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

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

(51) (2009)  (11) 2460 (13) A
A21D 13/08

(21) AM20100060 (22) 18.05.2010
(45) 25.11.2010
(71) Նարինե Հովհաննիսյան (AM), Արամ Նա-
զարյան (AM)
(72) Նարինե Հովհաննիսյան (AM), Արամ Նա-
զարյան (AM)
(73) Նարինե Հովհաննիսյան, 2210, Կոտայքի 
մարզ, գյուղ Առինջ, Մաշտոցի պող. 4, տուն 6 (AM), 
Արամ Նազարյան, 0038, Երևան, Էստոնական 3, 
բն. 16 (AM)
(54) Ամոքային թխվածքաբլիթ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդարդյու նա բե-
րությանը, մասնավորապես ամոքային թխված-
քաբլիթներին և կարող է կիրառվել հրու շակեղենի 
արտադրության մեջ։ 

Ամոքային թխվածքաբլիթ, որը պարունա-
կում է մարգարին, շաքարավազ, թեփ, երկրորդ 
տեսակի ալյուր, աղ, սոդա, վարսակի ալյուր և 
տարեկանի թեփ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգ.%). ցորենի երկրորդ 
տեսակի ալյուր՝ 45,9 – 52,0, վարսակի ալյուր՝ 5,6 
– 6,5, ցորենի թեփ՝ 2,4 – 2,9, տարեկանի թեփ՝ 
2,4 – 2,9, շաքարավազ՝ 18,0 – 21,0, մարգարին՝ 
21,0 – 23,0, սոդա՝ 0,3 – 0,4, աղ՝ 0,3 – 0,4, ջուր՝ 
0,9- 1,0։ 

Ապահովում է ամոքային թխվածքաբլիթի 
դիետիկ հատկության բարձրացումը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2461 (13) A
A23F 3/00

(21) AM20100102 (22) 28.07.2010
(45) 25.11.2010
(71) Աբրիկ Տիգրանի Պետրոսյան (AM)
(72) Աբրիկ Տիգրանի Պետրոսյան (AM)
(73) Աբրիկ Տիգրանի Պետրոսյան, 0033, Երևան, 
Ա. Խաչատրյան 24, բն. 78 (AM)
(54) Խոտաբուսային թեյ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունաբե-
րությանը, մասնավորապես՝ խոտաբուսային թե-
յերին։ 

Թեյը ներառում է լորենու ծաղիկներ, երեք-
նուկի ծաղիկներ, զիվանի ծաղիկներ, պատ-
րինջի տերևներ, դաղձի տերևներ, ուրցի տերև-
ներ, խնկածաղկի տերևներ և ծաղիկներ, մաս-
րենու պտուղներ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, (զանգվ. %). լորենու 
ծաղիկներ` 12.0-13.0, երեքնուկի ծաղիկներ` 12.0-
13.0, զիվանի ծաղիկներ` 12.0-13.0, պատրինջի 
տերևներ` 12.0-13.0, դաղձի տերևներ` 12.0-13.0, 
ուրցի տերևներ` 12.0-13.0, խնկածաղկի տերևներ 
և ծաղիկներ` 12.0-13.0, մասրենու պտուղներ` 
12.0-13.0: 

Բարձրացվում են թեյի համային և կազդուրիչ 
հատկությունները։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2462 (13) A 
C30B 33/00
B26D 1/00

(21) AM20100105 (22) 30.07.2010
(45) 25.11.2010
(71) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM)
(72) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM), Սեր-
յոժա Հմայակի Հակոբյան (AM), Հովհաննես 
Սամվելի Մանուկյան (AM)
(73) Ալեքսան Արզումանյան, 3102.Գյումրի, Գո-
գունցի 6, բն. 4ա (AM)
(54) Կտրող սարքի միաբյուրեղից պատրաստված 
թիթեղի ամրության բարձրացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինության 
և սարքաշինության բնագավառին, մասնա-
վորապես՝ մետաղների մշակմանը և կարող 
է կիրառվել գունավոր մետաղների և համա-
ձուլվածքների միաբյուրեղից պատրաստ-
ված կտրող թիթեղով օժտված գործիքներով 
նուրբ անընդհատ և ընդհատուն կտրման գործ-
ընթացներում։

Ըստ եղանակի միաբյուրեղից պատրաստված 
թիթեղը ենթարկում են էլեկտրական դաշտի և 
ջերմային ազդեցության, որը իրականացնում են 
թիթեղի ամբողջ ծավալով և սարքի աշխատանքի 
ողջ գործընթացում։

 Բարձրացվում է միաբյուրեղից պատրաստ-
ված կտրող թիթեղի ամրությունը, 4նկ.։

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2463 (13) A
F03D 1/00

(21) AM20100111 (22) 20.08.2010
(45) 25.11.2010
(71) Սամվել Մամիկոնի Դրմոյան (AM), Արա Պե-
տիկի Մինասյան (AM)
(72) Արա Պետիկի Մինասյան (AM)
(73) Սամվել Մամիկոնի Դրմոյան, 0092, Երևան, 
Նոր Նորքի 7-րդ միկրոշրջան, Դավիթ– Բեկի 39, 
բն. 35 (AM), Արա Պետիկի Մինասյան, 0019, 
Երևան, Աղբյուր Սերոբի 5, բն. 54 (AM)
(54) Էլեկտրաէներգիայի ստացման սարք

(57) Գյուտը վերաբերում է էներգետիկայի բնա-
գավառին և կարող է կիրառվել նոր սերնդի 
կոնվեկցիոն էլեկտրակայաններ ստեղծելիս։

 Սարքն ունի լեռան լանջով բարձրացող 
օդա  քաշ խողովակ, որում տեղադրված է էլեկ-
տրա գեներատորի տուրբին։ Տուրբինը, որը 
միաց ված է էլեկտրագեներատորին, տեղա-
կայված է օդաքաշ խողովակի վերին մասում։ 
Օդաքաշ խողովակն ունի ներկառուցված օդի 
միակողմանի հոսքն ապահովող հանգույց։

Մեծացվում է օդային զանգվածի հոսքը 
դեպի էլեկտրագեներատորի տուրբին, 1 նկ.։

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

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

21
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(51) (2009)  (11) 210  (13) U
A23C 23/00

(21) AM20100044U (22) 22.04.2010
(45)  25.11.2010
(71) Լիլիթ Մեսրոպյան (AM)
(72) Լիլիթ Մեսրոպյան (AM)
(73) Լիլիթ Մեսրոպյան, Երևան, 0001, Աբովյան 
13, բն. 34 (AM)
(54) Շոկոլադե մածուկ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սննդի 
արդյունաբերությանը և կարող է կիրառվել 
շոկոլադե մածուկի արտադրության մեջ։ 

Շոկոլադե մածուկ, որը պարունակում 
է շոկոլադ և շաքարի օշարակ, լրացուցիչ 
պարունակում է մեղր, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (%). շաքարի 
օշարակ՝ 10,0-15,0, շոկոլադ՝ 60,0-70,0, մեղր՝ 
15,0-20,0։

Բարձրացվում են շոկոլադե մածուկի 
որակական հատկանիշները։

_____________________

(51) (2009)  (11) 211  (13) U 
B64C 27/00
 B64C 3/00
B64C 1/00

(21) AM20100062U (22) 20.05.2010
(45) 25.11.2010
(71) Երվանդ Սեֆերյան (AM), Հրանտ Սեֆեր-
յան (AM)
(72) Երվանդ Սեֆերյան (AM), Հրանտ Սեֆեր-
յան (AM)
(73) Երվանդ Սեֆերյան, 0061, Երևան, Ֆրունզեի 
18, բն.59 (AM), Հրանտ Սեֆերյան, 0061, Երևան, 
Ֆրունզեի 18, բն.59 (AM)
(54) Կառավարվող պտուտակաթևեր ունեցող 
ուղղաթիռ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է օդա-
գնացության բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ուղղաթիռի տանող պտուտակի կառավարվող 
թևերին ։ 

Ուղղաթիռի տանող պտուտակի կառավարվող 
թևերը երեքն են, կատարված միաժամանակ 
շրջվելու հնարավորությամբ, իսկ նրանց հետ 

կապված ափսեն ունի ուղղաձիգ տեղաշարժվելու 
հնարավորություն` տանող պտուտակի պտույտի 
հիմնական հարթությանը զուգահեռ։ Թևերից 
մեկը սևեռակված է ֆյուզել յաժում՝ տանող 
պտուտակի պտույտի հիմնական հարթության 
մեջ, ֆյուզել յաժի երկայնքով դեպի առաջ, 
մյուսները տեղակայված են ֆյուզելյաժի երկու 
կողմերում՝ նրա նկատմամբ 120˚ անկյան 
տակ։ Ափսեին ամրակցված է մղլակ, որը մեկ-
նարկիչի միջոցով հնարավորություն ունի հասնել 
բնիկին, որը տեղադրված է ափսեին զուգահեռ 
ֆյուզել յաժի հարթակում։ Ֆյուզել յաժի երկու 
կողմերում տեղակայված են հորիզոնական 
թռիչքի շարժիչները, իսկ ֆյուզելյաժի հետնա-
մասում՝ երկայնակի հավասարակշռության 
մեխանիզմ ունեցող թևիկներն ու ղեկի պտու-
տակը։ Երկայնակի հավասարակշռության 
մեխանիզմ ունեցող թևիկները, ղեկի պտուտակը, 
մեկնարկիչը, տանող պտուտակի շարժիչը և 
հորիզոնական թռիչքի շարժիչները միացված են 
օդաչուի կառավարման վահանակին։

