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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) 2374 (13) A
A21D 13/08

(21) AM20100017 (22) 10.02.2010
(45) 25.06.2010
(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM)
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM)
(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, 0005, 
Երևան, Արցախի պող. 1, բն. 32 (AM), Վարսենիկ 
Մարլիկի Ավետիսյան, 0025, Երևան, Հերացու 
14/4 (AM)
(54) Ալրային հրուշակեղենի արտադրության 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես` ալրային հրու-
շակեղենի արտադրման եղանակներին։

 Նախապես պատրաստում են ինվերտային 
օշարակ, դրան ավելացնում են մելանժ և սննդային 
հավելում։ Որպես սննդային հավելում ավելացնում 
են են ինուլին պարունակող գետնախնձորի 
լուծազատվածքի և «Նոր Նարինե»-ի խառնուրդը` 
(1։1) զանգվածային հարաբերակցությամբ։ 
Բոլոր բաղադրիչները խառնում են և ստաց ված 
զանգվածին ավելացնում մարգարին և շարու-
նակում խառնումը, չդադարեցնելով խառնիչի 
աշխատանքը ավելացնում են ցորենի ալյուր և 
օսլա` (1:1) հարաբերակցությամբ, այնուհետև 
ստացված խմորը ձևավորում են և թխում։ 

Երկարացվում է հրուշակեղենի պահպանման 
ժամկետը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2375 (13) A 
A23C 9/12
 A23C 9/13

(21) AM20100006 (22) 21.01.2010
(45) 25.06.2010
(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM), Ռոզա 
Անուշավանի Մադոյան (AM)
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան (AM), 
Վարսենիկ Մարլիկի Ավետիսյան (AM), Ռոզա 
Անուշավանի Մադոյան (AM)

(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, 0005, 
Երևան, Արցախի պող. 1, բն. 32 (AM), Վարսենիկ 
Մարլիկի Ավետիսյան, 0025, Երևան, Հերացու 14/4 
(AM), Ռոզա Անուշավանի Մադոյան, 0012, Երևան, 
Վաղարշյան 20/1, բն. 40 (AM)
(54) Կաթնաթթվային մրգային ըմպելիք
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյու նա-
բերությանը, մասնավորապես՝ կաթ նաթթվային 
մրգային ըմպելիքներին։ 

Կաթնաթթվային մրգային ըմպելիքը ներա-
ռում է Lactobacillus acidophilus Ep-2 317/402 
մանրէներով մերած կաթ «Նոր Նարինե»` 13-
14% չոր նյութերի պարունակությամբ, 100-200°T 
թթվայնությամբ 1մլ/10մլրդ ացիդոֆիլ մանրէների 
պարունակությամբ, ինուլին պարունակող 
գետնախնձորի ջրային լուծազատվածք և 
մրգերի հյութեր, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ. զանգվ. %. «Նոր Նարինե»՝ 
28.0-32.0, ինուլին պարունակող գետնախնձորի 
ջրային լուծազատվածք՝ 48.0-52.0, մրգային լցուկ՝ 
18.0-22.0։

Բարձրացվում են ըմպելիքի համային և 
բուժիչ–կանխարգելիչ հատկությունները։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2376 (13) A
A23G 3/00 

(21) AM20080215 (22) 28.11.2008
(45) 25.06.2010
(71) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան (AM), Արմինե 
Վահրամի Գաբզիմալյան (AM)
(72) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան (AM), Արմինե 
Վահրամի Գաբզիմալյան (AM)
(73) Վահրամ Գրիգորի Գաբզիմալյան, 0005, 
Երևան, Արցախի պող. 1, բն. 32 (AM), Արմինե 

Վահրամի Գաբզիմալյան, 0072. Երևան, Միկոյան 

7, բն. 36 (AM)

