
(540) 

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

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

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 
անտառային և հացահատիկային մթերքներ, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ 
մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
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դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20090232 (111) 14627
(220) 04.03.2009 (151) 12.10.2009
 (181) 04.03.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ” ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) (554) 

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

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20090271 (111) 14628
(220) 13.03.2009 (151) 12.10.2009
 (181) 13.03.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ” ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

(540) 

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

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20090276 (111) 14629
(220) 13.03.2009 (151) 12.10.2009
 (181) 13.03.2019
(730) Յունիվերսըլ Սիթի Սթյուդիոս, ԼԼԼՓ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշխա-

կան, լուսանկարչական, կինեմա տոգրա ֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկու թյան և ուսուցման սար-
քեր և գործիքներ. էլեկտրա կանության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, կար-
գավորման կամ վերահսկման սարքեր և գործիք-
ներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխա տող ապարատների մեխանիզմ ներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորում ներ և 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ. բեռնավորվող 
հեռուստատեսային ծրագրեր և կինոֆիլմեր. 
նախապես տեսագրված DVD սկավառակներ 
և հեռուստատեսային ծրագրերի, կինոֆիլմերի 
գրառում ներով, ինչպես նաև զվարճալի ձայնա- 
և տեսագրություններով տեսասկավառակներ. 
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բեռնավորվող խաղեր, ինտերակտիվ խաղեր, 
տեսախաղեր էլեկտրոնային և շարժական 
սարք վածքների վրա օգտագործման համար. 
բեռնավորվող մեղեդիներ բջջային հեռախոսների 
համար (ռինգտոններ). բեռնավորվող գրաֆիկական 
պատկերում ներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ-
նա մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զար-
դեր. ինտերակտիվ խաղեր, բացառությամբ 
էլեկտրոնային և շարժական սարքվածքների վրա 
օգտագործվողների. դյուրատար տեսախաղեր, 
բացառությամբ էլեկտրոնային և շարժական 
սարքվածքների վրա օգտագործվողների. էլեկ-
տրոնային խաղեր. 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռա-
հաղորդակցության տրամադրման ծառա-
յություններ. հեռուստատեսային հեռարձակման 
ծառայություններ. հեռուստատեսային հաղոր-
դում ների վերարտադրման ծառայություններ. 
տեսաազդանշանների և հեռուստատեսային 
հաղորդում ների փոխանցում (հաղորդում), որն 
իրականացվում է հարցումով. բեռնավորվող 
հեռուս  տատեսային հաղորդում ների և կինոֆիլմերի 
փոխանցում (հաղորդում). հեռուստատեսային հա-
ղոր դում ների, կինոֆիլմերի, ձայնա -, տեսո ղական 
(դիտողական), ձայնատեսողական նյութերի վեր-
արտադրում ինտերնետի միջոցով.

դաս 41. դաստիրակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսում նական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառում ների կազմակերպում. հե-
ռուս տատեսային հաղորդում ների և կինո ֆիլ -
մերի մոնտաժում և տարածում. տեսա- և հեռուս-
տատեսային հաղորդում ների ապահովում հար-
ցումով. չբեռնավորվող տեսահաղորդում ների, 
հեռուս տատեսային հաղորդում ների և կինոֆիլ-
մերի ապահովում. շարժական սարքվածքների 
վրա օգտագործվող ինտերակտիվ խաղերի, 
տեսա խաղերի և խաղերի արտադրություն և 
տա րածում. զվարճալի ծառայություններ, մաս-
նավորապես՝ շարժական սարքվածք ների վրա 
օգտագործվող օն-լայն խաղերի, ցանցային 
խաղերի, ինտերակտիվ խաղերի, տեսախաղերի 
և խաղերի տրամադրում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090349 (111) 14630
(220) 25.03.2009 (151) 12.10.2009
 (181) 25.03.2019
(730) Վահե Մանուկյան Երևան, Մյասնիկյան պող. 

45 տուն, AM
(540) 

(526) “ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏՆԵՐԻ ՑԱՆՑ” արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

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

(511) (510)
դաս 35. առևտուր։ 

____________________

(210) 20090449 (111) 14631
(220) 16.04.2009 (151) 12.10.2009
 (181) 16.04.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ.” ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա րակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա-
ղադրանյութեր.
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դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի).

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

____________________

(210) 20090588 (111) 14632
(220) 25.05.2009 (151) 12.10.2009
 (181) 25.05.2019
(730) “Ֆասթ էջենթ” ՍՊԸ, Երևան, Մ. Գոշի 1-ին 

նրբ., 3-րդ տուն, AM
(540) 

(526) “AGENT” բառն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, 

բաց և մուգ մոխրագույն գունային համակ-

ցությամբ։

(511) (510)

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրում ներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 

ճանապարհորդությունների կազմակերպում։ 

____________________

(210) 20090605 (111) 14633
(220) 02.06.2009 (151) 12.10.2009
 (181) 02.06.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ.” ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 

ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20090684 (111) 14634

(220) 19.06.2009 (151) 12.10.2009

 (181) 19.06.2019

(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան “Ա.Կ.Զ.” 

ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, 

դեղին, կանաչ, կարմիր, կապույտ, սև և սպի-

տակ գունային համակցությամբ։
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(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա ռու-

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գոր ծունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20090685 (111) 14635
(220) 19.06.2009 (151) 12.10.2009
 (181) 19.06.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ.” ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

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

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ: 

____________________

(210) 20090686 (111) 14636

(220) 19.06.2009 (151) 12.10.2009

 (181) 19.06.2019

(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան “Ա.Կ.Զ.” 
ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM

(540) 

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

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծա րարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

____________________

(210) 20091015 (111) 14637
(220) 21.08.2009 (151) 12.10.2009
 (181) 21.08.2019
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” ՍՊԸ, ք. 

Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM
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(540) 

(526) “AMERICAN BLEND” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

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

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։ 
____________________

(210) 20091021 (111) 14638
(220) 25.08.2009 (151) 12.10.2009
 (181) 25.08.2019
(730) Ղազարյան Հակոբ Սամվելի, Երևան, Գարե-

գին Նժդեհի 34/1, բն. 50, AM

(540) 

(526) Բացի “VINTEX” բառից մ նացած բոլոր 
գրառում ներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ դեղին, 
բաց և մուգ դարչնագույն, սև և սպիտակ գու-

նային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 10. պահպանակներ։

____________________

(210) 20090018 (111) 14639
(220) 16.01.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 16.01.2019
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյու թեր. դիետիկ մթերք և նյութեր բժշկական 

նպատակների համար. վիտամիններ, հանքա-

նյութեր և սննդային հավելանյութեր։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090045 (111) 14640

(220) 23.01.2009 (151) 27.10.2009

 (181) 23.01.2019
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(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո “Մոս-
կովսկի պիշչեվոյ կոմբինատ “Կրեկեր”, RU

(540) 

(511) (510)
դաս 30. հրուշակեղեն. վաֆլիներ. հրուշա-

կեղեն քաղցր խմորից, գլխավորապես խորիզով. 
հացահատիկային արտադրանք. փաթիլներ 
հացահատիկային արտադրանքից. խմո րե-
ղեն (ալրային հրուշակեղեն). հրուշակեղեն 
գետնընկույզի և(կամ) նշի հիմքի վրա. կար-
կանդակներ. կակաո. կակաոյից պատ րաստ-
ված սննդամթերք. կարամելներ. կոնֆետներ. 
անանուխի կոնֆետներ. կրեկերներ. ալրային 
ուտելիքներ. սառնաշաքար (նաբաթ). մարմելադ. 
նշակարկանդակներ. պաղպաղակ. կակաոյով 
և կաթով շոկոլադակաթնային, շոկոլադային 
ըմպելիքներ. կակաոյով ըմպելիքներ. պաստեղներ 
(քաղցրավենիք)՝ թխվածքաբլիթ. պոմադկաներ. 
պրալինե. քաղցրաբլիթներ (անուշահաց). քաղց-
րավենիք՝ ներառյալ պաստեղ, մրգա պաստեղ, 
վաֆլե տորթեր, մրգային շոկոլադային, շոկոլա-
դա ընկույզի մածուկներ. պաքսիմատ. մրգահա-
տապտղային տորթեր. հալվա. շոկոլադ. հացա-
թխվածքներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090107 (111) 14641
(220) 11.02.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 11.02.2019
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք. , US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սև, կարմիր և մոխրա-
գույն գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխախո-

տային արտադրանք, վառիչներ, լուցկի, ծխելու պի-
տույքներ, զտիչներ սիգարետների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090203 (111) 14642
(220) 25.02.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 25.02.2019
(730) Սիսմեքս Քորփորեյշն , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 1. քիմիական ռեագենտներ և քիմիական 

պատրաստուկներ, բացառությամբ բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. քիմիական նյութեր դեղագործու-
թյան մեջ օգտագործման համար. ախտորոշման 
քիմի կատ ներ. ախտորոշման ռեագենտներ և 
պատրաստուկներ, բացառությամբ բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. տեստավորման ռեագենտներ 
և պատրաստուկներ. ռեագենտներ հեմա տո-
լո գիական անալիզի համար. ռեագենտներ 
ռետիկուլոցիտի անալիզի համար. ռեագենտներ 
արյան մակարդելիության անալիզի համար. 
ռեագենտներ մեզի հետազոտության համար. 
ռեագենտներ իմունալոգիական անալիզի հա-
մար. ռեագենտներ կլինիկական քիմիական 
տեստավորման համար. ռեագենտներ ծածկ-
ընթաց արյունահոսության տեստի համար. ռեա-
գենտ ներ գենետիկական տեստի համար. նոս րա -
ցուցիչներ. լուծիչ լուծույթներ և(կամ) ռեագենտ-
ներ. հեմոլիտիկ լուծիչ լուծույթներ և(կամ) 
ռեագենտներ. ներկանյութեր արդյունա բերության 
մեջ օգտագործման համար. պա տող լուծույթներ 
արդյունաբերության մեջ օգտա գործման համար. 
ստուգանմուշներ (քիմիական ռեագենտներ) 
արդյունաբերու թյան մեջ օգտագործման համար. 
քիմիական չափանմուշներ (քիմիական ռեագենտ-
ներ) արդյունաբերության մեջ օգտագործման 
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համար. արդյունաբերության բնագավառում 
օգտագործվող որակի ստուգման (հսկման) 
ստանդարտ լուծույթներ և որակի ստուգման 
(հսկման) նյութեր (քիմիական ռեագենտներ) 
տեստա վորման և տրամաչափարկման բժշկա-
կան սարքերի և ռեագենտների համար. հեմա-
տոլոգիական ստուգման (հսկման) նյութեր 
(քի  միական ռեագենտներ) տեստավորման և 
տրամաչափարկման բժշկական սարքերի և ռեա-
գենտների համար. հեմատոլոգիական ստուգ-
ման (հսկման) նյութեր (քիմիական ռեա գենտներ) 
արդյունաբերության մեջ օգտագործման համար. 
ստանդարտ շիճուկներ. ստուգիչ շիճուկներ. 
բիո քիմիական ստանդարտ շիճուկներ. բիո-
քի միական ստուգիչ շիճուկներ. լվացման և 
մաքրման միջոցներ արդյունաբերության մեջ 
օգտա գործման համար. մաքրման լուծույթներ 
արդյունաբերության մեջ օգտագործման համար. 
մաքրման պատրաստուկներ արդյունաբերու թյան 
մեջ օգտագործման համար. լվացման լուծույթներ 
արդյունաբերության մեջ օգտագործման համար. 
բոլոր վերոհիշյալ ապրանքներն ընդգրկված 1-ին 
դասում.

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական 
և հիգիենիկ պատրաստուկներ. ախտորոշման 
ռեագենտներ և պատրաստուկներ բուժական 
և անասնաբուժական նպատակների համար. 
քիմիական ռեագենտներ և պատրաստուկներ 
բուժական և անասնաբուժական նպատակների 
համար. քիմիական ռեագենտներ և պատ-
րաստուկներ դեղագործական նպատակների 
համար. տեստավորման ռեագենտներ և պատ-
րաստուկներ. ռեագենտներ հեմա տոլո գիական 
անալիզի համար. ռեագենտներ արյան անալիզի 
համար. ռեագենտներ արյան սպիտակ բջիջների 
անալիզի համար. ռեագենտներ ոչ հասուն բջիջների 
անալիզի համար. ռեագենտներ հեմոգլոբինի 
անալիզի համար. ռեագենտներ ռետիկուլոցիտ ների 
անալիզի համար. ռեագենտներ էրիտրոցիտների 
անալիզի համար. ռեագենտներ միջուկով կարմիր 
բջիջների անալիզի համար. ռեագենտներ արյան 
մակարդելիության անալիզի համար. ռեագենտներ 
մեզի հետազոտության համար. ռեագենտներ 
մեզի նստվածքի անալիզի համար. ռեագենտներ 
իմունալոգիական անալիզի համար. ռեագենտներ 
բակտերիական անալիզի համար. ռեագենտներ 
կլինիկական քիմիական տեստավորման համար. 
ռեագենտներ ծածկընթաց արյունահոսության 

տեստի համար. ռեագենտներ գենետիկական 
տեստի համար. ռեագենտներ պրոթեինների 
տեստի համար. ռեագենտներ քաղցկեղի ռեցի-
դիվի կանխորոշման տեստի համար. ռեագենտներ 
հակաքաղցկեղային դեղամիջոցների նկատմամբ 
զգայունության կանխորոշման տեստի համար. 
նոսրացուցիչներ. նոսրացուցիչներ բժշկական 
կամ կլինիկական ախտորոշման համար. նոսրա-
ցուցիչներ հեմատոլոգիական անալիզի համար. 
նոսրացուցիչներ ռետիկուլոցիտների անալիզի 
համար. նոսրացուցիչներ մեզի հետազոտման 
համար. նոսրացուցիչներ իմունալոգիական 
անա լիզի համար. լուծիչ լուծույթներ և(կամ) 
ռեա գենտներ. լուծիչ լուծույթներ և(կամ) ռեա-
գենտներ հեմատոլոգիական անալիզի հա մար. 
լուծիչ լուծույթներ և(կամ) ռեագենտներ ռետի-
կուլոցիտների անալիզի համար. լուծիչ լուծույթներ 
և(կամ) ռեագենտներ մեզի հետազոտության 
համար. լուծիչ լուծույթներ և(կամ) ռեագենտներ 
իմունալոգիական անալիզի համար. հեմոլիտիկ 
լուծիչ լուծույթներ և(կամ) ռեագենտներ. ներ-
կանյութեր. ներկանյութեր բժշկական կամ կլինի-
կական ախտորոշման համար. ներկանյութեր 
հեմատոլոգիական անալիզի համար. ներկանյութեր 
ռե տիկուլոցիտների անալիզի համար. ներկանյութեր 
մեզի հետազոտության համար. ներկանյութեր 
իմունալոգիական անալիզի համար. պատող 
լուծույթներ. պատող լուծույթներ բժշկական կամ 
կլինիկական ախտորոշման համար. պատող 
լուծույթներ հեմատոլոգիական անալիզի համար. 
պատող լուծույթներ ռետիկուլոցիտների անալիզի 
համար. պատող լուծույթներ մեզի հետազոտության 
համար. պատող լուծույթներ իմունալոգիական 
անալիզի համար. ստուգանմուշներ բժշկական 
նպատակների համար. քիմիական չափանմուշ-
ներ բժշկական նպատակների համար. որակի 
ստուգման (հսկման) ստանդարտ լուծույթներ և 
որակի ստուգման (հսկման) նյութեր տեստավոր-
ման և տրամաչափարկման բժշկական սարքերի 
և ռեագենտների համար. հեմատոլոգիական 
ստուգ ման (հսկման) նյութեր տեստավորման 
և տրամաչափարկման բժշկական սարքերի 
ու ռեագենտների համար. հեմատոլոգիական 
ստուգման (հսկման) նյութեր բժշկական նպա-
տակների համար. ստանդարտ շիճուկներ. ստուգիչ 
շիճուկներ. բիոքիմիական ստանդարտ շիճուկ-
ներ. բիոքիմիական ստուգիչ շիճուկներ. լվացման 
և մաքրման միջոցներ բժշկական նպատակների 
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համար. մաքրման լուծույթներ բժշկական նպա-
տակների համար. մաքրման պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար. լվացման լու-
ծույթներ բժշկական նպատակների համար. 
բոլոր վերոհիշյալ ապրանքներն ընդգրկված 5-
րդ դասում. 