Ավելացվում է ուղղաթիռի հորիզոնական 
թռիչքի արագությունը, 4 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 212  (13) U
C02F 1/461

(21) AM20100069U (22) 01.06.2010
(45) 25.11.2010
(71) Մարտին Շիրինյան (AM)
(72) Մարտին Շիրինյան (AM), Հարություն 
Շիրինյան (AM), Հայկ Շիրինյան (AM)
(73) Մարտին Շիրինյան, 0025, Երևան, Չարենցի 
64, բն.4 (AM)
(54) Արծաթի իոնատոր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է էլեկ-
տրոնիկային, մասնավորապես՝ արծաթի իոնա-
տորներին, որոնց միջոցով պատրաստում են 
արծաթի իոնային լուծույթ` խմելու ջրի, մրգերի, 
բանջարեղենի վարակազերծման, բժշկության և 
անասնաբուժության մեջ կիրառելու համար։ 

Իոնատորն ունի մաքրության բարձր աստի-
ճանի երկու արծաթե էլեկտրոդներ, որոնք 
էլեկտրական անջատիչի միջոցով միացված են 

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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հոսանքի աղբյուրին, ուղղանկյունաձև իմպուլս-
ների սիմետրիկ մուլտիվիբրատոր, երկու էմի-
տերային կրկնիչներ, սիմետրիկ տրիգեր և 
երկու լոսադիոդներ։ Էլեկտրոնային սխեմայի 
միջոցով ապահովվում է իոնատորի արծաթե 
էլեկտրոդների բևեռականության պարբերաբար 
փոփոխում ավտոմատ կերպով։

Բարձրացվում է արծաթի էլեկտրոլիզի 
արդյունավետությունը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 213  (13) U
C02F 1/461

(21) AM20100068U (22) 01.06.2010
(45) 25.11.2010
(71) Մարտին Շիրինյան (AM)
(72) Մարտին Շիրինյան (AM), Հայկ Շիրինյան 
(AM), Հարություն Շիրինյան (AM)
(73) Մարտին Շիրինյան, 0025, Երևան, Չարենցի 
64, բն.4 (AM)
(54) Կոլոիդային արծաթի իոնատոր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է արծաթի 
էլեկտրոլիզին, մասնավորապես` կոլոիդային 
արծաթի իոնատորներին, որոնք կարելի է 
կիրառել բժշկության և անասնաբուժության 
մեջ։

Իոնատորն ունի հոսանքի աղբյուր, անոդա յին 
և կաթոդային էլեկտրոդներ, որոնցից անոդային 
էլեկտրոդը պատրաստված է մաքրության 
բարձր աստիճանի արծաթից, ջրի մագնիսական 
խառնիչ, փոփոխական հոսանքի էլեկտրական 
ցանցի լարումն իջեցնող տրանսֆորմատոր։ 
Տրանսֆորմատորին միացված են փոփոխական 
հոսանքի ուղղիչը, լարման կարգավորիչը, 
միլիամպերմետրը և վոլտմետրը։ Կաթոդային 
էլեկտրոդները պատրաստված են չժանգոտվող 
պողպատի հարթ թիթեղներից և միլիամպերմետրի 
միջոցով միացված են լարման կարգավորիչի 
բացասական ելքին։ Անոդային էլեկտրոդը 
տեղակայված է կաթոդային էլեկտրոդների 
միջև, պատրաստված է հարթ, կաթոդային 
էլեկտրոդների չափսերին հավասար արծաթե 
թիթեղից և միացված է լարման կարգավորիչի 
դրական ելքին։

Կրկնակի բարձրացվում է կոլոիդային արծաթի 
ստացման արտադրողականությունը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 214  (13) U
C02F 1/461

(21) AM20100067U (22) 01.06.2010
(45) 25.11.2010
(71) Մարտին Շիրինյան (AM)
(72) Մարտին Շիրինյան (AM), Հայկ Շիրինյան 
(AM), Հարություն Շիրինյան (AM)
(73) Մարտին Շիրինյան, 0025, Երևան, Չարենցի 
64, բն.4 (AM)
(54) Արծաթի դյուրակիր իոնատոր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է էլեկ-
տրո նիկային, մասնավորապես` արծաթի 
իոնատորներին, որոնք նախատեսված են 
իոնային արծաթի ջրային լուծույթ` արծաթա-
ջուր պատրաստելու, խմելու ջրի, մրգերի ու 
բան ջարեղենի վարակազերծման ու երկարատև 
պահպանման, ինչպես նաև բժշկության, անաս-
նաբուժության մեջ կիրառելու համար։ 

Իոնատորն ունի բարձր աստիճանի մաք-
րության երկու արծաթե էլեկտրոդներ, տրան-
զիստոր, երկու դիմադրություն և լուսադիոդ։ 
Իոնա տորի կաթոդը տրանզիստորի բազա-
էմիտեր շղթայի միջոցով, որը շունտավորված է 
դիմադրությամբ, միացված է հոսանքի աղբյուրի 
բացասական բևեռին։ Իոնատորի անոդը և 
լոսադիոդը մեկ ուրիշ դիմադրության միջոցով 
հաջորդաբար միացված են հոսանքի աղբյուրի 
դրական բևեռին։

Փոքրացվում են իոնատորի չափսերը, իջեց-
վում է քաշը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 215  (13) U
F21S 13/00

(21) AM20100097U (22) 23.07.2010
(45) 25.11.2010
(71) Վանյա Բաղդասարյան (AM)
(72) Վանյա Բաղդասարյան (AM)
(73) Վանյա Բաղդասարյան, 0007, Երևան, Գ. 
Նժդեհի 16, բն.29 (AM)
(54) Լուսային սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է լուսա-
տեխնիկային։

Սարքն ունի խողովակաձև պրոֆիլներից 
պատ րաստված շրջանակաձև իրան, որը միջնա-
պատով բաժանված է երկու հատվածամասի։ Մեկ 
հատվածամասում տեղակայված է սնման բլոկը, 
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իսկ մյուսում՝ առնվազն երկու լուսադիոդային 
լուսատուներ, որոնք ունեն դիրքերի անկյունների 
կարգավորման և սևեռման հնարավորություն։

Բարձրացվում է գումարային լուսային հո-
սանքի օգտագործման արդյունավետությունը՝ 
լույսի հոսանքի ճառագայթման անկյան կար-
գավորման շնորհիվ, 3 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 216  (13) U
H05B 3/34

(21) AM20100103U (22) 29.07.2010
(45) 25.11.2010
(71) Սամվել Հմայակի Հակոբյան (AM), Արամ 
Սամվելի Հակոբյան (AM), Մարիա Սամվելի 
Հակոբյան (AM), Վահան Գագիկի Սիմոնյան (AM)
(72) Սամվել Հմայակի Հակոբյան (AM), Արամ 
Սամվելի Հակոբյան (AM), Մարիա Սամվելի 
Հակոբյան (AM), Վահան Գագիկի Սիմոնյան (AM)
(73) Սամվել Հմայակի Հակոբյան, 0059, Երևան, 
Նոր Նորքի 9-րդ միկրոշրջան, Վիլնյուսի 38, բն. 
26 (AM), Արամ Սամվելի Հակոբյան, 0059, Երևան, 
Նոր Նորքի 9-րդ միկրոշրջան, Վիլնյուսի 38, 

բն. 26 (AM), Մարիա Սամվելի Հակոբյան, 0059, 
Երևան, Նոր Նորքի 9-րդ միկրոշրջան, Վիլնյուսի 
38, բն. 26 (AM), Վահան Գագիկի Սիմոնյան, 0010, 
Երևան, Վարդանանց 22, բն.130 (AM)
(54) Ճկուն էլեկտրատաքացիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է տաքա-
ցիչներին, որոնք կարող են օգտագործվել ինչպես 
կենցաղում, այնպես էլ բժշկության մեջ։