(54) Չորացրած մրգերից ջնարակված կոն-
ֆետների պատրաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյու նա բե-
րությանը, մասնավորապես՝ հրուշակեղենի ար-
տադրությանը և կարող է կիրառվել չորացրած 
մրգե րից ջնարակված կոնֆետների պատրաստ-
ման ժամանակ։
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Չորացրած միրգը՝ 15-16% մնացորդային 
խոնավությամբ, տեղադրում են թմբուկի մեջ, 
ավելացնում 3։1 զանգվածային հարա բե րակ-
ցությամբ 30-35°C ջերմաստիճանում ջուր։ 
Թմբուկին հաղորդում են 15-ից մինչև 30պտ/
րոպե աճող արագությամբ պտույտ՝ 1-2 րոպեն 
մեկ փոփոխելով պտտման ուղղությունը մինչև 
մշակվող չորացրած մրգերի խոնավության 20-
25%-ի հասնելը, այնուհետև թմբուկի պտտման 
արագությունը հասցնում են մինչև 1300-1400պտ/
րոպե մնացորդային ջրի լրիվ անջատման և 
հեռացման համար։ Վերամշակված չորացրած 
մրգին ավելացնելով ընկույզի միջուկ, ձևավորում 
են կոնֆետի կմախքը և ջնարակում այն։ 

Կրճատվում է կոնֆետների պատրաստման 
տեխնոլոգիական ցիկլը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2377 (13) A
A61B 17/00

(21) AM20100019 (22) 10.02.2010
(45) 25.06.2010
(71) Անդրանիկ Օհանյան (AM)
(72) Հովհաննես Սարուխանյան (AM), Մուշեղ 
Միրիջանյան (AM), Անդրանիկ Օհանյան (AM)
(73) Անդրանիկ Ամրայի Օհանյան, 0112, Երևան, 
Ստեփանյան 44/4, բն. 44 (AM)
(54) Աղիքների կենսունակության որոշման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության բնա գա-
վառին, մասնավորապես՝ վիրաբուժությանը և 
կարող է կիրառվել աղիքի կենսունակության 
որոշման համար։

Տեսողական եղանակով որոշում են աղիքի 
ախտահարված հատվածի հավա նական սահ-
մանները։ Այնուհետև բաբախաթթվածնաչա-
փով որոշում են այդ հատվածում հյուսվածքների 
թթվածնային հագեցվածությունը և սրտախթա-
նիչով գրգռում են աղիքի ախտահարված մասի 
յուրաքանչյուր 3-4սմ հատվածը 20-30 վայրկյան 
տևողությամբ 0.015-0.02 Ամպեր հոսանքի ուժ 
և 60-70Հց հաճախություն ունեցող բաբախող 
հոսանքով։ Նորից որոշում են այդ հատվա ծում 
հյուս վածքների թթվածնային հագեցվածությունը 
և ըստ այդ տվյալի որոշում են աղիքի ախտահար-
ված հատվածի հստակ սահմանները:

Բարձրացվում է աղիքների կենսունակու թյան 
որոշման հավաստիությունը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2378 (13) A
A61D 7/00

(21) AM20090127 (22) 29.10.2009
(45) 25.06.2010
(71) Ռուզաննա Ռազմիկի Հարությունյան (AM)
(72) Ռուզաննա Ռազմիկի Հարությունյան (AM), 
Ֆլորա Նուբարի Տխրունի (AM), Արմեն Եղիշի Աղա-
ջանյան (AM)
(73) Ռուզաննա Ռազմիկի Հարությունյան, 0050, 
Երևան, Մայիսի 9-ի 51, բն. 91 (AM)
(54) Խոզերի և թռչունների աղիքային հիվան-
դությունների բուժման և/կամ կանխարգելման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անասնաբուժու-
թյանը, մաս նավորապես` խոզերի և թռչունների 
աղիքային հիվանդությունների բուժմանը կամ 
կանխարգելմանը։

Խոզերին և թռչուններին տալիս են Lactoba-
cillus acidophilus 1991 (ВКПМ В-6257) շտամի 
նյութափոխանակության արգասիքը (ՀՄՊ–1): 
Աղիքային հիվանդությունների կանխարգելման 
նպատակով թչուններին և խոզերին խմելու ջրի 
հետ տալիս են պատրաստուկի 5%-անոց լուծույթ՝ 
5-7 օրվա ընթացքում, 1 մլ/կգ կենդանի քաշի 
հաշ վով։ Իսկ բուժման համար՝ խմելու ջրի հետ 
3 օր տալիս են 10%-անոց լուծույթ, առաջին օրը 
երկու անգամ, երկրորդ և երրորդ օրերին՝ օրը մեկ 
անգամ, 1մլ/կգ կեն դանի քաշի հաշվով։

Բարձրացվում է աղիքային հիվանդություն-
ների բուժման և/կամ կանխարգելման արդյու-
նավետությունը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2379 (13) A
A61F 9/007