դաս 9. տեստավորման սարքեր և գործիք-
ներ ոչ բուժական նպատակների համար. չափ-
ման սարքեր և գործիքներ. սարքեր և գործիք-
ներ լաբորատորիաներում գիտական հետազո-
տությունների համար. մասնիկների վերլուծիչներ. 
մասնիկների պատկերների վերլուծիչներ. մաս-
նիկ ների հաշվիչներ. հատիկաչափական կազմի 
վերլուծիչներ. բակտերիաների վերլուծիչներ. 
փորձանոթներ և դրանց բռնիչներ. կաթոցիկներ. 
տվյալների մշակման սարքեր. համակարգիչներ. 
համակարգիչներին կից սարքեր. համակարգիչների 
հետ օգտագործվող տպիչներ. համակարգչային 
ստեղնաշարեր. համակարգչային հիշող սար-
քեր. համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
հա   մա  կարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
գրանցված աշխատածրագրեր. ճյուղավորիչ ներ 
(տվյալ ների մշակման սարքեր). ընթերցիչ սարքեր 
(տվյալների մշակման սարքեր). մագնիսական 
ժապավենի բլոկներ (համակարգիչների հա-
մար). տեղեկատվության մագնիսական կրիչ-
ներ. մագ նիսական ժապավեններ. գրանցված 
տեսա   սկավառակներ և տեսաժապավեն ներ. 
տվյալ ների օպտիկական կրիչներ. օպտիկա-
կան սկա  վա ռակներ. կոմպակտ սկավառակ-
ներ (հաստատուն հիշող սարք). տվյալների կոմ-
պակտ սկավառակներ. ծածկագրված մագ-
նիսական քար տեր . ինտեգրալային սխեմա-
ներ. մանրադիտակների առարկայական ապա-
կիներ. լաբորատոր չափասրվակներ. լաբո-
րատոր պլաստիկ բաժակներ. փորձանոթներ 
միկրոկենսաբանական նպատակների համար. 
փորձանոթներ իմունալոգիական նպատակների 
համար. բոլոր վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և 
կցամասեր ընդգրկված  9-րդ դասում.

դաս 10. բժշկական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. սարքեր բժշկական 
անալիզի մեջ օգտագործման համար. տեստա-
վորման սարքեր և գործիքներ բժշկական նպա-
տակների համար. ախտորոշման սարքեր և 
գործիքներ բժշկական նպատակների համար. 
արյան (հեմատոլոգիական) անալիզի սարքեր և 
գործիքներ. արյան բջիջների անալիզի սարքեր 
և գործիքներ. ռետիկուլոցիտների անալիզի 

սարքեր և գործիքներ. էրիտրոցիտների անալիզի 
սարքեր և գործիքներ. արյան մակարդելիության 
անալիզի սարքեր և գործիքներ. տրոմբոցիտ ների 
ագրեգացման անալիզի սարքեր և գործիքներ. 
արյան նախնական մշակման սարքեր և գործիքներ. 
արյան անալիզի չհպվող սարքեր և գործիքներ. 
արյունատար անոթի չհպվող մոնիտորներ. ինֆրա-
կարմիր սպեկտրոսկոպիկ անալիզի սարքեր և 
գործիքներ. բջիջների հաշվիչ սարքեր. արյան 
բջիջների հաշվիչ սարքեր. տրոմբոցիտների հաշվիչ 
սարքեր. մասնիկների հաշվիչ սարքեր բժշկական 
նպատակների համար. մեզի հետազոտության 
սարքեր և գործիքներ. մեզի բջիջների անալիզի 
սարքեր և գործիքներ. մեզի մասնիկների անալիզի 
սարքեր և գործիքներ. մեզի նախնական մշակման 
սարքեր և գործիքներ. իմունաքիմիական անա-
լիզի սարքեր և գործիքներ. իմունալոգիական 
տեստավորման սարքեր և գործիքներ. իմու-
նալոգիական անալիզի սարքեր և գործիքներ. 
սարքեր և գործիքներ բժշկական քիմիայի անա-
լիզի համար. ծածկընթաց արյունահոսության 
անա լիզի սարքեր և գործիքներ. բակտերիական 
անալիզի սարքեր և գործիքներ. գենետիկական 
տեստավորման սարքեր և գործիքներ. գենի 
ամպլիֆիկացիայի անալիզի սարքեր և գործիքներ. 
քաղցկեղի լիմֆատիկ մետաստազների անա-
լիզի սարքեր և գործիքներ. նոսրացնող սարքեր 
և գործիքներ. սարքեր և գործիքներ արյունը 
վերցնելու համար. անոթներ արյան նմուշը 
վերցնելու համար. կաթոցիկներ բժշկական 
նպա տակների համար. ասեղներ բժշկական 
նպատակների համար. քսուքի փորձանմուշի 
ստեղծ ման սարքեր և գործիքներ. առարկայական 
ապակիներ բժշկական նպատակների համար. 
ասպիրատորներ բժշկական նպատակների հա-
մար. չափման սարքեր և գործիքներ բժշկական 
նպատակների համար. զարկերակաճնշաչափեր. 
անոթներ (տարողություններ) նմուշների համար 
արհեստական պայմաններում ախտորոշման 
համար. սրվակներ նմուշների համար. միանգամյա 
օգտագործման չափասրվակներ. միանգամյա 
օգտագործման բաժակներ մեզի անալիզի հա-
մար. անոթներ արյունը վերցնելու համար. 
չափասրվակների հենակալներ. փորձանոթների 
հենակալներ. վերոհիշյալ բոլոր ապրանքների 
մասեր և կցամասեր ընդգրկված 10-րդ դասում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20090209 (111) 14643
(220) 03.03.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 03.03.2019
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ , GB
(540) 

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

մաս նավորապես՝ հակավիրուսային պատվածք 
դեմքի դիմակի համար և այլ պաշտպանիչ պատ-
վածքներ բժշկական նպատակների համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090233 (111) 14644
(220) 04.03.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 04.03.2019
(730) Սիսմեքս Քորփորեյշն , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 1. քիմիական ռեագենտներ և քիմիական 

պատրաստուկներ, բացառությամբ բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. քիմիական նյութեր դեղագործու-
թյան մեջ օգտագործման համար. ախտորոշման 
քի մի կատներ. ախտորոշման ռեագենտներ և 
պատ րաստուկներ, բացառությամբ բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով օգտա-
գործվողների. տեստավորման ռեագենտներ 
և պատրաստուկներ. ռեագենտներ հեմա տո լո-
գիական անալիզի համար. ռեագենտներ ռետի-
կուլոցիտի անալիզի համար. ռեագենտներ արյան 
մակարդելիության անալիզի համար. ռեագենտներ 
մեզի հետազոտության համար. ռեագենտներ 
իմունալոգիական անալիզի համար. ռեագենտներ 
կլինիկական քիմիական տեստավորման համար. 
ռեագենտներ ծածկընթաց արնահոսության 
տեստի համար. ռեագենտներ գենետիկա կան 
տես տի համար. նոսրացուցիչներ. լուծիչ լու ծույթ-
ներ և(կամ) ռեագենտներ. հեմոլիտիկ լուծիչ լու-
ծույթներ և(կամ) ռեագենտներ. ներկանյութեր 

արդյունաբերության մեջ օգտագործման համար. 
պատող լուծույթներ արդյունաբերության մեջ 
օգտագործման համար. ստուգանմուշներ 
(քիմիական ռեագենտներ) արդյունաբերու թյան մեջ 
օգտագործման համար. քիմիական չափանմուշներ 
(քիմիական ռեագենտներ) արդյու նաբերության 
մեջ օգտագործման համար. արդյունաբերության 
բնագավառում օգտա գործվող որակի ստուգման 
(հսկման) ստանդարտ լուծույթներ և որակի ստուգ-
ման (հսկման) նյութեր (քիմիական ռեագենտ ներ) 
տեստավորման և տրամաչափարկման բժշկա-
կան սարքերի և ռեագենտների համար. հեմա-
տոլոգիական ստուգման (հսկման) նյութեր (քի-
միական ռեագենտներ) տեստավորման և տրա-
մաչափարկման բժշկական սարքերի և ռեա-
գենտների համար. հեմատոլոգիական ստուգ-
ման (հսկման) նյութեր (քիմիական ռեագենտներ) 
արդյունաբերության մեջ օգտագործման հա-
մար. ստանդարտ շիճուկներ. ստուգիչ շիճուկներ. 
բիոքիմիական ստանդարտ շիճուկներ. բիո-
քի միական ստուգիչ շիճուկներ. լվացման և 
մաքրման միջոցներ արդյունաբերության մեջ 
օգտագործման համար. մաքրման լուծույթներ 
արդյունաբերության մեջ օգտագործման համար. 
մաքրման պատրաստուկներ արդյունաբերության 
մեջ օգտագործման համար. լվացման լուծույթներ 
արդյունաբերության մեջ օգտագործման համար.

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական 
և հիգիենիկ պատրաստուկներ. ախտորոշման 
ռեագենտներ և պատրաստուկներ բուժական 
և անասնաբուժական նպատակների համար. 
քիմիական ռեագենտներ և պատրաստուկներ 
բուժական և անասնաբուժական նպատակների 
համար. քիմիական ռեագենտներ և պատրաս-
տուկներ դեղագործական նպատակների համար. 
տեստավորման ռեագենտներ և պատրաստուկ-
ներ. ռեագենտներ հեմատոլոգիական անալիզի 
համար. ռեագենտներ արյան անալիզի համար. 
ռեագենտներ արյան սպիտակ բջիջների անալիզի 
համար. ռեագենտներ ոչ հասուն բջիջների անա-
լիզի համար. ռեագենտներ հեմոգլոբինի անալիզի 
համար. ռեագենտներ ռետիկուլոցիտների անա-
լիզի համար. ռեագենտներ էրիտրոցիտների անա-
լիզի համար. ռեագենտներ միջուկով կար միր 
բջիջ ների անալիզի համար. ռեագենտներ արյան 
մակարդելիության անալիզի համար. ռեագենտ-
ներ մեզի հետազոտության համար. ռեագենտներ 
մեզի նստվածքի անալիզի համար. ռեագենտներ 
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իմունալոգիական անալիզի համար. ռեագենտներ 
բակտերիական անալիզի համար. ռեագենտներ 
կլինիկական քիմիական տեստավորման համար. 
ռեագենտներ ծածկընթաց արյունահոսության 
տես տի համար. ռեագենտներ գենետիկական 
տեստի համար. ռեագենտներ պրոթեինների 
տեստի համար. ռեագենտներ քաղցկեղի ռեցիդիվի 
կանխ որոշման տեստի համար. ռեագենտ ներ 
հակա  քաղցկեղային դեղամիջոցների նկատ մամբ 
զգայունության կանխորոշման տեստի համար. 
նոսրացուցիչներ. նոսրացուցիչներ բժշկական 
կամ կլինիկական ախտորոշման համար. նոսրա-
ցուցիչներ հեմատոլոգիական անալիզի համար. 
նոսրացուցիչներ ռետիկուլոցիտների անալիզի 
համար. նոսրացուցիչներ մեզի հետազոտման 
համար. նոսրացուցիչներ իմունալոգիական 
անա լիզի համար. լուծիչ լուծույթներ և(կամ) 
ռեագենտներ. լուծիչ լուծույթներ և(կամ) ռեա-
գենտներ հեմատոլոգիական անալիզի համար. 
լուծիչ լուծույթներ և(կամ) ռեագենտներ ռետիկու-
լոցիտների անալիզի համար. լուծիչ լուծույթներ 
և(կամ) ռեագենտներ մեզի հետազոտության 
համար. լուծիչ լուծույթներ և(կամ) ռեագենտներ 
իմունալոգիական անալիզի համար. հեմոլի տիկ 
լուծիչ լուծույթներ և(կամ) ռեագենտներ. ներ կա-
նյութեր. ներկանյութեր բժշկական կամ կլինի-
կական ախտորոշման համար. ներկանյութեր հե-
մա տոլոգիական անալիզի համար. ներկանյութեր 
ռետիկուլոցիտների անալիզի համար. ներկանյու-
թեր մեզի հետազոտության համար. ներկանյութեր 
իմունալոգիական անալիզի համար. պատող լու-
ծույթներ. պատող լուծույթներ բժշկական կամ 
կլինիկական ախտորոշման համար. պատող լու-
ծույթ ներ հեմատոլոգիական անալիզի համար. 
պա տող լուծույթներ ռետիկուլոցիտների անա լիզի 
համար. պատող լուծույթներ մեզի հետազոտության 
համար. պատող լուծույթներ իմունալոգիական 
անա լիզի համար. ստուգանմուշներ բժշկական 
նպատակների համար. քիմիական չափանմուշներ 
բժշկական նպատակների համար. որակի ստուգ-
ման (հսկման) ստանդարտ լուծույթներ և որակի 
ստուգման (հսկման) նյութեր տեստավորման 
և տրամաչափարկման բժշկական սարքերի 
և ռեագենտների համար. հեմատոլոգիական 
ստուգ ման (հսկման) նյութեր տեստավորման և 
տրամաչափարկման բժշկական սարքերի ու ռեա-
գենտների համար. հեմատոլոգիա կան ստուգ-
ման (հսկման) նյութեր բժշկական նպա տակ-