 ճկուն էլեկտրատաքացիչն ունի տաքացնող 
և էլեկտրաջերմահաղորդիչ տարրերից կազմված 
առնվազն մեկ էլեկտրատաքացնող կոնտուր, որը 
պատված է էլեկտրամեկուսիչ նյութով և տեղա-
կայված է կտորից պատրաստված պատյանի 
մեջ։ Տաքացնող տարրը կիսահաղորդչային է, 
իսկ էլեկտրաջերմահաղորդիչ տարրերը ոչ ճկուն 
մետաղյա երկու թերթեր են։ Կիսահաղորդչային 
տարրը տեղակայված է թերթերի միջև և կիպ 
հպված է դրանց։ Մեկից ավելի էլեկտրատաքացնող 
կոնտուրներն իրար նկատմամբ տեղակայված  և 
միացված են զուգահեռ։

 Բարձրացվում են հուսալիությունը, երկա-
րա կեցությունը, էլեկտրախնայողությունը և 
օգտագործման հարմարավետությունը, 2 նկ.։

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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
732 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
 732

540
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(210) 20091173 (111) 16062
(220) 29.09.2009 (151) 05.10.2010
 (181) 29.09.2019
(732) Գրանթ Թորնթոն Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարա-
կան գործունեություն գործարարության աս-
պարե զում. գրասենյակային ծառայություններ. 
հաշ վապահական ծառայություններ. աուդիտ. 
խորհրդա տվություն գործերի կառա վար ման 
ոլորտում. հարկային հայտարարա գրերի կազ -
մում. հարկային խորհրդատվություն. աշ խա -
տակազմի հավաքագրում և աշխա տա կազմի 
կառավարում. տնտեսական կան  խա  տե սումներ. 
ձեռնարկություն ների միա վորման, ձեռքբերման, 
համատեղ ձեռ նար  կությունների ստեղծման 
վերաբերյալ խորհրդա  տվություն. շուկայի 
ուսումնասիր ման ծառայություններ. գործարա-
րության ասպարեզում ռիսկերի կառավարման 
վերա բերյալ խորհրդատվություն. մարդկա-
յին ռե սուրս ների վերաբերյալ խորհրդատվու-
թյուն. տվյալների հիմնապաշարների կառավա-
րում. հետազոտություններ և վերլուծություն-
ներ գործարարության ասպարե զում. վերո-
նշյալ ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկա-
տվություն` տրված համաշխարհային հեռա-
հաղորդակցության ցանցի միջոցով. գնա հատ-
ման ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սա կան գործունեություն. դրամավարկային 
գոր ծառ  նություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապ   ված գործառնություններ. ֆինանսա  կան 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

ծառա յություններ. ֆինանսների հետ կապ-
ված խորհրդատվություն. ֆինանսային գնա-
հատումներ. ակտուարական ծառայու թյուններ. 
ֆինանսների կառավարում. ֆինանսների աս-
պարեզում ռիսկերի կառավարման վերա բերյալ 
խորհրդատվություն. վերոնշյալ ծառայություն-
ների վերաբերյալ տեղեկատվություն, տրված 
համաշխարհային հեռահաղորդակցության 
ցանցի միջոցով.

դաս 38. համաշխարհային հեռահա ղորդակ-
ցության ցանցի միջոցով բեռնվող նորությունների 
տրամադրում. 

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կու թային միջոցառումների կազմակերպում. 
կրթա դաստիարակչական ծառայություն ներ. 
հրատարակչական ծառայություններ. վարժանք-
ների ծառայություններ. կոնֆերանսների և 
սիմպոզիումների կազմակերպում և անցկա-
ցում. վերոնշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն, տրված համաշխարհային 
հեռահաղորդակցության ցանցի միջոցով.

դաս 42. արբիտրաժ.
դաս 45. այլ անձանց կողմից մատուց-

ված անհատական և սոցիալական ծառայու-
թյուններ անհատի կարիքները հոգալու համար. 
անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. իրավաբանական ծառայություններ. 
մտա վոր սեփականության իրավունքների վերա-
բերյալ խորհրդատվություն. լիցենզավորման 
ծառայություններ. խաբեբայության կանխար-
գելման ծառայություններ. իրա վաբանական 
աջակցության ծառայություններ. աջակցու թյուն 
անհա  տա  կան կամ սոցիալական հարցերում. 
վեճերի այլընտրանքային լուծում. հետաքննչական 
ծառա յություններ. դատական հետաքննություններ. 
անհա տական հետաքննություններ. վերո նշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ 
տրված համաշխարհային հեռահաղորդակցության 
ցանցի միջոցով։
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________
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(210) 20091503 (111) 16063
(220) 23.11.2009 (151) 05.10.2010
 (181) 23.11.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ, GB
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիե տիկ նյութեր բուժական նպատակների հա-
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վի-
րա կապման նյութեր. ատամնալցման և ատամ  -
ների ծեփապատճեններ պատրաս  տելու նյու-
թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն  -
դանիների ոչնչացման պատրաստուկ ներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20091624 (111) 16064
(220) 17.12.2009 (151) 05.10.2010
 (181) 17.12.2019
(732) «Շիրակ լենդ» ՍՊԸ, Գյումրի, Աղյուսի 140, AM
(540) 

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

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

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

____________________

(210) 20091642 (111) 16065
(220) 17.12.2009 (151) 05.10.2010
 (181) 17.12.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ, GB
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատ րաստու կներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապման նյութեր. ատամնալցման և ատամնե-
րի ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ։
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20100093 (111) 16066
(220) 27.01.2010 (151) 05.10.2010
 (181) 27.01.2020
(732) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Փիրուզյան, 

Նոր–Նորք, Նանսենի 17/134, AM
(540) 

(526) «ՄԵՐՍՈՒՄ ԵՎ ԽՆԱՄՔ ՁԵՐ ՏԱՆԸ» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(511) 
դաս 44. մերսում, մատնահարդարում, 

դիմահարդարում, վարսահարդարում։ 
____________________

(210) 20100170 (111) 16067
(220) 10.02.2010 (151) 05.10.2010
 (181) 10.02.2020
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(732) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19/7, AM
(540) 

(526) «UNIVERSAL COMMUNICATIONS» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

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

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։ 

____________________

(210) 20100171 (111) 16068
(220) 10.02.2010 (151) 05.10.2010
 (181) 10.02.2020
(732) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19/7, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։ 

____________________

(210) 20100172 (111) 16069
(220) 10.02.2010 (151) 05.10.2010
 (181) 10.02.2020
(732) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19/7, AM
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։ 

____________________

(210) 20100173 (111) 16070
(220) 10.02.2010 (151) 05.10.2010
 (181) 10.02.2020
(732) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19/7, AM
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։ 

____________________

(210) 20100174 (111) 16071
(220) 10.02.2010 (151) 05.10.2010
 (181) 10.02.2020
(732) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19/7, AM
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։ 

____________________

(210) 20100177 (111) 16072
(220) 10.02.2010 (151) 05.10.2010
 (181) 10.02.2020
(732) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19/7, AM
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։ 

____________________

(210) 20100179 (111) 16073
(220) 10.02.2010 (151) 05.10.2010
 (181) 10.02.2020
(732) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19/7, AM
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։ 

____________________
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(210) 20100180 (111) 16074
(220) 10.02.2010 (151) 05.10.2010
 (181) 10.02.2020
(732) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19/7, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։ 

____________________

(210) 20100181 (111) 16075
(220) 10.02.2010 (151) 05.10.2010
 (181) 10.02.2020
(732) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19/7, AM
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։ 

____________________

(210) 20100427 (111) 16076
(220) 25.03.2010 (151) 05.10.2010
 (181) 25.03.2020
(732) «Էբանի» ՍՊԸ, Երևան, Սվաճյան 18/1, AM
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճություններ. սպորտային 

և մշակութային միջոցառումների, հանդի սու-
թյունների, ֆուրշետների կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքնե-
րով ապահովման ծառայություններ. դահլիճի, 
սենյակների, աթոռների, սեղանների, սփռոց-
ների և նմանատիպ այլ իրերի ձևավորում, հան-
դիպումների սրահների ձևավորում, արագ սպա-
սարկման և մշտական ռեստորանների վար-
ձակալում, ձևավորում.