(21) AM20090162 (22) 24.12.2009
 (45) 25.06.2010
(71) Արմեն Հրաչիկի Վարդանյան (AM), Անդրանիկ 
Մուշեղի Պետրոսյան (AM), Տիգրան Հրաչիկի Կոս-
տանյան (AM)
(72) Արմեն Հրաչիկի Վարդանյան (AM), Անդրանիկ 
Մուշեղի Պետրոսյան (AM), Տիգրան Հրաչիկի Կոս-
տանյան (AM)
(73) Արմեն Հրաչիկի Վարդանյան, 0002, Երևան, 
Դ. Դեմիրճյան 36, բն. 31 (AM), Անդրանիկ Մուշեղի 
Պետրոսյան, 0058, Երևան, Դավթաշենի 2-րդ փող. 
34, բն. 29 (AM), Տիգրան Հրաչիկի Կոստանյան, 0070, 
Երևան, Դավթաշենի 1-ին փող. 33, բն. 60 (AM)
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(54) Դիաբետիկ ռետինոպաթիայի վիրահատական 
բուժման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության բնագավառին, 
մասնավորապես՝ ակնաբուժությանը և կարող է 
կիրառվել հետին փակ վիտրէկտոմիայի ժամանակ 
ցանցենու լուսային վնասման կանխարգելման 
նպատակով: 

Հետին փակ վիտրէկտոմիայի ժամանակ, 
դիաբետիկ ռետինոպաթիայով հիվանդների մոտ, 
ցանցենու լուսային վնասման կանխարգելման 
նպա տակով վիրահատության վերջում, նախքան 
կարերի տեղադրումը, ակնագնդի խոռոչ միանվագ 
ներարկում են տաուրինի 10մգ/250մկլ լուծույթ: 

Ապահովվում է հիվանդների հետվիրա հա-
տական տեսողության լավացումը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2380 (13) A
A61F 9/007

(21) AM20090163 (22) 24.12.2009
(45) 25.06.2010
(71) Արմեն Հրաչիկի Վարդանյան (AM), Տիգրան 
Հրաչիկի Կոստանյան (AM), Թադևոս Ալբերտի 
Հովհաննիսյան (AM)
(72) Արմեն Հրաչիկի Վարդանյան (AM), Տիգրան 
Հրաչիկի Կոստանյան (AM), Թադևոս Ալբերտի 
Հովհաննիսյան (AM)
(73) Արմեն Հրաչիկի Վարդանյան, 0002, Երևան, 
Դ. Դեմիրճյան 36, բն. 31 (AM), Տիգրան Հրաչիկի 
Կոստանյան, 0070, Երևան, Դավթաշենի 1-ին փող. 
33, բն. 60 (AM), Թադևոս Ալբերտի Հովհաննիսյան, 
0033, Երևան, Ա. Ավետիսյան 8, բն. 62 (AM)
(54) Հետին հիալոնյան և ներքին սահմանային 
թաղանթների հեռացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության բնագավա-
ռին, մասնավորապես՝ ակնաբուժությանը և կա-
րող է կիրառվել ապակենման մարմնի հետին 
հիալոնյան և ցանցենու ներքին սահմանային թա-
ղանթների հեռացման համար։

Հետին հիալոնյան թաղանթը ցանցա թա-
ղանթից անջատելու համար հետին փակ վիտրէկ -
տոմիայի շրջանակներում հետին հիալոն յան 
թաղանթի և ցանցաթաղանթի միջև ներմուծում 
են պերֆլյուորոօկտան։

Նվազեցվում է ներվիրահատական բար-
դությունները։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2381 (13) A
C04B 28/00

(21) AM20100008 (22) 26.01.2010
(45) 25.06.2010
(71) Վահան Գրիգորյան (AM)
(72) Վահան Գրիգորյան (AM)
(73) Վահան Գրիգորյան, Երևան, Մաշտոցի պող. 
27Ա, բն. 6 (AM)
(54) Ցեմենտավազային շաղախ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարական արդյու-
նաբերության բնագավառին, մաս նավո րապես` նոր 
ցեմենտավազային շաղախ ներին։

 Ցեմենտավազային շաղախ, որը ներառում է 

ցեմենտ, ավազ, ջուր, լրացուցիչ պարունակում է 

անօրգանական թելիկներ՝ մասնավորապես բա-

զալտ քարի համաձուլվածքից ստացված. բաղա-

դրամասերի հետևյալ հարաբերակցությամբ 

(զանգվ.) %. ցեմենտ՝ 28-35, ավազ՝ 48-68, ջուր՝ 
20, անօրգանական թելիկներ՝ 2։

Բարձրացվում է շաղախի ամրությունը և 
որակը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2382 (13) A