ների համար. ստանդարտ շիճուկներ. ստուգիչ շի-
ճուկ ներ. բիոքիմիական ստանդարտ շիճուկներ. 
բիոքիմիական ստուգիչ շիճուկներ. լվացման և 
մաքրման միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. մաքրման լուծույթներ բժշկական նպա-
տակների համար. մաքրման պատրաստուկ ներ 
բժշկական նպատակների համար. լվացման լու-
ծույթներ բժշկական նպատակների համար. բա-
ցա ռությամբ կենդանիների վրա կամ դրանց 
մեջ օգտագործվող անասնաբուժական պատ-
րաստուկների, որոնք չեն նախատեսված ախտ-
որոշման տեստավորման նպատակներով օգտա-
գործման համար (ինչպիսիք են ախտորոշման 
տեստավորման սարքավորում ների հետ օգտա-
գործվող ախտորոշման տեստավորման ռեա-
գենտները), և բացառությամբ հակաճճվային 
նյու թերի, միջատասպան նյութերի և վ նասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկների, 
ֆունգիցիդների և(կամ) հերբիցիդների

դաս 9. տեստավորման սարքեր և գործիք-
ներ ոչ բուժական նպատակների համար. չափ-
ման սարքեր և գործիքներ. սարքեր և գործիք-
ներ լաբորատորիաներում գիտական հետա-
զոտությունների համար. մասնիկների վերլուծիչ-
ներ. մասնիկների պատկերների վերլուծիչներ. մաս-
նիկ ների հաշվիչներ. հատիկաչափական կազմի 
վերլուծիչներ. բակտերիաների վերլուծիչներ. 
փոր ձանոթներ և դրանց բռնիչներ. կաթոցիկներ. 
տվյալների մշակման սարքեր. համակարգիչներ. 
համա կարգիչներին կից սարքեր. համակարգիչ-
ների հետ օգտագործվող տպիչներ. համակարգչա-
յին ստեղ նաշարեր. համակարգչային հիշող սար-
քեր. համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համա կարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
գրանց  ված աշխատածրագրեր. ճյուղավորիչ ներ 
(տվյալների մշակման սարքեր). ընթերցիչ սարքեր 
(տվյալների մշակման սարքեր). մագնիսական 
ժապավենի բլոկներ (համակարգիչների համար). 
տեղեկատվության մագնիսական կրիչներ. մագ-
նիսական ժապավեններ. գրանց ված տեսա սկա-
վառակներ և տեսաժապավեն ներ. տվյալների 
օպտիկական կրիչներ. օպտիկական սկավառակ-
ներ. կոմպակտ սկավառակներ (հաստատուն հիշող 
սարք). տվյալների կոմպակտ սկավառակներ. ծած-
կա գրված մագնիսական քարտեր . ինտեգրալային 
սխեմաներ. մանրադիտակների առարկայական 
ապակիներ. լաբորատոր չափասրվակներ. լաբո-
րատոր պլաստիկ բաժակներ. փորձանոթներ 
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միկրոկենսաբանական նպատակների համար. 
փորձ անոթներ իմունալոգիական նպատակների 
համար. բոլոր վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և 
կցա մասեր ընդգրկված  9-րդ դասում.

դաս 10. բժշկական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ. սարքեր բժշկական 
անա լիզի մեջ օգտագործման համար. տեստա-
վորման սարքեր և գործիքներ բժշկական 
նպատակների համար. ախտորոշման սարքեր 
և գործիքներ բժշկական նպատակների համար. 
ար յան (հեմատոլոգիական) անալիզի սարքեր և 
գործիք ներ. արյան բջիջների անալիզի սարքեր 
և գործիքներ. ռետիկուլոցիտների անալիզի սար-
քեր և գործիքներ. էրիտրոցիտների անալիզի 
սարքեր և գործիքներ. արյան մակարդելիության 
անալիզի սարքեր և գործիքներ. տրոմբոցիտների 
ագրեգացման անալիզի սարքեր և գործիքներ. ար-
յան նախնական մշակման սարքեր և գործիքներ. 
արյան անալիզի չհպվող սարքեր և գործիքներ. 
արյունատար անոթի չհպվող մոնիտորներ. ինֆրա-
կարմիր սպեկտրոսկոպիկ անալիզի սարքեր և 
գոր ծիքներ. բջիջների հաշվիչ սարքեր. արյան 
բջիջների հաշվիչ սարքեր. տրոմբոցիտների հաշվիչ 
սարքեր. մասնիկների հաշվիչ սարքեր բժշկական 
նպատակների համար. մեզի հետազոտության 
սարքեր և գործիքներ. մեզի բջիջների անալիզի 
սարքեր և գործիքներ. մեզի մասնիկների անալիզի 
սարքեր և գործիքներ. մեզի նախնական մշակման 
սարքեր և գործիքներ. իմունաքիմիական անա-
լիզի սարքեր և գործիքներ. իմունալոգիական 
տեստավորման սարքեր և գործիքներ. իմունա-
լոգիական անալիզի սարքեր և գործիքներ. սար-
քեր և գործիքներ բժշկական քիմիայի անա լիզի 
համար. ծածկընթաց արյունահոսության անա-
լիզի սարքեր և գործիքներ. բակտերիական 
անա լիզի սարքեր և գործիքներ. գենետիկա կան 
տես տավորման սարքեր և գործիքներ. գենի 
ամպ լի ֆիկացիայի անալիզի սարքեր և գոր ծիք-
ներ. քաղցկեղի լիմֆատիկ մետաստազ ների 
անալիզի սարքեր և գործիքներ. նոսրաց նող 
սար քեր և գործիքներ. սարքեր և գործիքներ 
արյունը վերցնելու համար. անոթներ արյան 
նմուշը վերցնելու համար. կաթոցիկներ բժշկա-
կան նպա  տակների համար. ասեղներ բժշկական 
նպատակների համար. քսուքի փորձա նմուշի 
ստեղծ  ման սարքեր և գործիքներ. առարկայա կան 
ապա կիներ բժշկական նպատակների համար. 
ասպի րատորներ բժշկական նպատակների հա-
մար. չափման սարքեր և գործիքներ բժշկա կան 
նպատակների համար. զարկերակաճնշա չափեր. 
անոթներ (տարողություններ) նմուշների համար 

արհեստական պայմաններում ախտորոշման 
համար. սրվակներ նմուշների համար. միանգամյա 
օգտագործման չափասրվակներ. մի անգամ-
յա օգ տագործման բաժակներ մեզի անալիզի 
հա մար. անոթներ արյունը վերցնելու համար. 
չա փա սրվակների հենակալներ. փորձանոթ-
ների հենա կալներ. վերոհիշյալ բոլոր ապրանք-
ների մասեր և կցամասեր ընդգրկված 10-
րդ դասում. բացառությամբ դեղագոր ծա կան 
կամ անասնաբուժական նյութերի (որոնք չեն 
հան դիսանում ախտորոշման տեստավոր ման 
ռեագենտներ) ներարկման համար սարքերի և 
գոր ծիքների:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090244 (111) 14645
(220) 09.03.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 09.03.2019
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նա-

հանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. աճեցված մարդկային աճառաբջիջներ 

թերապևտիկ նպատակներով օգտագործման 
համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090246 (111) 14646
(220) 09.03.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 09.03.2019
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նա-

հանգ , US
(540) 

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

մաս նա վորապես թերապևտիկ դեղա միջոց ներ 
քաղցկեղի և աուտոիմունային հիվան դու թյունների 
բուժման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20090247 (111) 14647
(220) 09.03.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 09.03.2019
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նա-

հանգ , US
(540) 

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

մաս նա վորապես 1-ալֆա-հիդրօքսիվիտամին D2 
պարունակող ակտիվ վիտամին D2 դեղա գործական 
պատ րաստուկ՝  երկրոր դական հիպերպարաթի  րեոզի 
(գերվահանագեղձություն) և հիպեր պրոլիֆերատիվ 
(բջիջների գերաճ) հիվան դությունների բուժման 
համար։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090248 (111) 14648

(220) 09.03.2009 (151) 27.10.2009

 (181) 09.03.2019

(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նա-

հանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. թերապևտիկ հակամարմին որպես հա-

կա լիմ ֆոցիտային միջոց օգտագործելու հա մար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090250 (111) 14649
(220) 09.03.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 09.03.2019
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նա-

հանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական և բժշկական պատ-

րաս տուկներ ՄԻԱՎ-ի, բորբոքում  ների, արթ-

րիտների, ասթմայի, քաղցկեղի բուժ ման համար, 
բջջային փոխպատվաստման և բջջա յին փոխ -

պատվաստի մերժման թերապիայի համար, 

օրգանների փոխպատվաստման և օրգան-

ների փոխպատվաստի մերժման թերապիայի 

համար, արյունատար անոթների գոյաց ման հա-

մար, բազմակի կարծրուկների, մանրէային վա-

րակում ների բուժման համար, ծայրամասային 

արյան բնային բջիջների մոբիիլզացման համար, 

սրտանոթային հիվանդությունների, լիմֆոմայի 

բուժման համար, հյուսվածքների վերականգն-

ման համար, հյուսվածքների վերակազմության 

համար, լեյկեմիայի բուժման համար, դեղերի 

ազդեցության ներքո առաջացած անեմիայի 

բուժման համար, ռետրովիրուսների բուժման 

համար, քիմիաթերապիայի կամ ճառագայթային 

թերապիայի հետևանքով առաջացած արյու նա-

ստեղծության անբավարարվածության բուժման 

համար, արյան սպիտակ բջիջների ավելացման, 

ակնաբորբային հիվանդությունների, ներառյալ 

տարիքային դեղին բծերի դեգեներացիայի և 

դիաբետիկ ցանցենախտի բուժման համար։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090251 (111) 14650

(220) 09.03.2009 (151) 27.10.2009

 (181) 09.03.2019

(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նա-

հանգ , US
(540) 

(511) (510)

դաս 5. թաղանթի տեսքով բիոպոլիմերներ, 

որոնք օգտագործվում են վիրաբուժության մեջ 

կպում ների նվազեցման կամ կանխման համար։

դաս 10. բժշկական հարմարանքներ, մասնա-

վորապես թաղանթի տեսքով բիո պոլի մերներ, 

որոնք օգտագործվում են վիրաբուժության մեջ 

որպես հարմարանքներ կպում ների նվազեց ման 

կամ կանխման համար։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20090252 (111) 14651
(220) 09.03.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 09.03.2019
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նա-

հանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. թաղանթի տեսքով բիոպոլիմերներ, 

որոնք օգտագործվում են վիրաբուժության մեջ 
կպում ների նվազեցման կամ կանխման համար.

դաս 10. բժշկական հարմարանքներ, մաս-
նավորապես թաղանթի տեսքով բիո պոլիմեր ներ, 
որոնք օգտագործվում են վիրաբուժության մեջ 
որպես հարմարանքներ կպում ների նվազեցման 
կամ կանխման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090253 (111) 14652
(220) 09.03.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 09.03.2019
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի 

նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական և բժշկական պատ-

րաս տուկներ, մասնավորապես թաղանթներ, 
որոնք օգտագործվում են վիրաբուժության մեջ 
մարդկանց մարմ նի, հյուսվածքների և օրգանների 
վրա՝ կպումների նվազեցման կամ կանխման 
համար.

դաս 10. բժշկական հարմարանքներ, մաս-
նա վորապես բժշկական պատրաստուկներ պա-
րունակող, հերմետիկ պարկիկների մեջ փաթե-
թավորված խողովակներ, որոնք օգտագործվում 
են որպես վիրահատության ընթաց քում կամ հետո 
առաջացող հյուսվածքային մակերևույթի կպում-
ների կանխարգելիչներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090254 (111) 14653

(220) 09.03.2009 (151) 27.10.2009

 (181) 09.03.2019

(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նա-

հանգ , US

(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

մասնավորապես նախօրոք փաթեթված նե-

րարկվող կենսաքիմիական լուծույթներ, մաս-

նավորապես նատրիումի հիլանի (պոլիմերի տե-

սակ) լուծույթներ.

դաս 10. բժշկական սարքեր, մասնավորապես 

ներարկիչներ՝ նախօրոք լիցքավորված դոզա-

վորված նատրիումի հիլանի լուծույթով վիրա-

բուժության մեջ օգտագործման համար։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090255 (111) 14654

(220) 09.03.2009 (151) 27.10.2009

 (181) 09.03.2019

(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նա-

հանգ , US
(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

մասնավորապես նախօրոք փաթեթված ներարկ-

վող կենսաքիմիական լուծույթներ, մասնա վորա-

պես նատրիումի հիլանի (պոլիմերի տեսակ) լու-

ծույթներ։

դաս 10. բժշկական սարքեր, մասնավորապես 

ներարկիչներ՝ նախօրոք լիցքավորված դոզա-

վորված նատրիումի հիլանի լուծույթով վիրաբու-

ժության մեջ օգտագործման համար։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________
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(210) 20090306 (111) 14655
(220) 19.03.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 19.03.2019
(730) Ռեքիթ Բենքիզեր Ինք. , US
(540) 

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

նյութեր, պատրաստուկներ հազի, մրսածության, 
հարբուխի և գրիպի բուժման համար, պատ-
րաս տուկներ շնչուղիների և թոքային հիվան-
դությունների բուժման համար, խորխաբեր միջոց-
ներ, պատրաստուկներ և միջոցներ կանգի և 
այտուցի դեմ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090311 (111) 14656
(220) 19.03.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 19.03.2019
(730) Ռեքիթ Բենքիզեր Ինք. , US
(540) 

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

նյութեր, պատրաստուկներ հազի, մրսածության, 
հարբուխի և գրիպի բուժման համար, պատ-
րաս տուկներ շնչուղիների և թոքային հիվան դու-
թյունների բուժման համար, խորխաբեր միջոցներ, 
պատրաստուկներ և միջոցներ կանգի և այտուցի 
դեմ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080735 (111) 14657
(220) 17.07.2008 (151) 27.10.2009
 (181) 17.07.2018
(730) “Քոլ քոմյունիքեյշն” ՍՊԸ, Երևան, Բաբա-

ջանյան 47շ., բն.14, AM
(540) 

(526) “ՏԵԼԵԿՈՄ” և “TELECOM” բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։

(511) (510)
դաս 38. ձայնային տվյալների փոխանցում 

(VOIP տեխնոլոգիաների միջոցով) քարտային և 
օպերատորական համակարգերով։

____________________

(210) 20081161 (111) 14658
(220) 30.10.2008 (151) 27.10.2009
 (181) 30.10.2018
(730) “Սնեկարմ” ՍՊԸ, Երևան, Հաղթանակի 2, 

տուն 73, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 29. կարտոֆիլային չիպսեր, պահա ծո-

յացված, չորացված և ջերմամշակման են թարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. մուրաբա, կոմպոտ.