դաս 45. անհատական և սոցիալական ծա-
ռա յություններ անհատի կարիքները հոգալու 
համար, հագուստի վարձակալում (ձևավորում)։ 

____________________

(210) 20100595 (111) 16077
(220) 22.04.2010 (151) 05.10.2010
 (181) 22.04.2020
(732) «Սոննար» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 13ա, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ և երկ-
նագույն գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20090781 (111) 16078
(220) 09.07.2009 (151) 12.10.2010
 (181) 09.07.2019
(732) Մոհամմադ Սարաֆան Չահարսոուգհի, AE
(540) 

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

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

լոր լրատվամիջոցներով՝ մանրածախ առևտրի 
նպատակով, տարբեր ապրանքների հավաքում 
երրորդ անձանց համար և ապրանքների տեղա-
բաշխում մանրածախ խանութների միջո-
ցով ուսումնասիրման հարմարավետության 
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և սպառողների կողմից ձեռքբերման համար, 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով, օգնու-
թյուն գործարարության կառավարման գոր-
ծում, ապրանքների և ծառայությունների լիցեն-
զիաների առևտրային կառավարում երրորդ 
անձանց համար, առևտրային տեղեկատվություն 
և խորհուրդներ սպառողներին, օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման գործում, ապրանք-
ների ցուցադրում, ներմուծման-արտահանման 
գործակալություններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091677 (111) 16079
(220) 22.12.2009 (151) 12.10.2010
 (181) 22.12.2019
(732) «Հենրիկ Նավասարտյան» ՍՊԸ, Երևան, 

Մաշտոցի 5ա, AM
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ։ 
____________________

(210) 20091687 (111) 16080
(220) 24.12.2009 (151) 12.10.2010
 (181) 24.12.2019
(732) Ջենսփորթ Ըփերըլ Քորփ., US
(540) 

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

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ և 

դրանցից պատրաստված իրեր, ընդգրկված 
18-րդ դասում. կենդանու կաշի, մորթեղեն, 
կաշվի հումք. սնդուկներ և ուղեպայուսակ ներ. 
անձրևանոցներ, հովանոցներ արևից և անձրևից 
պաշտպանվելու համար և ձեռնափայտեր. 

ճիպոտներ, մտրակներ, ձիասարքեր և թամ-
բագործական իրեր. մեջքի պայուսակներ, ուղե-
բեռի պարագաներ, մահուդե պայուսակներ, 
գոտիով կամ փոկով պայուսակներ, ձեռքի 
պայու սակներ, մեծ, տարողունակ պայուսակ-
ներ, սուրհանդակի պայուսակներ, պորտֆել ներ, 
պար կանման պայուսակներ, գոտեպայուսակ-
ներ, դրամապանակներ, դատարկ վաճառվող 
պայուսակներ արդուզարդի պարագաների 
համար, դատարկ վաճառվող գրչատուփեր, 
ոչ մեծ կաշվե տափակ ճամպրուկներ, ճամ-
բարային առօրյայի համար պայուսակներ, 
պայուսակներ լեռնագնացների հա մար, դպրո-
ցական ուսապարկեր, ձեռքի ուղե բեռի պայու-
սակներ ճամփորդության համար, քլաթչ տե-
սակի պայուսակներ, դատարկ վաճառվող պայու-
սակներ կոսմետիկ պարագաների համար, 
փոքր ուսապարկեր, քսակներ գոտու վրա, 
կոշտ շրջա նակով ուսապարկեր, ճամփորդա-
կան պայու սակներ հագուստի համար, քսակներ, 
պատյաններ բանալիների համար, ուսին կամ 
մեջքին կրելու համար կաշվից կամ քաթա նից 
պայու սակներ, կաշվե ծածկույթով պայուսակ ներ, 
արշավների համար պայուսակներ և ուսապար-
կեր, ցանցավոր պայուսակներ գնումների հա-
մար, բազմաթիվ բաժիններով պայուսակներ 
իրերի պահպանման համար, դպրոցական պա-
յու սակներ, սպորտային պայուսակներ, փո-
կեր ուղեբեռի և ոչ մեծ ճամպրուկների համար, 
ճամպրուկներ, պայուսակներ հարդարանքի 
պարա գաների համար, ճամփորդական պայու-
սակներ, ճամփորդական կոնտեյներներ, դա-
տարկ վաճառվող պայուսակներ շպար ման պա րա-
գաների համար, գրպանի դրամապանակներ.

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

____________________

(210) 20100259 (111) 16081
(220) 25.02.2010 (151) 12.10.2010
 (181) 25.02.2020
(732) Գլոբլ Քոնքիստդոզ Էս. Էյ , PA
(310) IR 971037   (320) 11.06.2008   (330) UA
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(540) 

(511) 
դաս 21. ատամի խոզանակներ և խոզա նակ-

ներ՝ ատամնաշարի և ատամնաշարի պրոթեզ-
ների մաքրման, ողորկման և փայլեց ման համար, 
մասեր և լրակազմող դետալներ, խոզանակներ 
և խոզանակներ պատրաստելու նյութեր, ատամ-
մաքրիչներ, նյութեր և գործիքներ՝ բնական կամ 
արհեստական ատամների մաքրման և փայ-
լեցման համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100267 (111) 16082
(220) 26.02.2010 (151) 12.10.2010
 (181) 26.02.2020
(732) Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, Դելավերի 

նահանգ, US
(540) 

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

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

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

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

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

____________________

(210) 20100268 (111) 16083
(220) 26.02.2010 (151) 12.10.2010
 (181) 26.02.2020
(732) Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, Դելավերի 

նահանգ, US
(540) 

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

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

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

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

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

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

____________________

(210) 20100338 (111) 16084
(220) 12.03.2010 (151) 12.10.2010
 (181) 12.03.2020
(732) Խաչատուր Բալասանյան, Երևան, Մանուշ-

յան 70, AM
(540) 
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(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

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

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

____________________

(210) 20100354 (111) 16085
(220) 16.03.2010 (151) 12.10.2010
 (181) 16.03.2020
(732) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի փող. 4շ., 

11բն., AM
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն։ 

____________________

(210) 20100355 (111) 16086
(220) 16.03.2010 (151) 12.10.2010
 (181) 16.03.2020
(732) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի փող. 4շ., 

11բն., AM
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն։ 

____________________

(210) 20100356 (111) 16087
(220) 16.03.2010 (151) 12.10.2010
 (181) 16.03.2020
(732) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի փող. 4շ., 

11բն., AM
(540) 

(511) 
դաս 35. վաճառք։ 

____________________

(210) 20100400 (111) 16088
(220) 22.03.2010 (151) 12.10.2010
 (181) 22.03.2020
(732) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռցու 

127/1, բն. 9, AM
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։ 

____________________

(210) 20100573 (111) 16089
(220) 16.04.2010 (151) 12.10.2010
 (181) 16.04.2020
(732) «Հելարիս» ՍՊԸ, Երևան, Գ.Նժդեհի 16, 

բն. 36, AM
(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադ, հրուշակեղեն։ 

____________________
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(210) 20100617 (111) 16090
(220) 27.04.2010 (151) 12.10.2010
 (181) 27.04.2020
(732) «Սակի ընդ Սանս» ՓԲԸ, Երևան, Մոսկովյան 

31, բն. 60, AM
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի։ 

____________________

(210) 20100618 (111) 16091
(220) 27.04.2010 (151) 12.10.2010
 (181) 27.04.2020
(732) «Սակի ընդ Սանս» ՓԲԸ, Երևան, Մոսկովյան 

31, բն. 60, AM
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի։ 

____________________

(210) 20091621 (111) 16092
(220) 16.12.2009 (151) 18.10.2010
 (181) 16.12.2019
(732) Միլեր Բրյուինգ Ինթերնեշնլ, Ինք., Դելավերի 

նահանգ , US
(540) 

(526) «GENUINE DRAFT» և «SINCE 1855» 
արտա հայ տություններն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20100026 (111) 16093
(220) 14.01.2010 (151) 18.10.2010
 (181) 14.01.2020
(732) Ռուսալինա Լյուդմիլա Վոլոդիմիրիվն ա, UA
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), ալկոհոլային էսենցիաներ, 
ալկոհոլային էքստրակտներ, անիսոնի լիկյոր, 
անիսոնի սերմերի հիմքով լիկյոր, ապերիտիվ-
ներ, արմավօղի, միրգ պարունակող ալկոհոլային 
խմիչքներ, դառը թրմօղիներ, բրենդի, սիդր, կոկ-
տեյլներ, կուռասաո, մարսողությանը նպաս տող 
նյութեր (լիկյորներ և սպիրտային խմիչքներ), թո-
րած խմիչքներ, ալկոհոլ պարունակող մրգային 
էքստրակտներ. ջին, մեղրախմիչք, բալի օղի, 
լիկյորներ. անանուխի լիկյորներ, պերի (տանձի 
սիդր). խաղողի մզվածքից ստացված գինի 
(պիկետ), բրնձի հիմքով ալկոհոլային խմիչքներ, 
ռոմ, սակե, ոգելից խմիչքներ, օղի, վիսկի, գինի։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100049 (111) 16094
(220) 20.01.2010 (151) 18.10.2010
 (181) 20.01.2020
(732) Տոյո Թայը ընդ Ռաբը Քո., Լթդ , JP
(540) 

(511) 
դաս 12. անվադողեր տրանսպորտային մի-

ջոց ների համար, ներքին խցիկներ տրանսպոր-
տային միջոցների անվադողերի համար և անիվ-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100085 (111) 16095
(220) 25.01.2010 (151) 18.10.2010
 (181) 25.01.2020
(732) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540) 

(511) 
դաս 21. դատարկ վաճառվող արկղիկներ և 

տուփեր կոսմետիկական միջոցների համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20100231 (111) 16096
(220) 22.02.2010 (151) 18.10.2010
 (181) 22.02.2020
(732) Անհատ ձեռնարկատեր Արիստակես Մա-