 C04B 28/02

 C04B 40/00

(21) AM20090100 (22) 31.01.2008

(85) 12.08.2009

(86) PCT/EP2008/051184, 31.01.2008

(87) WO2008/098843 A3 21.08.2008

(45) 25.06.2010

(31) 102007007421   (32) 12.02.2007 (33) DE

(71) Օլիվեր Թյոն (DE)

(72) Օլիվեր Թյոն (DE)
(73) Օլիվեր Թյոն (DE)
(54) Կոմպլեքսային հավելանյութ բետոնի 
խառնուրդի համար և բետոնի խառնուրդ
(57) Գյուտը վերաբերում է պնդացող շինանյութերին, 

մասնավորապես` բետոնի համար կոմպլեքսային 

հավելանյութի բաղադրակազմին, որը ներառում է, 

զանգվ.%. քսանտանի խեժ` 1-8, ջուր պարունակող 

թվացյալ մածուցիկության թանձրիչ ̀ 1-6, հեղուկարար` 

2-10, ցեմենտի հետ համատեղելի սինթետիկ խեժ` 

20-50, փրփրարար` 0,1-3, պնդացման արագարար` 

30-70 և կոնսերվանտ` 2-4։
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 Գյուտը վերաբերում է նաեւ բետոնի խառ-
նուրդի բաղադրակազմին, որը ներառում է 
զանգվ.%. ցեմենտ` 5 – 25, լցանյութ` 60 – 90, բե-
տոնի համար կոմպլեքսային հավելանյութ` 0,05 – 
2 և ջուր` 2,5 – 15։

Ապահովվում է կոմպլեքսային հավելանյութի 
կիրառելիությունը որպես բետոնի հավելանյութ եւ 
լավ փոխադրելիությունը, 2 անկախ կետ։
(74) Ռ. Քալաշյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 2383 (13) A
C07D 307/26

(21) AM20100028 (22) 15.03.2010
(45) 25.06.2010
(71) «Երևանի պետական համալսարան» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 
(72) Գայանե Թոքմաջյան (AM), Մորթեզա Բիդար 
(IR), Ալինա Մնացականյան (AM)
(73) «Երևանի պետական համալսարան» պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպություն, 0025, 
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM)
(54) 2-Ֆունկցիոնալ տեղակալված հագեցած γ-
լակտոնների ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիային, 
մասնավորապես, 2-ֆունկցիոնալ տեղակալված 
հագեցած γ-լակտոնների ստացման եղանակնե րին, 
որոնք կարող են կիրառվել օրգանական սինթե-
զում, ինչպես նաև դեղագործության մեջ որպես 
միջանկյալ նյութեր` γ-լակտոնային շարքի նոր 
արժեքավոր ածանցյալների ստացման համար:

2-ֆունկցիոնալ տեղակալված չհագեցած 
γ-լակտոնները ենթարկում են փոխազդեցու-
թյան նախապես չորացրած մագնեզիումի 
հետ բացարձակ մեթանոլի միջավայրում սեն-
յակային ջերմաստիճանում 5 ժամ խառնման 
պայմաններում: 

Պարզեցվում է եղանակը և ապահովվում դրա 
անվտանգությունը:

_____________________

(51) (2009)   C07D 403/00   (11) 2384 (13) A
(21) AM20080226 (22) 18.12.2008
(45) 25.06.2010
(71) ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական 
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի նուրբ 
օրգանական քիմիայի ինստիտուտ (AM)

(72) Սեդրակ Համայակի Ղազարյան (AM), Կարինե 
Պարույրի Գրիգորյան (AM), Ռիմա Վարդգեսի 
Պարոնիկյան (AM), Հրաչյա Մովսեսի Ստեփանյան 
(AM)
(73) ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական 
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի Նուրբ 
օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, 0014, Երևան, 
Ազատության 26 (AM)
(54) Հակամանրէային ակտիվություն ունեցող 
սալիցիլիդեն-DL-տրիպտոֆան
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաօրգանական 
քիմիային, մասնավորապես՝ հակամանրէային 
ակտիվություն ունեցող սալիցիլիդեն- DL-
տրիպտոֆանին, որը կարող է կիրառվել բժշկության 
մեջ։