դաս 30. աշորայի չորահաց, ցորենի չորահաց, 

հացի չիպսեր, եգիպտացորենի չիպսեր, եգիպ-

տացորենի ձողիկներ, բրինձ, ալյուր և հացա-

հատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն և 

քաղցրավենիք.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 

անտառային և հացահատիկային մթերքներ, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. սերմեր, ածիկ։ 

____________________

(210) 20081250 (111) 14659

(220) 24.11.2008 (151) 27.10.2009

 (181) 24.11.2018

(730) Օրեքսո ԱԲ , SE
(540) 
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(511) (510)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ և նյութեր. դեղորայք. պատ-
րաստուկներ բուժական և հիգիենիկ նպա-
տակ   ների համար. դիետիկ նյութեր բուժական 
նպատակների համար. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապման նյութեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20081279 (111) 14660
(220) 01.12.2008 (151) 27.10.2009
 (181) 01.12.2018
(730) «Կլեոպատրա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

Վերին Արտաշատ, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծ-
ման և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանե-
լիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և 
մածուկներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյու թեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույք ներ. 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 գոր-
ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20090085 (111) 14661
(220) 05.02.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 05.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք.,Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծանելիք, 

օդեկոլոն, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր ար-
տա դրանք անձնական օգտագործման համար. 
դեղերով չտոգորված միջոցներ մաշկի խնամքի 
համար. դեղերով չտոգորված արդուզարդի 
պարագաներ անձնական օգտագործման համար. 

մարմ նի օճառ ներ և մաքրող միջոցներ. արևայրուքի 

համար նախատեսված միջոցներ. եթերային յուղեր 

անձնա կան օգտագործման համար. մազերի 

խնամքի միջոցներ։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090089 (111) 14662

(220) 05.02.2009 (151) 27.10.2009

 (181) 05.02.2019

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

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծանելիք, 

օդեկոլոն, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր ար-

տա  դրանք անձնական օգտագործման համար. 

դեղերով չտոգորված միջոցներ մաշկի խնամքի 

համար. դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարա-

գաներ անձնական օգտագործման համար. մարմ-

նի օճառներ և մաքրող միջոցներ. արևայրուքի հա-

մար նախատեսված միջոցներ. մազերի խնամքի 

միջոցներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20090090 (111) 14663
(220) 05.02.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 05.02.2019
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(730) Մերի Քեյ Ինք.,Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծանելիք, 

օդեկոլոն, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման համար. 
դեղերով չտոգորված միջոցներ մաշկի խնամքի 
համար. դեղերով չտոգորված արդուզարդի պա-
րագաներ անձնական օգտագործման համար. 
մարմ նի օճառներ և մաքրող միջոցներ. արև-
այրուքի համար նախատեսված միջոցներ. եթե-
րային յուղեր անձնական օգտագործման հա մար. 
մազերի խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090097 (111) 14664
(220) 09.02.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 09.02.2019
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ վեն-

նոստյու Տորգովիյ Դոմ “Սանտէկ” , RU
(540) 

(526) “COFFEE” բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

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

(511) (510)
դաս 30. կակաո, կակաոյից պատրաստված 

սննդամթերք, սուրճ, կակաոյով և կաթով ըմպե լիքներ, 
սուրճով և կաթով ըմպելիքներ, սուրճով ըմպելիքներ, 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ, շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ, շոկոլադային ըմպե լիքներ, կակոյով 
ըմպելիքներ, թեյ, սառույցով թեյ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090154 (111) 14665
(220) 18.02.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 18.02.2019
(730) “Վարդանյաններ” ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահա-

միրյանների 4, AM

(540) 

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում (բացառությամբ կտորների նախ շերի 
դաջման համար թղթից). տպագրական արտա-
դրանք. նյութեր կազմարարական աշխա տանք-
ների համար. լուսանկարներ. թղթա գրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյու թեր գրա սենյակային 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. տառաշա-
րեր. տպագրական կլիշեներ. մասնավորապես 
թղթե ժապավեններ, սեղանի թղթե սպիտա-
կեղեն, թղթե անձեռոցիկներ (սեղանի), սեղանի 
թղթե դրոցներ (տակդիրներ), սեղանի թղթե 
ծածկոց (սփռոց), սեղանի թղթե անձեռոցիկներ, 
թերթերով թղթեր, մոմած թղթեր, թուղթ գրանցող 
սարքերի համար, թուղթ պահարանների արկղների 
համար (բուրումնավետացված կամ ոչ), թուղթ 
փայտազանգվածից, պատճենահանման թուղթ, 
մագաղաթաթուղթ, փոստային թուղթ, փայլուն 
թուղթ, զուգարանի թուղթ, փաթեթավորման 
թուղթ, խուան-թուղթ (չինական նկարչության 
և գեղագրության համար), ծծանաթուղթ, թղթե 
տա րողություններ սերուցքի համար, թղթե կամ 
ստվարաթղթե իրեր փաթեթավորելու համար, 
ստվարաթղթե կամ թղթե տուփեր, ստվարաթղթե 
իրեր, թղթի մանրատիչներ, թղթե կալկա (մոմա-
թուղթ), կալկա (մոմաթուղթ), փայտանյութից 
ստվա րաթուղթ, ստվարաթուղթ, սիգարների 
օղակներ (երիզներ), ծրարներ, թղթե ժապավեն-
ներ, վիսկոզից թերթերփաթեթավորման համար, 
պղպջակավոր (բշտիկավոր) պլաստմասսայե 
թեր թեր (փաթեթավորման կամ կշռածրարման 
համար), թաղանթանյութից փափուկ թերթեր 
փաթեթավորման համար, փաթեթավորման 
օսլա յած նյութեր, զտիչ (քամիչ) թղթե նյութեր, 
տոպ րակներ աղբի համար (թղթե կամ պլաստ-
մասսայե), մանկական թղթե կրծկալ ներ, ինքնա -
սոսնձվող պիտակներ, թղթե կամ ստվա րաթղթե 
փաթաթվածքներ շշերի համար, ճկուն պլաստիկ 
թաղանթներ դարսակման համար, թղթե տոպ-
րակներ, տոպրակներ միկրոալիքային վառա-
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րանում սնունդ պատրաստելու համար, թղթապա-
նակներ փաստաթղթերի համար, պապյե-մաշե, 
միանգամյա օգտագործման բարուրներ (խան-
ձարուրներ) թաղանթանյութից կամ թղթից, թղթե 
թաշկինակներ, միանգամյա օգտագործման տա-
կաշորեր թղթից կամ թաղանթանյութից, պլաստ-
մասսայե թաղանթներ փաթեթա վոր ման համար, 
գրաֆինների թղթե դրոցներ (տակդիրներ), թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար, ճնշածծաններ (թղթա-
ճնշիչներ), թղթե անձեռոցիկներ գրիմի հեռացման 
համար, թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ, շշերի 
փաթեթվածք ստվարաթղթից կամ թղթից, նրբա-
թիթեղ, թուղթ և (կամ) կտավներ նկարների հա-
մար.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։

____________________

(210) 20090207 (111) 14666
(220) 02.03.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 02.03.2019
(730) Աստելլաս ֆարմա Ինք. , JP
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյու թեր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090275 (111) 14667
(220) 13.03.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 13.03.2019
(730) “Վի Էյջ Սթոուն” ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, ք. 

Սիսիան, Շիրակի 5, AM
(540) 

(526) “STONE” բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 40. բնական քարերի մշակում։ 

____________________

(210) 20090307 (111) 14668
(220) 19.03.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 19.03.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-

րացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման համար, 
մաշկի խնամքի դեղերով չտոգորված միջոցներ, 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագաներ 
անձնական օգտագործման համար, մարմ նի 
օճառներ և մաքրող միջոցներ, արևայրուքի հա-
մար նախատեսված միջոցներ, եթերային յու-
ղեր անձնական օգտագործման համար, մազերի 
խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090308 (111) 14669
(220) 19.03.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 19.03.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-

րացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման համար, 
մաշկի խնամքի դեղերով չտոգորված միջոցներ, 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագա-
ներ անձնական օգտագործման համար, մարմ-
նի օճառներ և մաքրող միջոցներ, արևայրուքի 
համար նախատեսված միջոցներ, եթերային յու-
ղեր անձնական օգտագործման համար, մազերի 
խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20090309 (111) 14670
(220) 19.03.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 19.03.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-

րացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման համար, 
մաշկի խնամքի դեղերով չտոգորված միջոցներ, 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագաներ 
անձնական օգտագործման համար, մարմ նի օճառ-
ներ և մաքրող միջոցներ, արևայրուքի համար 
նախատեսված միջոցներ, եթերային յուղեր անձ-
նական օգտագործման համար, մազերի խնամքի 
միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090366 (111) 14671
(220) 27.03.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 27.03.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-

րացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծանելիք, 

օդեկոլոն, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր ար-
տա դրանք անձնական օգտագործման համար. 
դեղերով չտոգորված միջոցներ մաշկի խնամքի 
համար . դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարա-
գա ներ անձնական օգտագործման համար. մարմ-
նի օճառներ և մաքրող միջոցներ, արևայրուքի 
համար նախատեսված միջոցներ. եթերային յու-
ղեր անձնական օգտագործման համար, մազերի 
խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090402 (111) 14672
(220) 03.04.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 03.04.2019

(730) Լոնդա ԳմբՀ, DE
(540) 

(511) (510)
դաս 3. օճառներ, օծանելիք, եթերային յուղեր, 

մարմ նի և դեմքի խնամքի համար նախատեսված 
կոսմետիկական պատրաստուկներ, մազերի լոս-
յոններ, ատամի փոշիներ և մածուկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090907 (111) 14673
(220) 27.07.2009 (151) 27.10.2009
 (181) 27.07.2019
(730) “Իսուզ” ՍՊԸ, Գյումրի, Գ.Նժդեհի 1/5, AM
(540) 

(526) “LECAFE” բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

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

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

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։
(740) Ա. Արզումանյան

____________________

(210) 20091192 (111) 14674
(220) 05.10.2009 (151) 27.10.2009

 (181) 05.10.2019

(730) Պողոսյան Դավիթ Վարդանի ՌԴ, Չելյաբինսկ, 

Բելորեցկիյ փող., տուն 12, RU
(540) 

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

(511) (510)
դաս 29. պտղաբանջարեղենային պահա-

ծոներ։ 
____________________
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(210) 20081319 (111) 14675
(220) 08.12.2008 (151) 02.11.2009
 (181) 08.12.2018
(730) “Նյու վուդստոն” ՍՊԸ, ք.Երևան, Թավրիզյան 

71/1, AM
(540) 

(526) “WOOD” և “STONE” բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն և մոխ-
րագույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 35. առևտուր.
դաս 37. շինարարական աշխատանքներ։ 

____________________

(210) 20081400 (111) 14676
(220) 27.12.2008 (151) 02.11.2009
 (181) 27.12.2018
(730) “Վանց գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, Վերին Զեյթուն, 

Կամարակ 2-րդ նրբ., 36 տուն, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ նա-

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

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. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-
ռույց.

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգա-
յին ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա դրա-
նյութեր։ 

____________________

(210) 20090147 (111) 14677
(220) 17.02.2009 (151) 02.11.2009
 (181) 17.02.2019
(730) Արմեն Համբարձումյան, Երևան, Չարենցի 

25, բն. 17, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմա տոգրա ֆիա-
կան, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդա-
նշանման, հսկման (ստուգման), փրկու թյան և 
ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա կա նու-
թյան հաղորդման, միացման, փոխակերպ   ման, 
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 
գրառ ման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնա-
գրման սկավառակներ. առևտրի ավտոմատներ 
և կանխավճարով աշխատող ապարատների 
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մեխանիզմ ներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորում ներ և համակարգիչներ. կրակ-
մարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պի տույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կա-
հույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորում ների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման հա մար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակում ներ, դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ գրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. սնդուկ-
ներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. հովանոցներ, 
անձրևակալներ և ձեռնափայ տեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ նա-

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճար-
պեր.

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրում ներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսում նական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառում ների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակում ներ. արդյունաբերական 
վերլուծում ներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում։ 

____________________

(210) 20090266 (111) 14678
(220) 12.03.2009 (151) 02.11.2009
 (181) 12.03.2019
(730) “Աշտարակ-կաթ” ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Ագարակ, AM
(540) 

(526) Բացի “ԱՇՏԱՐԱԿ ԿԱԹ” և “ASHTARAK 
DAIRY” անվանումից մ նացած բոլոր գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

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

(511) (510)
դաս 29. պանիր։

____________________
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(210) 20090385 (111) 14679
(220) 01.04.2009 (151) 02.11.2009
 (181) 01.04.2019
(730) “Իմէքս Գրուպ” ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 

խճուղի 2, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շար-
ժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինություն-
ներ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. 
մե տաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր 
և փականքային իրեր. մետաղյա խողովակ ներ. 
անկիզելի պահարաններ. սովորական մետաղնե-
րից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. հանքանյութեր.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, աս-
բեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մաս-
նակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծ-
ման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա 
ճկուն խողովակներ.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մե-
տաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական նպա-
տակների համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. 
ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ և շի-
նություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորում ների տեղակայում.

 ____________________

(210) 20090401 (111) 14680
(220) 03.04.2009 (151) 02.11.2009
 (181) 03.04.2019
(730) “Սարգիս և Անուշավան եղբայրներ” ՍՊԸ, 

Երևան, Եղ. Թադևոսյան 17, բն. 37, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 35. առևտուր։ 

____________________

(210) 20090487 (111) 14681
(220) 28.04.2009 (151) 02.11.2009
 (181) 28.04.2019
(730) “Այ փի էս սի” քաղաքական և սոցիոլոգիա-

կան խորհրդատվությունների ինստիտուտ 
ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 21, բն. 38, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ վար-
դա գույն, սև և սպիտակ գունային հա մակ-
ցությամբ:

(511) (510)
դաս 35. սոցիոլոգիական հետազոտություններ, 

սոցիոլոգիական հարցում ներ, տվյալ ոլորտին վերա-
բերող խորհրդատվությունների տրամադրում.

դաս 41. թրեյնինգների, վերապատրաստման 
դասընթացների կազմակերպում.