նուկյան, Երևան, Դավիթաշեն 4–րդ թաղ. 
47 շ. բն. 15, AM

(540) 

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

(511) 
դաս 29. արևածաղկի սերմեր.
դաս 30. հացահատիկային կուլտուրա 

(հնդկա ձավար, ցորենի ձավար, հաճար, մանրա-
ձավար, լոբի, սիսեռ, ոլոռ, գարեձավար, բլղուր, 
ոսպ)։ 

____________________

(210) 20100286 (111) 16097
(220) 03.03.2010 (151) 18.10.2010
 (181) 03.03.2020
(732) «Դետ տեղեկատու» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 

1–ին թաղամաս, 37 շենք, բն. 14, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 39. զբոսաշրջություն։ 

____________________

(210) 20100390 (111) 16098
(220) 19.03.2010 (151) 18.10.2010
 (181) 19.03.2020
(732) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 

Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, 
գ/գ, AM

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100391 (111) 16099
(220) 19.03.2010 (151) 18.10.2010
 (181) 19.03.2020
(732) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 

Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, 
գ/գ, AM

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100415 (111) 16100
(220) 23.03.2010 (151) 18.10.2010
 (181) 23.03.2020
(732) «Նուշիկյան ասոցիացիա» ՍՊԸ, Երևան, 

Սայաթ-Նովա 11-1, AM
(540) 

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

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

դաս 40. նյութերի մշակում։ 
____________________

(210) 20100416 (111) 16101
(220) 23.03.2010 (151) 18.10.2010
 (181) 23.03.2020
(732) «Նուշիկյան ասոցիացիա» ՍՊԸ, Երևան, 

Սայաթ-Նովա 11-1, AM
(540) 

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

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.

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

____________________

(210) 20100507 (111) 16102
(220) 06.04.2010 (151) 18.10.2010
 (181) 06.04.2020
(732) «Ա. Ավետյանի ԱՍԱ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. 

Չաուշի 2ա, AM

(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրու շա-
կեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, 
մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). հա-
մե մունք. սառույց։ 

____________________

(210) 20100558 (111) 16103
(220) 13.04.2010 (151) 18.10.2010
 (181) 13.04.2020
(732) «Արա Ամիրյան» ՍՊԸ, Երևան, Փարպեցի 

12, բն.3, AM
(540) 

(511) 
դաս 36. մաքսային միջնորդի (բրոքերի) 

ծառայություններ։ 
____________________

(210) 20100634 (111) 16104
(220) 30.04.2010 (151) 18.10.2010
 (181) 30.04.2020
(732) «Դի Ջի ԹԻ Փի Սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, 

Սայաթ–Նովա 19, AM
(540) 

( 5 2 6 ) 
«SERVICE» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ գազարագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 39. ավիաբեռնափոխադրումներ, վտան-

գավոր բեռների սպասարկում։ 
____________________
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(210) 20100651 (111) 16105
(220) 03.05.2010 (151) 18.10.2010
 (181) 03.05.2020
(732) «Էներջայզ գլոբալ սերվիսիզ» ՓԲԸ, Երևան, 

Թումանյան 41/3, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-

ռա յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում. այդ թվում՝ համակարգչային 
ծրագրավորում, համակարգչային ապարա տային 
ապահովում և այդ բնագավառում խորհրդա-
տվություն, համակարգչային ծրագրային ապա-
հովման վերաբերյալ խորհրդատվու թյուն, համա-
կարգչային ծրագրային ապահով ման մշակում և 
կատարելագործում, համակարգչային ծրագրերի 
տեղակայում, համակարգչային ծրագրային 
ապա հովման տեխնիկական սպասարկում, 
համա կարգչային ծրագրային ապահովման 
արդիականացում, համակարգչային համակար-
գերի մշակում և կատարելագործում, համա-
կարգչային համակարգերի վերլուծություն, 
տվյալ ների համակարգչային բազաների վերա-
կանգնում, ծրագրային ապահովման մշակում և 
կատարելագործում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100652 (111) 16106
(220) 03.05.2010 (151) 18.10.2010
 (181) 03.05.2020
(732) «Էներջայզ գլոբալ սերվիսիզ» ՓԲԸ, Երևան, 

Թումանյան 41/3, AM

(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-

ռա յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրա գրերի 
մշակում և կատարելագործում. այդ թվում՝ 
համակարգչային ծրագրավորում, համա-
կարգ չային ապարատային ապահովում և 
այդ բնագավառում խորհրդատվություն, 
համա կարգ չային ծրագրային ապահով ման 
վերաբերյալ խորհրդատվություն, համա կարգ-
չային ծրագրային ապա հովման մշակում և 
կատարելագործում, համակարգչային ծրագրերի 
տեղակայում, համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեխնիկական սպասարկում, 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
արդիականացում, համակարգչային համա-
կարգերի մշակում և կատարելագործում, համա-
կարգչային համակարգերի վերլուծություն, 
տվյալ ների համակարգչային բազաների վերա-
կանգնում, ծրագրային ապահովման մշակում և 
կատարելագործում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100719 (111) 16107
(220) 18.05.2010 (151) 18.10.2010
 (181) 18.05.2020
(732) «Մանօստ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 27 շ, 

բն. 46, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի կազմա կեր-

պում։ 
____________________

(210) 20091012 (111) 16108
(220) 21.08.2009 (151) 01.11.2010
 (181) 21.08.2019



ԳՅՈՒՏԵՐ

26

ՄԱՍ 1

26

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№11 

25 . 1 1 . 20 10

(732) Անհատ ձեռնարկատեր Մարիամ Վահանյան, 
Երևան, Փարպեցի 26, բն. 19, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ փիրու-
զագույն գունային համակցությամբ։

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20100320 (111) 16109
(220) 10.03.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 10.03.2020
(732) ՀՍԲՔ Հոլդինգս փլք., GB
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 

բանկային ծառայություններ, դրամա-վարկային 
գործառնություններ, գործառնություն ներ ան-
շարժ գույքի հետ կապված, կապի տալ ներ-
դրում  ների սպասարկում, ապահովագրա-
կան ծառայություններ, տեղեկատվություն և 
խորհրդատվություն բոլոր վերո նշյալ հարցերով։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100361 (111) 16110
(220) 16.03.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 16.03.2020
(732) Նովարթիս ԱԳ, CH
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

բացառությամբ՝ ուրոլոգիական և գինեկո լո-
գիական հիվանդությունների բուժման համար 
օգտագործվողների։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100362 (111) 16111
(220) 16.03.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 16.03.2020
(732) Նովարթիս ԱԳ, CH
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդու համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100385 (111) 16112
(220) 18.03.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 18.03.2020
(732) Նովարթիս ԱԳ, CH
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդու համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100407 (111) 16113
(220) 23.03.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 23.03.2020
(732) Սուպեր Ջեներալ Քամփընի, AE
(540) 

(511) 
դաս 7. լվացքի մեքենաներ. էլեկտրական 

խոհանոցային կոմբայններ. էլեկտրական բլեն-
դերներ տնային օգտագործման համար. խառ-
նիչներ (միքսերներ). հյութը էքստրակտող մեքե-
նաներ. սնունդը մանր կտրատող մեքենաներ. 
խմոր պատրաստող սարքեր. հաց պատրաս տող 
սարքեր. փոշեկուլներ. աման լվացող ավտոմատ 
սարքեր. էլեկտրական, բենզինով աշխատող և 
այլ գեներատորներ.
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դաս 9. հեռուստատեսային հաղորդիչ-
ներ. հեռուստատեսային ընդունիչներ (հեռուս-
տացույցներ). արբանյակային հեռուս տատե-
սության ընդունող սարքեր. տեսաերիզային 
տեսագրող սարքեր. տեսաերիզային նվա գար-
կիչներ. ձայներիզային ձայնագրող սար քեր. 
ձայներիզային նվագարկիչներ. CD-նվագար-
կիչներ. DVD-նվագարկիչներ. «բլու–ռեյ» նվա-
գարկիչներ. «բլու–ռեյ» սկավառակների վրա 
գրող սարքեր. տեղեկատվության պահպանման 
թվային սարքեր. թվային և ժապավենային 
լուսանկարչական ապարատներ. բջջային 
հեռախոսներ. լարային հեռախոսներ. ֆաքսեր. 
էլեկտրական հարթուկներ. ռադիոներ. ֆոնո-
գրաֆներ. գոլորշային հարթուկներ, էլեկ տրական 
լիցքավորող սարքեր, էլեկտրական լապտերներ. 
իմպուլսային լամպեր. ֆլուորեսցենտ լամպեր.