Սալիցիլիդեն-DL-տրիպտոֆանը ստանում 
են հետևյալ կերպ. DL-տրիպտոֆանը լուծում են 
բացարձակ մեթանոլի և կալիումի հիդրօքսիդի 
խառնուրդում, ապա ստացված լուծույթին 
ավելացնում են մեթանոլում լուծված սալիցիլային 
ալդեհիդը։ Ստացված խառնուրդը 6-7 ժամ 
տաքացնում են ջրային բաղնիքի վրա 30-35°C 
ջերմաստիճանում։ Մեթանոլը հեռացնում են 
ռեակցիայի միջավայրից, ապա մնացորդին 
ավելացնում են ջուր և խառնուրդը թթվեցնում 
1 N աղաթթվով մինչև թթվային ռեակցիա։ 
Առաջացած նստվածքը ֆիլտրում են, լվանում 
ջրով և չորացնում։

Միացությունը գերազանցում է նորսուլ-
ֆազոլին և ֆուրազոլիդոնին հակա մանրէային 
ակտիվությամբ։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2385 (13) A 
C10G 9/00
C10G 11/00

(21) AM20090106 (22) 08.02.2008
(85) 27.08.2009
(86) PCT/US2008/053434, 08.02.2008
(87) WO2008/098177 A1 14.08.2008
(45) 25.06.2010
(31) 60/900.505    (32) 09.02.2007 (33) US 
       60/906.634          12.03.2007        US
       60/930.711          17.05.2007        US
(71) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք (US)
(72) Թոդ Դանա (US), Ջեյմս Վ. Փեթն (US)
(73) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք (US)
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(54) Ածխաջրածնային նյութերից ածխա-
ջրածինների ստացման եղանակ և այդ եղանակի 
իրագործման ենթակառուցվածք
(57) Գյուտը վերաբերում է ածխաջրածնային 
յուղերի կրեկինգին, մասնավորապես՝ ածխա-
ջրածնային նյութերից ածխաջրածինների ստաց-
ման եղանակներին։

Եղանակը ներառում է հետևյալ փուլերը. 
թափանցելիության վերահսկման ենթա-
կա ռուցվածքի կազմավորում, որը որոշում 
է հիմնականում հերմետիկացված ծավալը, 
մանրացված ածխաջրածնային նյութի ներ մու-
ծում վերահսկման ենթակառուցվածքի մեջ՝ 
ածխաջրածնային նյութի թափանցելի մարմնի 
կազմավորման համար, թափանցելի մարմնի 
տաքացում դրանից ածխաջրածնի հեռացման 
համար, հեռացված ածխաջրածնի կուտակում 
հեղուկ կամ գազակերպ արտադրանքի տեսքով։

Գյուտը վերաբերում է նաև եղանակն իրա-
կանացնելու ենթակառուցվածքին, մասնա-
վորապես՝  թափանցելիության վերահսկման 
ենթակառուցվածքին։

Գյուտն ապահովում է ածխաջրածնային 
հեղուկների և գազերի անջատումը մակերևու-
թային կամ ստորգետնյա ածխաջրածին կրող 
հան քավայրերից և սեղմված կենսազանգվածից, 
2 անկախ կետ։
(74) Հ. Դավթյան

_____________________

(51) (2009)  (11) 2386 (13) A
C12N 1/02

(21) AM20080225 (22) 18.12.2008
(45) 25.06.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առեւտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Սուրեն Լևոնի Գրիգորյան (AM), Արթուր 
Ռոբերտի Մկրտչյան (AM), Մարտին Հակոբի 
Հովհաննիսյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Սնուցիչ միջավայր աերոբ մանրէների աճեց-
ման համար
(57) Գյուտը վերաբերում է աերոբ մանրէների 
աճեցման համար սնուցիչ միջավայրերին և կարող 