դաս 42. քաղաքական վերլուծություններ, 
տվյալ ոլորտին վերաբերող խորհրդատվությունների 
տրամադրում: 

____________________

(210) 20090506 (111) 14682
(220) 06.05.2009 (151) 02.11.2009
 (181) 06.05.2019
(730) Էլեոնորա Գուրգենի Սարգսյան, Երևան, 

Հովհաննիսյան 12, բն. 30, AM
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(540) 

(511) (510)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից պաշ-
տ պանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա նյու թեր, 
ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակված բնա-
կան խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղ  ներ 
գեղարվեստական, գեղազարդման նպատակների 
և գեղարվեստական տպագրության համար։

դաս 7. մեքենաներ և հաստոց ներ. շար-
ժիչ  ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրան-
սպոր տային միջոցների համար նախա տես-
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչ ներ և 
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական գոր-
ծիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառավարվող-
ների. ինկուբատորներ։

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. 
ածելիներ։

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշ խա կան, լուսանկարչական, կինեմա տո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրա կանության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ ներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշ խա տող ապարատների մեխանիզմ ներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենա-
ներ, տեղե կատվության մշակման սարքավո րում-
ներ և համակարգիչներ. կրակմարիչներ։

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների հա-
մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային 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 23. մանվածք և թելեր մանած ագոր-
ծության համար։

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

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղ մա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ։

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, խսիր-
ներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. պատի 
պաստառներ (ոչ մանածագործական)։

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գոր ծունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ։

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-

ռա յություններ և հետազոտություններ և դրանց 

հետ կապված մշակում ներ. արդյունաբերական 

վերլուծում ներ և հետազոտություններ. համա-

կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 

և կատարելագործում։ 
____________________

(210) 20090931 (111) 14683

(220) 04.08.2009 (151) 02.11.2009

 (181) 04.08.2019

(730) “Գյումրի-գարեջուր” ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 

Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր։ 

____________________

(210) 20090932 (111) 14684
(220) 04.08.2009 (151) 02.11.2009
 (181) 04.08.2019
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(730) “Գյումրի-գարեջուր” ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր։ 

____________________

(210) 20090933 (111) 14685
(220) 04.08.2009 (151) 02.11.2009
 (181) 04.08.2019
(730) “Գյումրի-գարեջուր” ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 

Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM
(540) 

(526) “GYUMRI”, “BREWED WITH NATURAL 

INGREDIENDS”, “PRODUSED & BOTTLED 

IN ARMENIA”, “BEER”, “GOLD” և “1970” 

գրառում ներն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, կարմիր 

և ոսկեգույն գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր։ 

____________________

(210) 20091105 (111) 14686
(220) 22.09.2009 (151) 02.11.2009
 (181) 22.09.2019
(730) “Ամառտի” ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ 

Զովունի 5-րդ փող, շենք 86, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 30. թեյ։ 

____________________

(210) 20081016 (111) 14687
(220) 29.09.2008 (151) 10.11.2009
 (181) 29.09.2018
(730) Անհատ ձեռներեց Հրանտ Սարգսյան, 

Արարատի մարզ, գյուղ Ուրծաձոր, Մարզ պե-
տունու 26, AM

(540) 

(526) Բոլոր գրառում ներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 32. լիմոնադ։ 

____________________

(210) 20090141 (111) 14688
(220) 16.02.2009 (151) 10.11.2009
 (181) 16.02.2019
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(730) Աուքսիլիում Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս, Ինք 
(Դելավերի նահանգ) , US

(540) 

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

(740) Ռ. Մանասերյան
____________________

(210) 20090181 (111) 14689
(220) 23.02.2009 (151) 10.11.2009
 (181) 23.02.2019
(730) “Մաքս և Հայկ” ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 

18, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 35. խանութների ցանց.
դաս 39. տաքսի ծառայություն.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ.
դաս 44. գեղեցկության սրահ։ 

____________________

(210) 20090450 (111) 14690
(220) 17.04.2009 (151) 10.11.2009
 (181) 17.04.2019
(730) Արման Դավթյան Երևան, Վ. Փափազյան 

16, բն. 60, AM
(540) 

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալ վածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա-
նակաչափ սարքեր։ 

____________________

(210) 20090490 (111) 14691
(220) 29.04.2009 (151) 10.11.2009
 (181) 29.04.2019
(730) “Գռեյթ Վեյվ” ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 

60, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 36. ներդրումային գործունեություն։ 

____________________

(210) 20090494 (111) 14692
(220) 29.04.2009 (151) 10.11.2009
 (181) 29.04.2019
(730) “Քանքար” ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 17, AM
(540) 

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյու թեր կազմարարական աշխատանք ների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կեն ցաղային նպատակների համար. պիտույք ներ 
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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։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090495 (111) 14693

(220) 29.04.2009 (151) 10.11.2009

 (181) 29.04.2019

(730) “Քանքար” ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 17, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 

բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապական նյութեր, 

ատամ նալցման և ատամ ների ծեփապատճեններ 

պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ միջոց-

ներ, վ նասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-

րաստուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090497 (111) 14694

(220) 29.04.2009 (151) 10.11.2009

 (181) 29.04.2019

(730) “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

(540) 

(526) Բացի “BLACK” բառից մ նացած բոլոր գրա-
ռում ներն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ և մոխ-
րագույն գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։ 
____________________
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(210) 20090498 (111) 14695

(220) 30.04.2009 (151) 10.11.2009

 (181) 30.04.2019

(730) “Ամերիաբանկ” ՓԲԸ, Երևան, Վ.Սարգսյան 
2, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 36. ապահովագրություն, ֆինանսական 

գործունեություն, դրամավարկային գործառ նու-

թյուններ, անշարժ գույքի հետ կապված գոր-

ծառնություններ։ 

____________________

(210) 20090530 (111) 14696

(220) 08.05.2009 (151) 10.11.2009

 (181) 08.05.2019

(730) “Վէմ” Բարեգործական հասարակական կազ-

մակերպություն, Երևան, Կորյունի 19ա, AM
(540) 

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյու թեր կազմարարական աշխատանքների 
հա  մար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռ նարկներ (բացառությամբ սարքավորում ների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ, մասնավորապես գրքեր, 
ժողովածուներ, պարբերականներ, թերթեր, բա-
ցիկներ ու ծրարներ, ինտերնետային պարբե-
րականներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա-
վորապես ռադիոհաղորդում ների, հեռուստա-
ծրագրերի, ֆիլմերի արտադրություն ու թո ղար-
կում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսում նական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու-
թային միջոցառում ների կազմակերպում, ռադիո-
ծրագրերի պատրաստում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակում ներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում։ 

____________________
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(210) 20090814 (111) 14697
(220) 14.07.2009 (151) 10.11.2009
 (181) 14.07.2019
(730) “Գրանդ տոբակո” հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
(540) 

(526) “GOLDEN FLAME” և “AMERICAN BLEND” 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ, ծխելու պիտույքներ, 

լուցկի։ 
____________________

(210) 20090928 (111) 14698
(220) 03.08.2009 (151) 10.11.2009
 (181) 03.08.2019
(730) Ջուլիետտա Սահակյան Երևան, Մ. Բաղ-

րամյան 62, բն. 40, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.

դաս 35. առևտուր. գործերի կառավարում 

գոր ծարարության ասպարեզում. վարչա րարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառա յու թյուններ։ 

____________________

(210) 20090936 (111) 14699

(220) 04.08.2009 (151) 10.11.2009

 (181) 04.08.2019

(730) Ջուլիետտա Սահակյան Երևան, Մ. Բաղ-
րամյան 62, բն. 40, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 

մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծ-

ման և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 

եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 

լոս յոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և 

մածուկներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալ վածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժա մա-
նակաչափ սարքեր.
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դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակում ներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
հովա նոցներ, անձրևակալներ և ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շրջա-
նակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կա րասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խո զա-
նակներ (բացառությամբ նկարիչների վրձիննե-
րի) և դրանց պատրաստման նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. պող պատյա 
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացառությամբ շինարարական ապա-
կու). ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

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

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակ ներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ նամար-
զական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճար-
պեր.

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

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, 

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

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

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրում ներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսու ցում). ուսում նական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառում ների կազմակերպում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անաս-
նաբուժական ծառայություններ. կեն դանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառաբուծական ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20091111 (111) 14700
(220) 22.09.2009 (151) 10.11.2009
 (181) 22.09.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ.” ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 
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(511) (510)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա վոր-

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20091223 (111) 14701
(220) 09.10.2009 (151) 10.11.2009
 (181) 09.10.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

“Ա.Կ.Զ.” ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) (554) 

(511) (510)

դաս 21. տարա (շիշ).

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20081198 (111) 14702
(220) 12.11.2008 (151) 11.11.2009
 (181) 12.11.2018
(730) Էմիրեթս Նեշնլ Օիլ Քոմփանի Լիմիթեդ 

ԷլԷլՍի (ԷՆՕԿ) , AE
(540) 

(526) Արաբերեն գրառում ն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է փիրուզագույն, կարմիր 

և սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 

քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 

և կա պակցման բաղադրություններ. վառելիք 

(նե րառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 

լու սա վորման նպատակների համար. մոմեր, 

պատրույգներ լուսավորման համար։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090019 (111) 14703
(220) 16.01.2009 (151) 11.11.2009
 (181) 16.01.2019
(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր. դիետիկ մթերք և նյութեր բժշկական 

նպատակների համար. վիտամիններ, հանքա-
նյութեր և սննդային հավելանյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20090104 (111) 14704
(220) 10.02.2009 (151) 11.11.2009
 (181) 10.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք.,Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 
ար տադրանք անձնական օգտագործման հա մար, 
մաշկի խնամքի դեղերով չտոգորված միջոցներ, 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագաներ 
անձնական օգտագործման համար, մարմ նի օճառ-
ներ և մաքրող միջոցներ, արևայրուքի համար 
նախատեսված միջոցներ, եթերային յուղեր անձ-

նական օգտագործման համար, մազերի խնամքի 

միջոցներ։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090143 (111) 14705
(220) 17.02.2009 (151) 11.11.2009
 (181) 17.02.2019
(730) Նովարթիս ԱԳ , CH
(540) 

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

(740) Ա. Գալոյան
____________________

(210) 20090184 (111) 14706

(220) 23.02.2009 (151) 11.11.2009

 (181) 23.02.2019

(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-
րացիա , US

(540) 

(511) (510)
դաս 16. կոսմետիկայի և կոսմետիկ խնամքի 

բնագավառում տպագրված պարբերական հրա-
պարակում ներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090190 (111) 14707
(220) 23.02.2009 (151) 11.11.2009
 (181) 23.02.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կոր-

պորացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

օդեկոլոն, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր ար-
տա դրանք անձնական օգտագործման համար, 
դեղերով չտոգորված մաշկի խնամքի միջոցներ, 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագաներ 
անձնական օգտագործման համար, մարմ նի 
օճառ ներ և մաքրող միջոցներ, արևայրուքի 
համար նախատեսված միջոցներ, եթերային յու-
ղեր անձնական օգտագործման համար, մազերի 
խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090245 (111) 14708
(220) 09.03.2009 (151) 11.11.2009
 (181) 09.03.2019
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նա-

հանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. հեղուկ բաղադրություններ օրգանների 

հեղու կանցման, վերահեղուկանցման և պահ-
պանման համար։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20090249 (111) 14709
(220) 09.03.2009 (151) 11.11.2009
 (181) 09.03.2019
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նա-

հանգ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 10. կոլագենային հիմքով հիմ նանյութի 

վրա մարդկային աճառաբջիջներ, որոնք օգտա-
գործվում են որպես ներպատվաստներ բժշկական 
և թերապևտիկ նպատակներով։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20090277 (111) 14710
(220) 13.03.2009 (151) 11.11.2009
 (181) 13.03.2019
(730) Ֆեդերալնոյե գոսուդարստվեննոյե ունի-

տարնոյե պրեդպրիյատիյե “Տորգովիյ դոմ 
“Կրեմլյովսկիյ” Ուպրավլենիյա դելամի Պրե-
զիդենտա Ռոսիսկոյ Ֆեդերացիի”, RU

(540) 

(511) (510)
դաս 29. սննդային ալգինատներ. անձրուկներ 

(անչոուս, խամսի՝ ձուկ). մշակված գետնընկույզ 
(չինական ընկույզ). սննդային սպիտակուցներ. 
ձվի սպիտակուց. պահածոյացված լոբազգիներ. 
պահածոյացված սոյայի լոբազգիներ. արգա-
նակ ներ. տաքկոճի (կոճապղպեղի, զենջեֆիլի) 
մուրաբա. ճարպանյութեր սննդային ճարպեր 
պատրաստելու համար. ուտելի թռչնի բներ. պա-
հա ծոյացված սիսեռ. պահածոյացված սնկեր. 
որսամիս. սննդային դոնդողանյութ. մսային դոն-
դող. սննդային դոնդող. մրգային դոնդող. ձվի դեղ-
նուց. կոկոսի յուղ. սննդային ոսկրայուղ. խոզի 
ճարպ. կենդանական ճարպեր. սննդային ճար պեր. 
մրգերի հիմքի վրա թեթև խորտիկներ. երշիկե ղեն. 
չա միչ. խավիար. սննդային կազեին. թթու կաղամբ. 
ձկան սննդային սոսինձ. արյունախառն երշիկ. մսի 
պահածոներ. բանջարեղենի պահածոներ. ձկան 
պահածոներ. մրգային պահածոներ. արգանակի 
խտածոներ. մանր վարունգ (թթու դրած).մանր 
ծովախեցգետիններ. սերուցքային կրեմ. սննդա-
յին կրոկետներ. սննդի մեջ օգտագործվող շերամի 
որդի թիթեռների հարսնյակներ. տապակած 
լամինարիաներ. լանգուստներ (ծովային խոշոր 
ուտելի խեցգետիններ) (անկենդան). սաղմոն. 
պահածոյացված սոխ. մարգարին. թթու դրած 
կտրատած բանջարեղեն սուր համեմունքով. 
մարմելադ. բուսական յուղ. գետնընկույզի (չինա-
կան ընկույզի) յուղ. կակաոյի յուղ. կոկոսի յուղ. 
կարագ. միդիաներ (երկփեղկ խեցե մորթ ներ) 
(անկենդան). ծեծած նուշ. սննդային ոսկրա-
ծուծ. կակղամորթներ (անկենդան). կաթ. սո յայի 
կաթ (կաթի փոխարինիչ). ձկան ալյուր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. պտղամիս. միս. 
պահածոյացված միս. պահածոյացված բան-
ջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. ջերմային 
մշակման ենթարկված բանջարեղեն. կարտոֆիլի 
յու ղաբլիթներ. պահածոյացված ձիթապտուղ. 

օմարներ (ծովային տասնոտանի խեցգետին-
ներ) (անկենդան). չորացրած կոկոսի ընկույզներ. 
մշակված ընկույզներ. տոմատի մածուկ. լյարդի 
պաշտետներ. սննդային պեկտիններ. լյարդ. 
մանրաթթու. շաքարի օշարակի մեջ եփված 
պտուղներ կամ հատապտուղներ. ձվի փոշի. 
մթերքներ աղը դրած խոզի ազդրից. կաթնա-
մթերք. խմորված (ֆերմենտացիայի ենթարկ ված) 
բանջարեղենների հիմքի վրա սննդամթերք (կիմ 
չի). ձկնամթերք. թթված կաթ. սննդային պարզ 
սպիտակուցներ. ընտանի թռչուն (անկենդան). 
ծաղկափոշին որպես սննդամթերք. լոռամրգի 
խյուս. խնձորի խյուս. խեցեմորթներ (անկենդան). 
ձուկ (անկենդան). պահածոյացված ձուկ. բանջա-
րեղենի սալաթներ. մրգային սալաթներ. ճարպ. 
սարդինա. խոզի միս. ծովատառեխ. հարած սե-
րուցք. յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար. բանջարեղենների հյութեր սնունդ պատ-
րաստելու համար. աղը դրած միս. նրբերշիկ 
պաք սիմատի մեջ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. ենթամթերքներ. 
ապուրներ. բանջարեղենի ապուրներ. պանիրներ. 
տահինի (խմոր քնջութի հատիկներից). սոյայի լոռ 
(շոռ). տրեպանգներ (ծովային անողնաշարավոր 
ուտելի կենդանի) (անկենդան). պահածոյացված 
գետնասնկեր. թյուննոս (ձուկ). ոստրեներ (ան կեն-
դան). շրդանային մակարդ. ձկան սուկի. խուր մա. 
ջնարակված մրգեր. սառեցրած մրգեր. պահա-
ծոյացված մրգեր. սպիրտի մեջ պահա ծոյացված 
մրգեր. ջերմային մշակման ենթարկված մրգեր. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. հումոս (խմոր թուրքական 
սիսեռից). մրգակեղև. պահածոյացված ոսպ. կար-
տոֆիլի չիպսեր. մրգային չիպսեր. ջրիմուռների 
սննդային էքստրակտներ. մսային էքստրակտներ. 
խխունջի ձվեր. ձվեր.