դաս 11. սառնարաններ. սառնախցիկներ. 
պաղիչներ. օդի լավորակիչներ. ջեռուցիչներ. 
քուլերներ (ջրի բաշխման սարք). ջուրը հովաց-
նող սարքեր. ջրի զտիչներ. անձնական օգտա-
գործման էլեկտրական օդափոխիչներ. լվացքը 
չորացնող էլեկտրական սարքեր. եփող սարքեր. 
խոհանոցային սալօջախներ. գրիլ պատրաստող 
սարքեր. տապակող սարքեր. վառարաններ. 
տաքացուցիչներ. տոստերներ. էլեկտրական 
սրճեփներ. էլեկտրական թեյնիկներ. սենդվիչ 
պատրաստող էլեկտրական սարքեր. ադի-բուդի 
պատրաստող սարքեր:
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20100417 (111) 16114
(220) 23.03.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 23.03.2020
(732) «Պարագոն իմպորտ» ՍՊԸ, Երևան, Գոր-

վետկա 4, AM
(540) 

(526) «7 թիվը, հայկական կոնյակ, մարոչնի 
արմյանսկի կոնյակ (ռուս.), ալկ. 40% (ռուս.), 
0.5լ (ռուս.), 7 լետ վիդերժկի (ռուս.), Ռես-
պուբլիկա Արմենիա (ռուս.)» գրա ռումն երն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ ներ

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

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի): 

____________________

(210) 20100541 (111) 16115
(220) 08.04.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 08.04.2020
(732) Նովարթիս ԱԳ, CH
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու ժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյու թեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալա-
թեր, վիրա կապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100542 (111) 16116
(220) 08.04.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 08.04.2020
(732) Նովարթիս ԱԳ, CH
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու ժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
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դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալա-
թեր, վիրա կապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաս տելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կեն դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100555 (111) 16117
(220) 12.04.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 12.04.2020
(732) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 

Լիմիթիդ , IE
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բժշկական (բու-

ժա կան) պատրաստուկներ և նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100556 (111) 16118
(220) 12.04.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 12.04.2020
(732) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս 

Լիմիթիդ, IE
(310) 1889547  (320) 27.11.2009  (330) IN
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բժշկական (բու-

ժական) պատրաստուկներ և նյութեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100599 (111) 16119
(220) 22.04.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 22.04.2020
(732) ՋիԷմՓի Լթդ, GE
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա-
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալա  թեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաս տելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կեն դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100636 (111) 16120
(220) 30.04.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 30.04.2020
(732) «Օլիվեր Հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ–

Նովա 19, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 35. առևտրա–միջնորդային գործու-

նեություն։ 
____________________

(210) 20091373 (111) 16121
(220) 04.11.2009 (151) 01.11.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, շաքար, բրինձ, տա-

պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալ յուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, քաղցրա-
վենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, 
հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց. 
մասնավորապես՝ կարամել, կոնֆետներ։ 

____________________
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(210) 20091381 (111) 16122
(220) 04.11.2009 (151) 01.11.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, շաքար, բրինձ, տա-

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

____________________

(210) 20091417 (111) 16123
(220) 04.11.2009 (151) 01.11.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տա պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ  յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպա ղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
հա մեմունք. սառույց։ 

____________________

(210) 20100352 (111) 16124
(220) 16.03.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 16.03.2020
(732) «Երևանի կենցաղային քիմիայի գործարան» 

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

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

(511) 
դաս 3. լոգարանների, զուգարանակոնքերի, 

գազօջախների, սանիտարական տեխնիկայի և 
կերամիկայի, ինչպես նաև սպասքի մաքրման 
պատրաստուկներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100365 (111) 16125
(220) 16.03.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 16.03.2020
(732) Յունիլևր Ն.Վ., NL
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառ. օծանելիք, անուշաբույր 

ջուր, լոսյոններ սափրվելուց հետո օգտագործ-
ման համար, օդեկոլոն. եթերային յուղեր. 
հոտազերծիչներ և հակաքրտինքային միջոց-
ներ. դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարա-
գաներ. պատրաստուկներ լոգանքի և ցնցուղի 
համար. պատրաստուկներ մաշկի խնամքի 
համար. յուղեր, քսուքներ և լոսյոններ մաշկի 
համար. պատրաստուկներ սափրման համար. 
պատրաստուկներ սափրվելուց առաջ և հետո 
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օգտագործելու համար. պատրաստուկներ մա-
զերի հեռացման համար. պատրաստուկներ 
արևայրուքի և արևից պաշտպանվելու համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. շպարման և շպարի 
հեռացման պատրաստուկներ. վազելին. պատ-
րաստուկներ շրթունքների խնամքի համար. 
տալկի փոշի. կոսմետիկական բամբակ. բամ-
բակյա ծայրով փայտիկներ. կոսմետիկական 
բարձիկներ, անձեռոցիկներ կամ թաշկինակներ. 
նախօրոք խոնավացված կամ տոգորված մաքրող 
բարձիկներ, անձեռոցիկներ կամ թաշկինակներ. 
կոսմետիկական դիմակներ, դեմքի խնամքի մի-
ջոցների հավաքածուներ.

դաս 5. սննդային հավելումներ. սննդա-
յին նյութեր գեղեցկության, խնամքի և առող-
ջության համար. վիտամինային և հանքային 
պատրաստուկներ. վիտամինային և (կամ) 
հան քային պատրաստուկներ պարունակող 
սննդային հավելումներ գեղեցկության, խնամքի 
և առողջության համար. խոտաբուսային հա-
վելումներ և լուծամզուքներ. մանկական սնունդ. 
հիգիենիկ միջոցներ և պատրաստուկներ. հո-
տազերծիչներ և օդի թարմացուցիչ ներ. դե-
ղերով տոգորված պատրաստուկներ մաշ կի 
և մազերի խնամքի hամար. դեղերով տոգոր-
ված պատրաստուկներ շրթունքների համար. 
պատրաստուկներ արևայրուքի բուժման և 
(կամ) մեղմացման համար. վազելին բուժական 
նպատակների համար. ախտահանիչ և հա-
կանեխիչ միջոցներ. ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր. բինտ, սպեղա-
նալաթեր, վիրակապման նյութեր.

դաս 21. պիտոյատուփեր արդուզարդի 
պարագաների համար. փոքր չափերի տնային 
կահկարասի և սպասք. պարկեր լվացքի համար. 
խոզանակներ. սանրեր. սպունգներ. շպա րա-
փնջիկներ դիմափոշու համար. դիմափոշու տու-
փեր. տնային իրեր արդուզարդի,զուգարանի 
համար. ատամի խոզանակներ. ատամների 
մաքրման համար նախատեսված թելեր և 
ժապավեններ. ատամնափորիչներ. լաթեր 
մաքրման համար. լաթեր փոշին սրբելու և 
փայլեցնելու համար. բարձիկներ մաքրման 
համար. արդուզարդի, զուգարանի պարա-
գաների մատուցման (բաշխման) սարքեր և 
տարողություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100412 (111) 16126
(220) 23.03.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 23.03.2020
(732) «Ե. Գ. Հ. Բերկուտ» քոլեջ ՍՊԸ, Երևան, 

Ավան–Առինջ, 1 միկրոշրջան, 2/3, բն.16, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, բաց եւ 
մուգ կապույտ, երկնագույն և սև գունային 
համակցությամբ։

(511) 
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-

թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործ ընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մար զական 
և մշակութային միջոցառումների կազմա կեր-
պում.

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

____________________

(210) 20100517 (111) 16127
(220) 06.04.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 06.04.2020
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 
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(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

____________________

(210) 20100557 (111) 16128
(220) 13.04.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 13.04.2020
(732) Ռեթիոֆարմ ԳՄԲՀ , DE
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաս տուկներ։

(740) Ա. Պետրոսյան
____________________

(210) 20100565 (111) 16129
(220) 14.04.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 14.04.2020
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կարմիր, 
շագանակագույն, բրոնզագույն և սև գու նա-
յին համակցությամբ։

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

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

____________________

(210) 20100571 (111) 16130
(220) 16.04.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 16.04.2020
(732) Դավիթ Ղազարյան, Երևան, Ներքին 

Շենգավիթ 3-րդ փողոց, տուն 42, AM
(540) 

(511) 
դաս 17. արտադրանքներ փրփրապո լիստի-

րոլից՝ պալետներ, ապրանքների պահես տա-
վորման, փաթեթավորման և փոխադրման հա-
մար նախատեսված արկղեր, տարաներ, կաղա-
պարամածի տարրեր, դեկորատիվ հար դար ման 
նյութեր.

դաս 19. տանիքի մեկուսացման սալեր, 
ջերմամեկուսիչ սալիկներ.

դաս 28. խաղալիքներ: 
____________________

(210) 20100590 (111) 16131
(220) 20.04.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 20.04.2020
(732) «Ռենալեքս» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 

36, AM
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր։ 

____________________
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(210) 20100658 (111) 16132
(220) 04.05.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 04.05.2020
(732) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 

խճուղի 1, AM
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռարձակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում, 
հե ռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատրաստում։ 

____________________

(210) 20100824 (111) 16133
(220) 08.06.2010 (151) 01.11.2010
 (181) 08.06.2020
(732) «Մանմար» ՓԲԸ, Երևան, Ղ. Փարպեցի 

9, AM
(540) 

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

(511) 
դաս 35. ուսումնական գրականության վա-

ճառք.
դաս 41. ուսումնական գրականության հրա-

տարակչություն։ 
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  5679  18.07.2020        «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

  5680  18.07.2020              «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

  6017  03.10.2020        «Գազ պրոպան» ՍՊԸ, Երևան, Պ. Տիչինայի 26, AM

  6047  25.10.2020        «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

  6048  30.10.2020        «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

  6050  30.10.2020        «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

  6051  30.10.2020        «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

  6120  06.11.2020        «Զիգզագ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1, տարածք 18, AM

  6160  04.07.2020        Գամբրո Լունդիա ԱԲ, SE

  6251  17.10.2020        Փրոքթր ընդ Գեմբլ Բիզնիս Սըրվիսիզ Քենըդա Քամփնի, CA

  6286  16.08.2020        «Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան, Երևանյան 9, AM

  6287  04.10.2020        «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 22, AM

  6288  12.10.2020        «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 22, AM

  6289    12.10.2020              «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 22, AM

  6290  12.10.2020        «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 22, AM

  6415  22.01.2021        Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

   6416  21.02.2021        Փ.Թ. Սարի Ինքոֆուդ Քորփորեյշն, ID

  6431   22.01.2021        Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

  6651    04.10.2020              «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 22, AM

  6652  12.10.2020        «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 22, AM

  6653  12.10.2020        «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 22, AM

  6654  12.10.2020        «Մարան» ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 22, AM

  6873  22.01.2021       Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A21D 13/08 2460 A
A23F 3/00 2461 A
B26D 1/00 2462 A
C30B 33/00 2462 A
F03D 1/00 2463 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23C 23/00 210 U

B64C 1/00  211  U

B64C 3/00 211  U

B64C 27/00   211 U

C02F 1/461    212 U

C02F 1/461    213 U

C02F 1/461    214 U

F21S 13/00    215 U

H05B 3/34    216 U
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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   999
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 10251
73 (1) Զիջող   «Էմմա-Հարութ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Արցախի 28, AM
73 (2) Ստացող  ԱՁ Ռազմիկ Հովհաննիսյան,
ք. Երևան, Արարատյան 1 զանգված, 24շ., բն. 
11, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                            Հանրապետություն

Գրանցված է                        07.10.2010
_____________________

Գրանցում No 1000
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No 12711
73 (1) Զիջող    ՋիՓիՍԻ բաժնետիրական ընկե-
րություն
GPC JSC, Georgia, 0102 Tbilisi, Marjanishvili str. 
26, GE
73 (2) Ստացող   Ֆարմաթիմ Մարքեթինգ 2000 
Լիմիթիդ

PHARMATEAM MARKETING 2000 LIMITED, Silver 
Valley Building, 5th floor, Shlomo Halevi 5, Har 
Hortzvim Industrial Park, Jerusalem, Israel 97770, IL

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                             Հանրապետություն

Գրանցված է                         15.10.2010
_____________________

Գրանցում No 1001
Ապրանքային նշանի զիջում
(11) Վկայական No  9818, 10079
73 (1) Զիջող   Քորթլենդ Մարքեթինգ Լիմիթեդ
CORTLAND MARKETING LIMITED, P.O. Box 3321, 
Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG
73 (2) Ստացող   Էլենբերգ Թրեյդ Քամփնի Լի-
միթիդ
ELENBERG TRADE COMPANY LIMITED, Suite 18B, 
148 Connaught Road Central  Hong Kong, HK

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                             Հանրապետություն

Գրանցված է 19.10.2010
_____________________
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№ 11 
25 . 1 1 . 20 10

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

1209  30.04.2010

2311  10.04.2010

2314  18.04.2010

2320  28.04.2010

2321  20.04.2010

2322  16.04.2010

2400  18.04.2009

2411  17.06.2009

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ
Գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на изобретения

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնելու  թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 2231A 20.10.2010թ. 22.10.2010թ.

2412 17.06.2009

2413 17.06.2009

2414 17.06.2009

2415 17.06.2009

2416 17.06.2009

2417 17.06.2009

2418 17.06.2009

2419 17.06.2009

2421 17.06.2009

2422 17.06.2009

2423 17.06.2009

2444 06.03.2010

2449 23.03.2010



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
71 заявитель, код страны
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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№ 11 
25 . 1 1 . 20 10

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 2460 (13) A
A21D 13/08

(21) AM20100060 (22) 18.05.2010
(45) 25.11.2010
(71) Нарине Оганисян (AM), Арам Назарян (AM)
(72) Нарине Оганисян (AM), Арам Назарян (AM)
(73) Нарине Оганисян, 2210, Котайкский район, с. 
Ариндж, ул. Маштоца 4, дом 6 (AM), Арам Назарян, 
0038, г. Ереван, Естонская 3, дом 16 (AM) 
(54) Сдобное печенье
(57) Изобретение относится к пищевой про-
мыш ленности и может быть использовано в 
производстве мучных  кондитерских изделий, в 
частности сдобного печенья.

  Сдобное печенье, которое содержит мар-
гарин, сахарный песок, пшеничные отруби, 
пшеничную муку  второго сорта, воду, соль, соду, 
овсяную муку, ржаные отруби, при следующем 
соотношении  ингредиентов (мас.%): маргарин 21,0-
23,0, сахарный песок 18,0-21,0, пшеничные отруби 
2,4-2,9, пшеничная  мука второго сорта 45,9-52,0, 
овсяное мука 5,6-6,5, ржаные отруби  2,4-2,9, соль 
0,3-0,4, сода 0,3-0,4,  вода 0,9-1,0. 

Обеспечивает повышение диетических 
свойств сдобного  печенья.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2461 (13) A
A23F 3/00

(21) AM20100102 (22) 28.07.2010
(45) 25.11.2010
(71) Абрик Петросян (AM)
(72) Абрик Петросян (AM)
(73) Абрик Петросян, 0033, Ереван, А. Хачатрян 
24, кв. 78 (AM)
(54) Травяной чай
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности к травяным чаям.

Травяной чай содержит цветы липы, цветки 
клевера, цветки головчатки, листья мелиссы, 

листья мяты,  листья тимяна, цветки и листья 
душицы, плоды шиповника, при следующем 
соотношении компонентов,  масс. %: цветы липы 
– 12.0 – 13.0, цветки клевера – 12.0 – 13.0, цветки 
головчатки 12.0 – 13.0, листья  мелиссы 12.0 – 
13.0, листья мяты 12.0 – 13.0, листья тимяна 
12.0 – 13.0, цветки и листья душицы 12.0 –  13.0, 
плоды шиповника 12.0 – 13.0.

Повышаются вкусовые и оздоровительные 
свойства чая.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2462 (13) A 
C30B 33/00
B26D 1/00

(21) AM20100105 (22) 30.07.2010
(45) 25.11.2010
(71) Алексан Арзуманян (AM)
(72) Алексан Арзуманян (AM), Серёжа Акопян 
(AM), Ованес Манукян (AM)
(73) Алексан Арзуманян, 3102,Гюмри, Гогунци 6, 
кв. 4а (AM)
(54) Способ повышения прочности пластины 
режущего устройства, изготовленной из моно-
кристалла
(57) Изобретение относится к области машино-
строения и приборостроения, в частности к об-
работке металлов и  может быть использовано 
при тонкой непрерывной и дискретной резке 
цветных металлов и сплавов  инструментами, 
имеющими режущую пластину, изготовленную 
из монокристалла.

Согласно способу пластину, изготовленную 
из монокристалла, подвергают тепловому 
воздействию и  воздействию электрического 
поля, которое осуществляют по всему объему 
пластины и в процессе всей  работы устройства. 
Повышается прочность режущей пластины, 
изготовленной из монокристалла, 4 ил.  .

_____________________
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№ 11 
25 . 1 1 . 20 10

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) (2009)  (11) 2463 (13) A
F03D 1/00

(21) AM20100111 (22) 20.08.2010
 45) 25.11.2010

(71) Самвел Дрмоян (AM), Ара Минасян (AM)

(72) Ара Минасян (AM)

(73) Самвел Дрмоян, 0092, Ереван, Нор-Норк 7-ой 

м-н, Давид-Бек 39, кв.35 (AM), Ара Минасян, 0019, 

Ереван, Ахпюр Сероб 5, кв. 54 (AM)

(54) Устройство для получения электро энергии

(57) Изобретение относится к энергетике и может 
быть использовано при создании нового поко-
ления  конвекционных электростанций.

   Устройство для получения электроэнергии 
содержит поднимающуюся по склону горы 
вытяжную трубу, в  которой установлена турбина. 
Турбина, которая соединена с электрогенератором, 
расположена в верхней  части вытяжной трубы. В 
вытяжную трубу встроен узел, обеспечивающий 
односторонний поток воздуха.