դաս 30. սննդի բուրում նավետարարներ. 
թխվածքի բուրում նավետարարներ (բացառու-
թյամբ եթերային յուղերի). աստղաձև անիսոն. բիսք-
վիտներ. նրբաբլիթներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
բուլկիներ. վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վա-
նիլ (բուրում նավետացնող նյութ). վաֆլիներ. վեր-
միշել. սրճային բուրում նավետացնող նյութեր. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. կապակցող նյու  թեր 
երշի կեղենի համար. կապակցող նյութեր սննդա-
յին սառույցի համար. ծովի ջուր (սնունդ պատ-
րաստելու համար). սննդային խաղողա շա քար. 
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մա նա նեխ. խմորիչ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. բրնձի հիմքի վրա թեթև խորտիկներ. 
հացաբույսերի հիմքի վրա թեթև խորտիկներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սուրճի բուսական փոխա-
րինիչներ. հրուշակեղեն. հրուշակեղեն նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. դոնդողանման 
հրուշակեղեն. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
գլխա վորապես խորիզով. խմորեղեն (ալրային 
հրուշա կեղեն). հրուշակեղեն գետնընկույզի 
հիմքի վրա. հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. մակա-
րոնեղեն. կարկանդակներ. սառեց րած յոգուրտ. 
կակաո. կակաոյից պատրաստված սննդա մթերք. 
կապար. կարամելներ. կաթ նով շիլա. քիշ (կուտապ  
թխվածքաճաշ մանր կտրտված ճարպի կտոր-
ներով). սննդային սնձան (սպիտակուցային նյութ). 
կոնֆետներ. մատուտակի կոնֆետներ. անանուխի 
կոնֆետներ. սուրճ. սուրճի հումք. սննդային օսլա. 
կրեկերներ. սննդային ձավարներ. եգիպտացորենի 
ձավար. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. կուլեբյակա (կերակուր). սննդային 
քրքում. կուսկուս. ալրային ուտելիքներ. լապշա 
(արիշտա). սառույց սառեցման համար. բնական 
կամ արհեստական սառույց. սննդային սառույց. 
սառնաշաքար (նաբաթ). բրնձային բլիթներ. 
ածիկաշաքար. սիմինդրի (եգիպտացորենի շիլա). 
նշակարկանդակներ. քաղցր կաթնազանգված 
հրուշակեղենի համար (եփած կրեմ). մեղր. 
մեղ վամոր կաթ (բացառությամբ բժշկական 
նպատակով օգտագործվողի). պաղպաղակ. մրգա-
յին պաղպաղակ. ալյուր. մյուսլի. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
սուրճով ըմպելիքներ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. շոկոլադային 
ըմպելիքներ. կակաոյով ըմպելիքներ. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. մանրացված վարսակ. մաքրված վար-
սակ. մշկընկույզ. պաստեղներ (քաղցրավենիք). 
մաթ (ռուփ). պղպեղ (տաքդեղ). պետիֆուրներ 
(աղանդերային թխվածքաբլիթ). թխվածքաբլիթ. 
կուտապներ. պիցաներ. պոմադկաներ (քաղցրա-
վենիք). ադիբուդի. պաղպաղակի փոշի. պրալինե. 
համեմունքներ. տնային պայմաններում միսը 
փափկացնող մթերքներ. հացահատիկային 
արտա դրանք. ալրեղեն. մթերք վարսակի հիմքի 
վրա. ակնամոմ. քաղցրաբլիթներ (անուշա-
հաց). ամոքանք. քաղցրակուտապ. փոշի քաղցր 
ամոքահունց խմորից պատրաստված հրուշա-
կե ղենի համար. ռավիոլի. ծամոն (մաստակ) 

(բացա ռությամբ բժշկական նպատակով օգտա-
գործ վողի). բրինձ. գարնանային ռուլետ (հում 
բանջարեղեն, փաթաթված բրնձի ալյուրից 
պատրաստված նրբաբլիթի մեջ). շաքար. անիսոնի 
սերմ. քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. քաղցրա վենիք. ածիկ (մաստ). սննդի 
սոդա. աղ սննդամթերքի պահածոյացման համար. 
կերակրի աղ. նեխուրի աղ. սպագետի. սուր 
համեմունք (համեմանք). կայունարարներ խփված 
սերուցքի համար. պաքսիմատ. թավալելու պաք-
սիմատ. սուշի. սենդվիչներ. խմորիչների հաբեր 
(բացառությամբ բուժական նպատակների համար 
օգտագործվողների). թաբուլե (բանջարեղենից, 
սիսեռից, յուղից և կիտրոնի հյութից պատրաստ ված 
կերա կրատեսակ). տակոս (քաղցրահամ (անալի) 
եգիպտացորենի բլիթներ մսի և բանջարեղենի 
լցոնով). տապիոկա. խմոր սոյայի լոբազգինե րից. 
նշով խմոր. տորտիլաներ (եգիպտացորենի բլիթ  -
ներ). մրգա հատապտղային տորթեր. պահածոյաց-
ված բանջարանոցային խոտեր (համեմունք ներ). 
ուտելի զարդարանքներ քաղցր ամոքա հունց 
խմո  րից պատրաստված հրուշակեղենի համար. 
քա ցախ. խմորի մակարդներ. հալվա. հաց. հաց 
ան  խաշ խմորից. փաթիլներ հացահատի կային 
արտադրանքից. եղերդ (ճարճատուկ). թեյ. սա-
ռույցով թեյ. շոկոլադ. ածիկի էքստրակտ. սննդա յին 
էսենցիաներ (բնահյութ) (բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի).

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիվ ներ. 
ջրեր. կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկո-
հոլային կոկտեյլներ. լիմոնադներ. կաթնա - 
գետնընկուզային ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. իզոտոնիկ (կազդուրիչ) ըմպելիքներ. 
ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային հիմքի վրա. 
մրգային ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային. կաթնա 
- նշային ըմպելիքներ. մրգերի նեկտարներ 
պտղա մսով, ոչ ալկոհոլային. օրշադ (ըմ պե լիք). 
գարեջուր. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. պատատուկի (բաղեղի) 
ըմպելիք, ոչ ալկոհոլային. օշարակներ լիմոնադ-
ների համար. օշարակներ ըմպելիքների համար. 
տոմատի հյութ. խնձորի հյութ. բանջա րեղենի 
հյութեր. մրգահյութեր. բաղադրություն ներ գա-
զա  վորված ջուր պատրաստելու համար. բաղա-
դրություններ լիկյոր պատրաստելու համար. բա-
ղադրություններ հանքային ջուր պատրաս տելու 
համար. բաղադրություններ ըմպելիքներ պատ-
րաստելու համար. քաղցրահյութեր (քաղցուներ). 
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խաղողահյութ. գարեջրի քաղցրահյութ (քաղ-
ցու). ածիկի քաղցրահյութ (քաղցու). հաբեր 
գազա վորված ըմպելիքներ պատրաս տելու հա-
մար. շարբաթ (ըմպելիք). ոչ ալկոհո լային մրգային 
էքստրակտներ (մզվածքներ). գայ լուկի (հմուլի) 
էքստրակտներ գարեջուր պատրաստելու համար. 
էսենցիաներ (բնահյութեր) ըմպելիքներ պատրաս-
տելու համար. 

դաս 33. ապերիտիվ ներ. արաք (բրնձի, կամ 
եղեգնի օղի). բրենդի. գինիներ. գինի խաղողի 
չանչերից (կնճեռից). վիսկի. օղի. ջին. դիժեստիվ ներ. 
կոկտեյլներ. լիկյորներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ 
(բացառությամբ գարեջրի). մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. մեղրի 
ըմպելիք. դաղձի (անանուխի) թրմօղի. դառը 
թրմօղիներ. ռոմ. սակե. խնձորօղիներ. բրնձի 
սպիրտ. սպիրտային էքստրակտներ. սպիրտային 
մրգային էքստրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ 
(բնահյութեր). 

դաս 34. գազի բալոններ վառիչների համար. 
կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգա-
րետների, ծխագլանակների (պապիրոսների) 
թուղթ. վառիչներ. ծխախոտի քսակներ. ծխա-
թղթերի գրքույկներ. խոնավացուցիչնե րով տու-
փեր սիգարների համար. լուցկու տու փեր. կայծ -
քարեր. սիգարակտրիչներ. մուշտուկ ներ սի-
գար նե րի համար. մուշտուկներ սիգա րետների 
համար. մուշտուկների ծայրապա նակ ներ սիգա   -
րետների համար. սաթե մուշտուկների ծայ-
րապանակներ սիգարների և սիգարետ ների 
համար. մոխրամաններ, ոչ ազնիվ մետաղներից. 
թքամաններ ծխախոտի համար. տակդիրներ 
(դրոցներ) ծխամորճերի համար. հարմարանքներ 
ծխամորճերի մաքրման համար. սիգարետներ, 
ծխագլանակներ (պապիրոսներ). ծխախոտի 
փոխարինիչներ պարունակող սիգարետներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխախոտի 
համար, ոչ ազնիվ մետաղներից. լուցկու տուփեր, 
ոչ ազնիվ մետաղներից. լուցկիներ. ծխախոտ. 
ծամելու ծխախոտ (ծամախոտ). քթախոտ. ծխա-
խոտատուփեր, քթախոտատուփեր, ոչ ազնիվ մե-
տաղ ներից. ծխելու խոտեր. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետների, ծխախոտների 
ոլորման համար. ֆիլտրեր (զտիչներ) սիգարետ-
ների համար. ծխախոտի պարկուճների ծայրեր 
(ծխախոտից զերծ). արկղեր սիգարների համար, 
ոչ ազնիվ մետաղներից. արկղեր սիգարետների, 

ծխագլանակների (պապիրոսների) համար, ոչ ազ-
նիվ մետաղներից. 

դաս 35. հեռուստահաղորդակցության ծա-
ռա յությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար. ներմուծման - արտահանման 
գործակալություններ. առևտրային տեղե կա-
տվության գործակալություններ. գովազդային 
գործակալություններ. ինքնարժեքի վերլուծու-
թյուն. տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. աուդիտ. վարձակալության 
բյուրո. տվյալների ավտոմատացված հիմ նա -
պա շարի վարում. հաշվապա հական գրքերի 
վարում. հաշիվ ների դուրս գրում. գործա րա-
րա  կան փորձաքննություն. ապրանքների ցու-
ցադրում. հաղորդագրությունների գրառում. 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. շու-
կայի ուսում նասիրություն. գործնական տեղե-
կատվություն. տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
առևտրային սպառողներին. հետազոտություն-
ներ գործարարության ասպարեզում. հետա զո-
տություններ շուկայագիտության ասպարեզում. 
աշխա տակիցների հաստիքների համալրում. 
խորհրդատվություն գործարարության կազ-
մա  կերպ ման և կառավարման հարցերով. 
խորհրդատվություն աշխատակիցների հաս-
տիք ների հարցերով. խորհրդատվություն գոր-
ծա րարության կազմակերպման հարցերով. 
խորհրդատվություն գործարարության կա ռա-
վարման հարցերով. մասնագիտական խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպարեզում. 
գովազդի մակետավորում. կառավարում ստեղ-
ծագործական գործարարության ասպարեզում. 
մամուլի նյութերի ամփոփում. գովազդային նյու-
թերի նորացում. տեքստի մշակում. քարտուղարի 
ծառայություն. սղագրական ծառայություն. ցու-
ցա հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. թերթերի բա-
ժանորդագրության կազմակերպում (երրորդ ան-
ձանց համար). առևտրական ցուցահանդես ների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
առևտրային գործունեության գնահատում. արմա-
տախիլ արված անտառի գնահատում. բրդե ղենի 
գնահատում. վճարման փաստաթղթերի նախա-
պատրաստում. տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում (երրորդ անձանց 
համար). երաշխավորների որոնում. օգնություն 
գործարարության կառավարման գործում. 
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օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման գործում. 
մանրածախ առևտրի նպատակով ապրանք ների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. տնտե-
սական կանխագուշակում. աճուրդային վա-
ճառք. ապրանքների առաջխաղացում (երրորդ 
անձանց համար). գրասենյակային սարքերի և 
ապա րատների վարձույթ. գովազդային ժամա-
նակի վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. գովազդային նյութերի վար-
ձույթ. առևտրական ավտոմատների վարձույթ. 
լուսա պատճենահանող սարքերի վարձույթ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. մեքե-
նա գրման աշխատանքներ. ռադիոգովազդ. ազ-
դա գրերի փակցնում. նմուշների տարածում. 
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. գովազդ. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. գովազդ 
փոստով. հեռուստատեսային գովազդ. փաս տա-
թղթերի բազմացում (վերարտադրում). վիճա կա-
գրական տվյալների հավաքում և տրամադրում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների համա-
կարգչային բազաներից. տվյալներ գործնական 
(գործարարական) գործառնությունների մասին. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային բազաներում. հարկային հայտա-
րարագրերի կազմում. հաշվետվությունների կազ-
մում հաշիվ ների մասին. թերթերի գովազդային 
խորագրերի կազմում. հոգեբանական տեստա-
վորում աշխատանքի ընդունելու համար. հյու-
րա նոցային գործերի կառավարում. երրորդ 
անձանց համար ապարանքների լիցենզիաների 
առևտրային կառավարում. գնումների համար 
պատվերների մշակման պրոցեսների կառա-
վարում. ծառայություններ հասարակական հա-
րա բերությունների բնագավառում. մանեկենների 
ծառայություններ գովազդի կամ ապրանքների 
առաջխաղացման համար. ձեռնարկությունների 
տեղափոխման հետ կապված ծառայություններ. 
գների համեմատման ծառայություններ. մատա-
կարարման ծառայություններ երրորդ անձանց 
համար (ապրանքների գնում և ծառայություններ 
ձեռնարկությունների համար). ենթակապալառուի 
կառավարման ծառայություններ(առևտրային).
 հեռախոսային պատասխանող հարմարանքների 
(ապարատների) ծառայություններ (բացակայող 
աբոնենտների համար). լուսապատճենահանում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090356 (111) 14711
(220) 26.03.2009 (151) 11.11.2009
 (181) 26.03.2019
(730) ՍմիթՔլայն Բիչեմ փլս , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090367 (111) 14712
(220) 27.03.2009 (151) 11.11.2009
 (181) 27.03.2019
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-

րացիա , US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման համար, 
դեղերով չտոգորված միջոցներ մաշկի խնամքի 
համար, դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարա-
գաներ անձնական օգտագործման համար, մարմ նի 
օճառներ և մաքրող միջոցներ, արևայրուքի համար 
միջոցներ, եթերային յուղեր անձնական օգտա-
գործման համար, մազերի խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090381 (111) 14713
(220) 31.03.2009 (151) 11.11.2009
 (181) 31.03.2019
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 

Լիմիթիդ , IE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20090382 (111) 14714
(220) 31.03.2009 (151) 11.11.2009
 (181) 31.03.2019
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 

Լիմիթիդ , IE
(540) 

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

թեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090399 (111) 14715
(220) 02.04.2009 (151) 11.11.2009
 (181) 02.04.2019
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 

Լիմիթիդ , IE
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090410 (111) 14716
(220) 06.04.2009 (151) 11.11.2009
 (181) 06.04.2019
(730) Դայելի Էրմաննո , IT
(310) 007455108   (320) 10.12.2008   (330) EM
(540) 

(511) (510)
դաս 18. կաշվից և կաշվի փոխարինիչներից 

պատրաստված իրեր, մասնավորապես՝ պայու-
սակներ, ճամփորդական հավաքակազմեր, 
գոտիով կամ փոկով պայուսակներ, բռնիչներով 
պա յու սակներ և բռնելու համար անցք ունեցող 
պայուսակներ, ունիվերսալ սպորտային պայու-
սակներ, պորտֆելներ, մանրադրամի համար 
քսակներ, պայուսակներ կոսմետիկ պարագաների 
և շպարվելու պարագաների համար, տուփեր, կոն-

տեյներներ և պատյաններ թանկարժեք իրերի 
համար, գրպանի դրամապանակներ, ճամ փոր-
դական պայուսակներ, կանացի պայուսակներ, 
փոքր պայուսակներ, ճամպրուկներ, ննջապարկեր, 
ձեռքի տափակ (կաշվե) պորտֆելներ կամ 
թղթապայուսակներ. ուսապարկեր, անձրևա-
նոցներ. 

դաս 25. հագուստ տղամարդկանց, կանանց և 
երեխաների համար՝ գործվածքից, գործած, կաշվից, 
մորթուց, կաշվի և մորթու փոխարինիչներից, 
ռետինից, սինթետիկ մանվածքներից. կոստյում-
ներ, զգեստներ, կիսաշրջազգեստներ, ժակետներ, 
կուրտկաներ, պիջակներ, ժիլետներ, վերարկուներ, 
տաք վերնազգեստ, թիկնոցներ, անջրանցիկ 
վերարկուներ, տաբատներ, անդրավարտիքներ, 
շորտեր, գործված կոֆտաներ, սվիտերներ, շա-
պիկներ, անթև վերնաշորեր, բլուզներ, շապիկներ, 
պուլովերներ, շարֆեր, շալեր և շարֆեր գլխի 
հա մար, գլխաշորեր. ձեռնոցներ, գուլպաներ. 
գոտիներ. գլխարկներ, բերետներ. բանդանաներ, 
գլխի օղագոտիներ և ժապավեններ. կեպիներ 
և կեպկաներ, կապագլխարկներ, գդակներ. կոշ-
կեղեն, կոշիկներ, դասական ոճի կոշիկներ և 
սպորտային կոշիկներ, փակ կոշիկներ, երկարաճիտ 
կոշիկներ, մաշիկներ, սանդալներ, կոշիկներ, որոնք 
նախատեսված են դահուկներով սահելուց հետո 
կամ մաքուր օդին սպորտային պարապմունքներից 
հետո կրելու համար, մարմ նամարզության համար 
կոշիկներ, հողաթափեր. ներքնազգեստ՝ գործված 
կամ կտորից. սպորտային հագուստ, այն է՝ շա-
պիկներ, պոլո տեսակի կարճաթև շապիկներ, 
քամուց պաշտպանող հագուստ, աստառով կամ 
լցոնված կուրտկաներ կամ ժակետներ, անորակներ 
(գլխանոցով կուրտկաներ կամ թիկնոցներ), կիսա-
շրջազգեստի տեսքով շալվարներ, սպորտային 
սվիտերներ կամ կոֆտաներ, մարզում ների համար 
սպորտային ֆուֆայկաներ, մարզում ների հա մար 
անդրավարտիքներ, սպորտային կոստյում ներ, 
մարզում ների համար կոստյում ներ, ան ջրանցիկ 
կոստյում ներ, ձմեռային կոստյում ներ և կոմ-
բինեզոններ. նեղ շալվարներ և զանկապաններ, 
շալվարակալներ: 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090420 (111) 14717
(220) 07.04.2009 (151) 11.11.2009
 (181) 07.04.2019
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(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի 
“Ալկալոիդ” ԱԴ-Սկոպյե , MK

(540) 

(511) (510)
դաս 5. արյան մեջ գլյուկոզան նվազեցնող 

դեղա միջոցներ, բացառությամբ ինսուլինների։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090461 (111) 14718
(220) 20.04.2009 (151) 11.11.2009
 (181) 20.04.2019
(730) Փոլիքեմ Ս.Ա. , LU
(540) 

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

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բու ժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բու ժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապական նյութեր, 
ատամ նալցման և ատամ ների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի ջոց -
ներ. վ նասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
 (740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20080814 (111) 14719
(220) 07.08.2008 (151) 18.11.2009
 (181) 07.08.2018
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511) (510)
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. մասնավորապես թխվածքի բուրում-

նավետարարներ, բիսքվիտ ներ, նրբա բլիթներ, 
բուլկիներ, ամոքահունց բուլ կիներ, վաֆլիներ, 
սննդային խաղողաշաքար, թանձրացիչներ 
սննդամթերքի համար, հրուշակեղեն նոր տար-
վա տոնածառերը զարդարելու համար, հրու շա-
կեղեն քաղցր խմորից, գլխավորա պես խորի զով, 
ալրային հրուշակեղեն, խմորեղեն, հրուշակեղեն 
գետնընկույզի և (կամ) նշի հիմքի վրա, կար-
կանդակներ, սառեցրած յոգուրտ, կակաոյից 
պատ  րաստված սննդամթերք, կարա մել ներ, կոն-
ֆետ ներ, մատուտակի և (կամ) անանուխի կոն-
ֆետներ, կրեկերներ, սառնաշաքար, մարմելադ, 
նշակարկանդակներ, քաղցր կաթնազանգված 
հրուշակեղենի համար (եփած կրեմ), մրգային 
պաղպաղակ, մյուսլի, կակաոյով և կաթով ըմ-
պե լիքներ, սուրճով և կաթով ըմպելիքներ, սուր-
ճով ըմպելիքներ, թեյի հիմքով ըմպելիք ներ, 
շոկո լադակաթնային ըմպելիքներ, շոկոլադային 
ըմպելիքներ, պաստեղներ, պետիֆուրներ, թխված-
քաբլիթ, պոմադկաներ (քաղցրավենիք), պրալինե, 
ծամոն, քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի հա-
մար, պաքսիմատ, տորտիլաներ (եգիպտացորենի 
բլիթներ), մրգա - բանջարեղենային տորթեր, նշով 
խմոր, ուտելի զարդարանքներ քաղցր ամոքահունց 
խմորից պատրաստված հրուշակեղենի համար, 
հալվա, փաթիլներ հացահատիկային արտա-
դրանքից։ 

____________________

(210) 20090345 (111) 14720
(220) 24.03.2009 (151) 18.11.2009
 (181) 24.03.2019
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

56

25.12.2009

56

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
  № 12 

(526) “Ս ՆՈՎԻՄ ԳՈԴՈՄ”(ռուս.) արտահայ տու թյունն 
ինքնուրույն պահպա նության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, բաց և մուգ 
կապույտ, բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ 
դեղին, բաց և մուգ կարմիր և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:

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

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

____________________

(210) 20090451 (111) 14721
(220) 17.04.2009 (151) 18.11.2009
 (181) 17.04.2019
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(526) “ՏՈՐՏ ՄՈՐՈԺԵՆՈՅԵ” արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շա գա-
նակագույն, բաց և մուգ վար դա գույն, կա-
նաչ, բաց և մուգ կապույտ, սպի տակ և 
մանուշակագույն գունային համակ ցությամբ։

(511) (510)
դաս 30. պաղպաղակ։ 

____________________

(210) 20090452 (111) 14722
(220) 17.04.2009 (151) 18.11.2009
 (181) 17.04.2019
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագա-
նակագույն, կանաչ, բաց և մուգ կապույտ, 
կարմիր, բաց և մուգ դեղին, նարնջագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 30. պաղպաղակ։ 

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  5120  14.09.2019  Էլաստոգրան ԳմբՀ, DE

  5409  20.08.2019  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

  5416  30.09.2019  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

  5417  30.09.2019  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

  5418  05.10.2019  Լեո Ֆարմա Ա/Ս, DK

  5609  09.11.2019  Մերիսենթ Քամփնի 2 Սարլ, CH

  5645  08.11.2019  Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

  5653  16.12.2019  Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

  5708   15.10.2019  Հայաստանի ավետարանական հավատքի քրիստոնյաների

       “Կյանքի խոսք” եկեղեցի, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 9/1, AM

  5846  21.03.2020  Կոկա-Կոլա Հելինիք Բոթլինգ Քամփնի Ս. Ա., GR

  5896  30.11.2019  Ֆըրաթ Փլասթիք Կաուչուկ Սանայը Վե Թիջարեթ Անոնիմ Շիրքեթի, TR

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

УКАЗАТЕЛИ
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23L 2/00 2338 A
B25J 1/00 2339 A

C12G 3/00 2340 A

F16H 15/02 2341 A

G01M 7/00  2342 A

G09B 23/00 2343 A

H01L 31/00 2344 A

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

A47F 5/02 175 U
A63B 21/06 176 U

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A63B 23/035 176 U

D03D 47/00 177 U

D03D 47/28 178 U

G03B 21/54 179 U

G09F 19/00 179 U

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

ԱՆՄԴ

МКПО

          09-02  219 S
          09-05  220 S



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի եւ ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 եւ լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No  911

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 1602

73 (1) Զիջող   Պերնո Ռիկար Ս.Ա.

PERNOD RICARD S.A., 12 place des Etats-Unis, 
75016 Paris-France, FR

73 (2) Ստացող   Բիսքյուի Դյուբուշե է Սի

BISQUIT DUBOUCHE ET CIE, 90 boulevard de Paris, 
16100, Cognac, France, FR

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           11.11.2009

____________________

Գրանցում No  912

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No   535, 536, 538

73 (1) Լիցենզատու  Քրաֆթ Ֆուդզ Գլոբալ Բրենդս 
ԼԼՔ

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, Three Lakes 
Drive, Northfield, Illinois 60093, U.S.A., US

73 (2) Լիցենզառու   ՕՕՕ «Քրաֆթ Ֆուդզ Ռուս»

ՕՕՕ “KRAFT FOODS RUS”, 10 Frants Stolwerck 
str., Petushinsky Region, Vladimir Area, 601123, 
Russian 

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       անժամկետ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                            17.11.2009
____________________

Գրանցում No  913

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 12324

73 (1) Զիջող «Սթարլայն» ՍՊԸ

Դիլիջան, Գետափնյա փող. 6/11, AM

73 (2) Ստացող   Սամեթ Քալիփ վե Մադենի Էսյա 

Սանայի վե Թիքարեթ  Անոնիմ Շիրքեթի

SAMET KALIP VE MADENI ESYA SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI, Namik Kemal Mah. 

Inonu Caddesi No:8-13 34513 

Kirac-Buyukcekmece / Istanbul (Turkey), TR

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                          19.11.2009

____________________

Գրանցում No 914

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No    9879, 9880, 9881, 9882, 

9883, 9884, 9885, 10186, 10478, 10479, 

11110, 11111, 11249,11250, 11452, 11453, 

11454, 11455, 11456, 11623, 11649, 11656, 

11251, 12065, 12299, 12300, 12301, 12302, 

12303, 12304, 12305, 12306, 12307, 12308, 

12309, 12310, 12311,  123012, 12313, 123014, 

122683, 12703, 13639

73 (1) Զիջող  Սագմել, Ինք.

SAGMEL, INC, 1580 South Milwaukee, Suite 415. 

Libertyville, IL60048, US
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73 (2) Ստացող    Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian-Str. 

84, 4052 Basel, Switzerland, CH

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           23.11.2009

____________________

Գրանցում No   915

Արտոնագրի զիջում

(11) Արտոնագիր No 2325

73 (1) Զիջող   «Ինդասթրիալ Թեքնոլոջիզ Քո» 

ՍՊԸ,  Երևան, Խորենացու 28, AM

73 (2) Ստացող   Խաչիկ Խաչիկյան,

 Երևան Խորենացու 28, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                           23.11.2009
____________________

Գրանցում No   916

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No 9277

73 (1) Լիցենզատու   «Էլոլա» ՓԲԸ

Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, գյուղ Վերիշեն, AM

73 (2) Լիցենզառու   «Գորիս կաթ» ՍՊԸ

 Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, գյուղ Վերիշեն, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը      20.09.2010

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                              Հանրապետություն

Գրանցված է                         25.11.2009
____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

1236     17.05.2009
2181     22.05.2009
2189     16.05.2009
2186     07.05.2009
2196     19.05.2009
2202     15.05.2009

Արտոնագրի

համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

  147U   27.05.2009

Գործողության 
դադարեցման թվականը

Дата прекращения 
действия 

Արտոնագրի համարը

Номер
патента
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 В заключение о патентоспособности 

21 номер заявки

22 дата подачи заявки

23 дата выставочного приоритета

31 номер приоритетной заявки

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки

42 дата представления заявки для всеобщего ознакомления

45 дата публикации сведений օ патенте

51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)

54 название изобретения

56 источники информации 

57 реферат или формула изобретения

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

71 заявитель, код страны

72 автор (ы), код страны

73 патентообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный

85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21

74
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(51) (2009)  (11) 2338 (13) A
A23L 2/00

(21) AM20090074 (22) 19.06.2009
(45) 25.12.2009
(71) Беник Арутюнян (AM), Рита Эминян (AM), 
Роза Мадоян (AM), Эдуард Григорян (AM), Карине 
Майсурян (AM)
(72) Беник Арутюнян (AM), Рита Эминян (AM), 
Роза Мадоян (AM), Эдуард Григорян (AM), Карине 
Майсурян (AM)
(73) Беник Арутюнян, 0010, Ереван, Налбандян 17, 
кв. 22 (AM), Рита Эминян, 0033, Ереван, Сиаманто 
4, кв. 9 (AM), Роза Мадоян, 0033, Ереван, Вагаршян 
20/1, кв. 40 (AM), Эдуард Григорян, 0009, Ереван, 
пр. Маштоц 5, кв. 5 (AM), Карине Майсурян, 0051, 
Ереван, Грибоедов 11, кв. 8 (AM)
(54) Способ получения биологически активного 
напитка
(57) В минеральной воде растворяют сухие 
пробиотики - штамм L. acidophilus и штамм B. 
bifidum, полученную культуральную жидкость 
добавляют к минеральной воде при следующем 
соотношении компонентов (масс. %): минеральная 
вода - 99.98- 99.99, пробиотики – 0.01-0.015.