Увеличивается поток  воздуха в направлении 
турбины электрогенератора, 1 ил.

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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№ 11 
25 . 1 1 . 20 10

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 210  (13) U
A23C 23/00

(21) AM20100044U (22) 22.04.2010
(45) 25.11.2010
(71) Лилит Месропян (AM)
(72) Лилит Месропян (AM)
(73) Лилит Месропян, 0001, Ереван, Абовян 13, кв. 
34 (AM)
(54) Шоколадная паста
(57) Полезная модель относится к области 
пи щевой промышленности и может быть 
использована при производстве шоколадных 
паст.

Шоколадная паста, которая включает 
шоколад и сахарный сироп, дополнительно 
содержит мед при следующем соотношении 
компонентов, мас.%։ шоколад 60,0-70,0,  
сахарный сироп 10,0-15,0, мед  15,0-20,0.

Повышаются   качественные признаки 
шоколадной пасты.

_____________________

(51) (2009)  (11) 211  (13) U 
B64C 27/00
B64C 3/00
B64C 1/00

(21) AM20100062U (22) 20.05.2010
(45) 25.11.2010
(71) Ерванд Сеферян (AM), Грант Сеферян (AM)
(72) Ерванд Сеферян (AM), Грант Сеферян (AM)
(73) Ерванд Сеферян, 0061, Ереван, Фрунзе 18, 
кв.59 (AM), Грант Сеферян, 0061, Ереван, Фрунзе 
18, кв.59 (AM)
(54) Вертолет с управляемыми крыльями 
винта
(57) Полезная модель относится к авиации, в 
частности, к управляемым крыльям несущего 
винта вертолета.  

Несущий винт вертолета имеет три управ-
ляемых крыла, которые выполнены с воз-
можностью  одновременного поворота, а свя-
занная с ними тарелка – с возможностью 
вертикального перемещения  параллельно основ-
ной плоскости поворота несущего винта. Один 
из крыльев зафиксирован вдоль  фюзеляжа в 
переднем направлении, в основной плоскости 

поворота несущего винта. Остальные два  
крыла расположены по обе стороны фюзеляжа 
под углом 120° к нему. К тарелке прикреплена 
защелка,  которая при помощи стартера может 
достигать гнезда, расположенного в плоскости 
фюзеляжа параллельно  тарелке. По обе 
стороны фюзеляжа расположены двигатели 
горизонтального полета, а в хвостовой части  
фюзеляжа - винт руля и крылья, имеющие 
механизм продольного равновесия.  Крылья, 
имеющие механизм продольного равновесия, 
винт руля, стартер, двигатель несущего винта и  
двигатели горизонтального полета соединены с 
пультом управления летчика. 

Увеличивается скорость горизонтального 
полета вертолета, 4 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 212  (13) U
C02F 1/461

(21) AM20100069U (22) 01.06.2010
(45) 25.11.2010
(71) Мартин Ширинян (AM)
(72) Мартин Ширинян (AM), Арутюн Ширинян 
(AM) Гайк Ширинян (AM)
(73) Мартин Ширинян, 0025, Ереван, Чаренц 
64, кв.4 (AM)
(54) Ионатор серебра
(57) Полезная модель относится к электронике, 
в частности к ионаторам серебра, при помощи 
которых  получают ионный раствор серебра 
для обеззараживания питьевой воды, фруктов, 
овощей, а также для  использования в медицине 
и ветеринарии.   

Ионатор содержит высокой степени чистоты 
серебряные электроды, которые при помощи 
выключателя  подключены к источнику тока, 
симметричный мультивибратор прямоугольных 
импульсов, два эмиттерных  повторителя, 
симметричный триггер и два светодиода. При 
помощи электронной схемы обеспечивается  
автоматическое периодическое изменение 
полярности серебряных электродов.  

Повышается эффективность электролиза 
серебра, 1 ил.

_____________________
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25 . 1 1 . 20 10

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) (2009)  (11) 213  (13) U
C02F 1/461

(21) AM20100068U (22) 01.06.2010
(45) 25.11.2010
(71) Мартин Ширинян (AM)
(72) Мартин Ширинян (AM), Гайк Ширинян (AM), 
Арутюн Ширинян (AM)
(73) Мартин Ширинян, 0025, Ереван, Чаренц 
64, кв.4 (AM)
(54) Ионатор коллоидного серебра
(57) Полезная модель относится к электролизу 
серебра, в частности к ионаторам коллоидального 
серебра,  которые можно использовать в 
медицине и ветеринарии.  

Ионатор содержит источник тока, анодный и 
катодный электроды, из которых анодный электрод 
изготовлен  из серебра высокой степени чистоты, 
магнитный смеситель воды, трансформатор, 
снижающий напряжение  переменного тока сети. 
К трансформатору подключены выпрямитель 
переменного тока, регулятор  напряжения, 
милиамперметр и вольтметр. Катодные электроды 
изготовлены из плоских пластин  нержавеющей 
стали и подключены через милиамперметр к 
отрицательному выходу регулятора  напряжения. 
Анодный электрод расположен между катодными, 
подключен к положительному выходу  регулятора 
напряжения и изготовлен из плоской серебряной 
пластины, размеры которой равны размерам  
катодных электродов.

  Вдвое увеличивается производительность 
получения коллоидального серебра, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 214  (13) U
C02F 1/461

(21) AM20100067U (22) 01.06.2010
(45) 25.11.2010
(71) Мартин Ширинян (AM)
(72) Мартин Ширинян (AM), Гайк Ширинян (AM), 
Арутюн Ширинян (AM)
(73) Мартин Ширинян, 0025, Ереван, Чаренц 
64, кв.4 (AM)
(54) Портативный ионатор серебра
(57) Полезная модель относится к электронике, 
в частности к ионаторам серебра, которые 
предусмотрены для  получения электролитического 

раствора серебра – серебряной воды, обез зара-
живания и длительного  хранения питьевой воды, 
овощей и фруктов, а также использования в 
медицине и ветеринарии.  

Ионатор содержит два электрода из серебра 
высокой степени чистоты, транзистор, два 
сопротивления и  светодиод. Катод ионатора 
через цепь база –эмиттер, шунтированную 
сопротивлением, подключен к  отрицательному 
полюсу источника питания. Анод ионатора и 
светодиод через другое сопротивление  пос-
ледовательно подключены к положительному 
полюсу источника питания.  

Уменьшаются размеры ионатора, снижается 
вес, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 215  (13) U
F21S 13/00

(21) AM20100097U (22) 23.07.2010
(45) 25.11.2010
(71) Ваня Багдасарян (AM)
(72) Ваня Багдасарян (AM)
(73) Ваня Багдасарян, 0007, Ереван, Г. Нжде 16, 
кв. 29 (AM)
(54) Световое устройство
(57) Полезная модель относится к светотехнике.  

Устройство имеет кругообразный корпус, 
изготовленный из трубчатых профилей, который 
перегородкой  разделен на два отсека. В одном из 
отсеков расположен источник питания, в другом – 
минимум два  светодиодных светильника, которые 
выполнены с возможностью регулирования углов 
положения и  фиксации.  

Повышается эффективность использования 
суммарного светового потока за счет регулирования 
угла  излучения потока света, 3 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 216  (13) U
H05B 3/34

(21) AM20100103U (22) 29.07.2010
(45) 25.11.2010
(71) Самвел Акобян (AM), Арам Акобян (AM), 
Мария Акобян (AM), Ваан Симонян (AM)
(72) Самвел Акобян (AM), Арам Акобян (AM), 
Мария Акобян (AM), Ваан Симонян (AM)
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(73) Самвел Акобян, 0059, Ереван, 9-ий 
микрорайон Нор Норка, Вильнюс 38, кв. 26 (AM), 
Арам Акобян, 0059, Ереван, 9-ий микрорайон 
Нор Норка, Вильнюс 38, кв. 26 (AM), Мария 
Акобян, 0059, Ереван, 9-ий микрорайон Нор 
00010, Ереван, Вардананц 22, кв.130 (AM)
(54) Гибкий электронагреватель
(57) Полезная модель относится к нагревателям, 
которые могут быть использованы как в быту, 
так и в  медицине.  

Гибкий электронагреватель содержит рас-
по ложенный в чехле из ткани минимум один  
электронагревательный контур, образованный 

из нагревательного и электро-теплопроводимых 
элементов,  покрытых электроизоляционным 
материалом. Нагревательный элемент полу-
про водниковый, а электро- теплопроводимые 
элементы две не гибкие металлические пластины. 
Полупроводниковый элемент  расположен 
между этими пластинами и плотно прижат к 
ним. Электронагревательные контуры свыше  
одного по отношению друг к другу расположены 
и подключены между собой параллельно. 

Повышаются надежность, долговечность, 
экономия энергии и удобство пользования, 2 ил.

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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