Повышаются противомикробные свойства 
напитка.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2339 (13) A
B25J 1/00

(21) AM20090116 (22) 22.09.2009
(45) 25.12.2009
(71) Юрий Саркисян (AM), Армен Харатян (AM)
(72) Юрий Саркисян (AM), Армен Харатян (AM)
(73) Юрий Саркисян, 0033, Ереван, А.Аветисян, 
70, кв. 99 (AM), Армен Харатян, 2002, Ванадзор, 
пер. ул.Банаки, 4 (AM)
(54) Манипуляционный механизм
(57) Изобретение относится к машиностроению.

Манипуляционный механизм содержит стойку 
и ведомое звено, которые шарнирно соединены 
между собой посредством пяти двухэлементных 
рычагов. Части рычагов связаны между собой 
устройством регулирования их длин.

Обеспечивается воспроизведение нескольких 
наборов положений объекта в пространстве, 3 
ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2340 (13) A
C12G 3/00

(21) AM20090111 (22) 08.09.2009
(45) 25.12.2009
(71) Цовинар Петросян (AM), Геворг Манукян (AM)
(72) Цовинар Петросян (AM), Геворг Манукян (AM)
(73) Цовинар Петросян, 0015, Ереван, пр. Маш-
тоци 14, кв. 29 (AM), Геворг Манукян, 0052, 
Ереван, Канакер 10-я ул. 8/2 (AM)
(54) Способ выдержки коньячных спиртов
(57) Изобретение относится к области виноделия, 
в частности, к способам выдержки коньячных 
спиртов.

Коньячный спирт выдерживают в ёмкостях, 
изготовленных из дубовой древесины, причем 
в качестве дубовой древесины используют 
древесину дубового дерева, растущего в лесных 
массивах Арцаха.

Улучшаются органолептические свойства.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2341 (13) A

F16H 15/02
(21) AM20090013 (22) 27.02.2009
(45) 25.12.2009
(71) Арман Оганесян (AM)
(72) Арман Оганесян (AM)
(73) Арман Оганесян, 0015, Ереван, Григор 
Лусаворич 12, кв. 2а (AM)
(54) Коробка передач
(57) Изобретение относится к машиностроению, 
в частности к зубчатым передачам.

Коробка передач состоит  из колеса с 
выполненными по окружности зубцами и цепи. 
Зубцы разделены на одинаковые секции, каждая 
из которых посредством жестко прикрепленной 
ножки нижней части установлена на колесе в 
секторные выемки жестко скрепленного цилиндра. 
Цилиндр имеет спиралеобразные борозды, на 
которые установлен полый цилиндр со спиралью 
на внутренней поверхности. На утоненной верх ней 
час ти стержня, жестко скрепленного с цилиндром 
под вижным соединением, посажена скоба. На 
крайних участках наружной поверхности за-

Сведения о выданных патентах
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кругленной части скобы имеются ушки, а на 

утоненной верхней части стержня, жестко 

прикрепленного к  его корпусу подвижным сое-

ди нением, посажена рейка. На концах рейки 

имеются выемки, на которые посажены зубчатые 

колеса, между которыми проходит цепь, а вокруг 

стержня расположена пружина. Минимальное 

количество цилиндров ведущего зубчатого колеса 

равно трем, и максимальное – равно количеству 

зубцов.

Обеспечивается возможность изменения  

диаметра зубчатого колеса, 29 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2342 (13) A

G01M 7/00

(21) AM20080094 (22) 20.06.2008

(45) 25.12.2009

(71) Размик Атабекян (AM), Ваган Атабекян (AM)

(72) Размик Атабекян (AM), Ваган Атабекян (AM)

(73) Размик Атабекян, 2019, Ванадзор, Усанохакан 

8/15 (AM), Ваган Атабекян, 2019, Ванадзор, 

Усанохакан 8/15 (AM)

(54) Способ определения сейсмических на-

грузок на сооружения

(57) Изобретение относится к сейсмостойкому 

строительству.

Согласно способу определения сейсми-

чес ких нагрузок на сооружения, сейсмические 

нагрузки определяют исходя из универсальной 

зависимости ускорение-сила. Для определения 

сейсмических нагрузок используют результаты 

прямых измерений динамических характеристик 

оснований и динамические характеристики данного 

сооружения. Затем, исходя из закона сохранения 

количества движения и приняв, что во время 

землетрясения количество движения сооружения 

равно полному импульсу, передаваемому от осно-

вания сооружению, вычисляют сейсмическую 

нагрузку.

Упрощается процесс определения сейс-

мических нагрузок на сооружения, 4 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2343 (13) A

G09B 23/00

(21) AM20090061 (22) 29.05.2009

(45) 25.12.2009

(71) Институт молекулярной биологии НАН РА, 

госу дарственная некоммерческая организа-

ция (AM)

(72) Виолетта Айвазян (AM), Анна Бояджян (AM)

(73) Институт молекулярной биологии НАН РА, 

государственная некоммерческая организация, 

0014, Ереван, Асратян 7 (AM)

(54) Способ получения экспериментальной мо-

дели шизофрении

(57) Изобретение относится к биологии, в частности, 

способам получения экспериментальных моделей 

и может использоваться для получения моделей, 

отражающих характерные для шизофрении ме-

таболические и иммунологические сдвиги.

Крысам субокципитально вводят антитела к 

дофамин-бета-монооксигеназе (ДБМ) из расчёта 

2,6 мкг АТ на 1г массы животного и через 

1час определяют количественное содержание 

дофамина и норадреналина, а также удельную 

активность ДБМ в мозговой ткани. Полученные 

данные, по сравнению с контрольной группой, сви-

детельствуют, что сверхобразование дофамина  

обусловлено понижением активности дофамин-

бета-монооксигеназы в результате бло кады фер-

мента антителами.

Обеспечивается получение экспери мен-

тальной модели шизофрении.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2344 (13) A

H01L 31/00

(21) AM20090079 (22) 29.06.2009

(45) 25.12.2009

(71) “Государственный инженерный университет 

Армении“ государственная некоммерческая 

организация (AM)

(72) Сурик Худавердян (AM), Владимир Арустамян 

(AM), Жанна Дохолян (AM), Ашот Худавердян (AM)
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(73) “Государственный инженерный университет 

Армении“  государственная некоммерческая 

организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)

(54) Способ спектрального анализа инте граль-
ного потока электромагнитного излучения
(57) Изобретение относится к измерительной 
технике, в частности к спектральному анализу 
интегрального потока электромагнитного излу-
чения.

В условиях непрерывного излучения частью 
эмиссионного тока, генерированного в области 
барьера и эмиссионного тока основных носителей 
заряда, накопленного в потенциальной яме 

базы, компенсируют фототок, образованный не 
основными носителями зарядов в поверхностном 
барьере. Сохраняют без изменений регистрируе-
мый суммарный фототок, генерируемый в области n-
р перехода основными и не основными носителями 
зарядов и соответствующий глубине поглоще-
ния равномерно изменяющейся длине волны. 
С помощью соответствующих формул сначала 
определяют местоположение потенциальной ямы, 
затем – длину волны и интенсивность излучения. 

Повышается точность регистрации непре-
рывного излучения, 3 ил.

_____________________
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54 название полезной модели

56 источники информации 

57 реферат или формула полезной модели

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

71 заявитель, код страны

72 автор (ы), код страны

73 патентообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный

85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)

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

(51) (2009)  (11) 175 (13) U
A47F 5/02

(21) AM20090108U (22) 02.09.2009
(45) 25.12.2009
(71) Нарине Гарибян (AM)
(72) Нарине Гарибян (AM)
(73) Нарине Гарибян, 0001, Ереван, Туманян 6, 
кв. 7 (AM)
(54) Рекламно-выставочный стенд
(57) Полезная модель относится к рекламно-
выставочным стендам с вертикальной осью 
вращения и может быть использована для 
демонстрации разных товаров и рекламных 
плакатов.

Рекламно-выставочный стенд содержит 
неподвижное основание. В верхней части 
основания установлена стойка, вращающаяся 
вокруг центральной вертикальной оси. К стойке 
присоединены платформы с регулируемой по 
отношению друг к другу высотой. К верхнему участку 
стойки присоединены поворотные, составляющие 
часть наружной продольной поверхности цилиндра 
све топрозрачные стены для прикрепления рек-
ламных плакатов. Светопрозрачные стены уста-
новлены на наружных окружностях стенда – в 
разных по отношению друг к другу цилиндрических 
плоскостях. Платформы предусмотрены для двух-
сторонней или трехсторонней демонстрации. 
Каждая светопрозрачная стена может занимать 
или сектор, составляющий угол 170°, при котором 
оптимальное количество светопрозрачных стен 
равно 3-5, или сектор, составляющий угол 110°, при 
котором оптимальное количество светопрозрачных 
стен равно 5-8. Поворот светопрозрачных стен 
вокруг стойки обеспечивает установленная 
выше стойки система управления с помощью 
соответствующего положения селектора.

Расширяются функциональные возможности 
устройства, 3 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 176 (13) U 
A63B 23/035
A63B 21/06

(21) AM20090101U (22) 14.08.2009

(45) 25.12.2009
(71) Арутюн Карапетян (AM)
(72) Арутюн Карапетян (AM)
(73) Арутюн Карапетян (AM)
(54) Гантели-эспандер
(57) Полезная модель относится к тренировочным 
устройствам.

Устройство содержит две параллельные 
планки с полуцилиндрической наружной поверх-
ностью и штангу с разнокалиберными дисками 
на обоих концах. Планки и штанга связаны 
посредством винтов и подпружинены по отно-
шению друг к другу, 1 ил.. 

Обеспечивается универсальность устройства, 
1 ил..
(74) Р. Манасерян

_____________________

(51) (2009)  (11) 177 (13) U
D03D 47/00

(21) AM20090114U (22) 11.09.2009
(45) 25.12.2009

(71) Оганнес Балтаян (AM), Вардуи Мурадян (AM)

(72) Оганнес Балтаян (AM), Вардуи Мурадян (AM)

(73) Оганнес Балтаян, 3109, Гюмри, Баронян 18 

(AM), Вардуи Мурадян, 3104, Гюмри, Исаакян 

159а (AM)

(54) Способ подачи уточных нитей в зев на 

пневморапирном ткацком станке

(57) Полезная модель относится к текстильной 

промышленности.

Уточные нити сматывают с двух барабанов, 

сооб щают им продольное поступатель ное па-

раллель ное движение с образованием зазора 

между ними. При введении в зев нити располагают 
параллельно плоскости ткани. 

Исключается переплетение нитей, обеспе-
чивается высокое качество ткани, 1 ил..

_____________________

(51) (2009)  (11) 178 (13) U
D03D 47/28

(21) AM20090113U (22) 11.09.2009
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(45) 25.12.2009
(71) Оганнес Балтаян (AM), Вардуи Мурадян (AM)
(72) Оганнес Балтаян (AM), Вардуи Мурадян (AM)
(73) Оганнес Балтаян, 3109, Гюмри, Баронян 18 
(AM), Вардуи Мурадян, 3104, Гюмри, Исаакян 
159а (AM)
(54) Устройство подачи уточных нитей на пнев-
морапирном ткацком станке
(57) Полезная модель относится к текстильной 
промышленности. 

Устройство содержит параллельно уста нов-
ленные в технологической последо вательности две 
бобины, первую пару направляющих, механизмы 
натяжители нитей, измерители длин уточных 
нитей, вторую пару направляющих, компенсаторы, 
третью пару направляющих и контрольные при-
способления. Две уточные нити вводятся в зев по 
отдельности, исключая их переплетение.

Повышаются качество ткани и произво дитель-
ность станка, расширяются его технологические 
возможности, 1 ил..

_____________________

(51) (2009) (11) 179 (13) U
G03B 21/54
G09F 19/00

(21) AM20090094U (22) 24.07.2009
(45) 25.12.2009
(71) Артем Мартиросян (AM), Ваге Арутюнян (AM)
(72) Артем Мартиросян (AM), Ваге Арутюнян (AM)
(73) Артем Мартиросян (AM), Ваге Арутюнян (AM)

(54) Передвижное устройство представления 
информации
(57) Полезная модель относится к устройствам 
представления информации, в частности, к пере-
движным проекционным устройствам, и может 
быть использована во время лекций, презентаций, 
рекламных и других процессов подобного типа, 
для динамического представления информации.

Устройство содержит колесное основание, 
связанные с ним проектор, элемент, регулирую-
щий угол расположения проекционного аппа-
рата относительно поверхности перемещения 
устройства, и источник питания, присоединен-
ная к устройству рукоятка управления. В верхней 
части рукоятки управления прикреплен пульт 
управления. На пульте установлены элементы 
управления проектора. Элемент, регулирую-
щий угол расположения проекционного аппа-
рата относительно поверхности перемещения 
устройства, осуществлен в виде гидравлического 
подъемника. Передней частью опорной грани 
проектор шарнирно присоединен к основанию, а 
задней частью опирается на выходной цилиндр 

гидравлического подъемника. Рукоятка управления 
присоединена к гидравлическому подъемнику. В 
верхней части рукоятки, ниже пульта управления, 
установлен спусковой крючок, управляющий 
направлением работы подъемника.

Обеспечивается длительная и надежная 
работа устройства, 1 ил.
(74) Р. Манасерян

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБРАЗЦЫ



11 номер патента

13 код вида документа

 S свидетельство на промышленный образец

21 номер заявки

22 дата поступления заявки

23 дата выставочного приоритета

24 дата регистрации

31 номер приоритетной заявки 

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки

51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)

54 название промышленного образца

55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)

71 заявитель, код страны

72 автор, код страны

73 правообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80
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(51) 09-02 (11) 219 (13) S
(21) 20090012 (22) 28.04.2009
(71) Открытое Акционерное Общество «Нефтянная 
компания “Роснефть’’ (RU)
(72) Вебб Ян (GB), Бьерк Доминик (GB)
(73) Открытое Акционерное Общество «Нефтянная 
компания “Роснефть’’ (RU)
(74) Р. Давтян
(54) Канистра с крышкой
(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-05 (11) 220 (13) S

(21) 20090021 (22) 19.06.2009

(71) “ЭМ ЭС ГРУП СИСТЕМС’’ ООО, Ереван, 

Алабяна 35-40 (AM)

(72) К. Халатян (AM)

(73) “ЭМ ЭС ГРУП СИСТЕМС’’ ООО, Ереван, 

Алабяна 35-40 (AM)

(54) Коробка-упаковка (2 варианта)

(55)*
_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

76

ՄԱՍ 1
25.12.2009

76

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
№ 12 

Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

*	Նշված	երկիրը	գոյություն	չունի
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