է կիրառվել անասնաբուժական ու բժշկական 
մանրէա բանության ոլորտում։

 Սնուցիչ միջավայրը ներառում է ամինա-
թթուների աղբյուր՝ Helicella սեռի խխունջ ներից 
պատրաստված արգանակ, նատրիումի քլորիդ և 
դոնդողանյութ (ագար-ագար), բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգված%). 
արգանակ՝ 96,5, նատրիումի քլորիդ՝ 0,5 և 
ագար-ագար՝ 3.0։ Սնուցիչ միջավայրը ստանում 
են հետևյալ կերպ. 1։25 հարաբերակցությամբ 
վերցրած Helicella սեռի խխունջները և ջուրը 
եռացնում են 30 րոպեի ընթացքում։ Ստացված 
արգանակը քամում են և դրան ավելացնում 0.5% 
նատրիումի քլորիդ և 3.0% ագար-ագար (դոնդո-
ղանյութ), տաքացնում են ջրային բաղնիքի վրա, 
ապա ստերիլիզացնում 120°C ջերմաստիճանում։

 Սնուցիչ միջավայրը ապահովում է աերոբ 
մանրէների արագ աճ։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2387 (13) A 
E01F 15/00
G09F 23/00

(21) AM20080214 (22) 27.11.2008
(45) 25.06.2010
(71) Ալեքսանդր Էդուարդի Ռուստամյան (AM)
(72) Ալեքսանդր Էդուարդի Ռուստամյան (AM)
(73) Ալեքսանդր Էդուարդի Ռուստամյան, 0019, 
Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պող. 2-րդ փակ. 9 (AM)
(54) Լուսային ցանկապատ
(57) Գյուտը վերաբերում է փողոցների մայթերի 
այն ցանկապատերին, որոնք օգտագործվում են 
նաև որպես գովազդային վահանակներ։

 Ցանկապատն ունի երկու ուղղաձիգ կանգ-
նակներ և դրանց միջև տեղակայված շրջանակ։ 
Շրջանակի երկու երեսակողմերին տեղակայված 
են լուսաթափանց էկրաններ, իսկ էկրանների միջև՝ 
լուսավորման բլոկը։ Էկրաններն ու լուսավորման 
բլոկը հանովի են։ Ցանկապատն ունի նաև ակա-
նոց–դարձյակ պտտազույգեր, որոնք ապահովում 
են շրջանակի դարձի հնարավորությունը 
հորիզոնական առանցքի շուրջը։ Լուսավոր-
ման բլոկն ունի սևեռիչ բլոկի դիրքը շրջանակի 
նկատմամբ սևեռակելու համար։ 

Հեշտացվում է սպասարկումը, ապահովվում է 
սպասարկման հարմարավետությունը, 5 նկ.։

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2388 (13) A 
F21L 2/00 
F21L 4/00
H02J 15/00

(21) AM20100029 (22) 15.03.2010
(45) 25.06.2010
(71) «ԱՊԵՔՍ ՎԻՔԵՅ» ՍՊԸ (AM)
(72) Վալերի Երվանդի Կարապետյան (AM)
(73) «ԱՊԵՔՍ ՎԻՔԵՅ» ՍՊԸ, 0037, Երևան, Արաբ-
կիրի 51-րդ փող. 9, բն. 75 (AM)
(54) Լուսավորման լրակազմ և այդ լրակազմի 
մեջ մտնող լիցքավորման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է ինքնավար կուտակչա-
յին մարտկոցներ ունեցող լուսավորման սարքերի 
համակարգերին: 

Լուսավորման լրակազմը նախատեսված 
է վատ տեսանելիության պայմաններում, գիշե-
րային հրաձգության ժամանակ, նշանոցային 
հարմարանքների` համակարգի և կոլիմատորի, 
ինչպես նաև անձնակազմի աշխատան քային 
տեղերի լուսավորման համար։ Այն կարող է օգ-
տագործվել նաև բրիգադային սկզբունքով աշ-
խատող այլ մասնագիտական խմբերի կողմից։ 
Լրակազմը կազմված է լուսավորման սարքերից, 
գլանաձև իրան ունեցող սնուցման բլոկներից, 
լիցքավորման սարքից և այդ բաղկացուցիչների 
տեղադրման արկղից։ Բաղկացուցիչներից 
յուրաքանչյուրն արկղում ունի իր հատվածամասը։ 
Լիցքավորման սարքը կազմված է սնուցման 
հանգույցից, կառավարման բլոկից, որն ունի նաև 
միկրոկոնտրոլեր, ուժային բլոկից, երեսակողմի 
վահանակից և իրանից։ Սնուցման հանգույցը լրա-
ցուցիչ ունի հաստատուն հոսանքի էլեկտրական 
աղբյուրին միացման կապուղի։ 

Բարձրացվում է լրակազմի շահագործման 
հարմարավետությունը, 2 անկախ կետ, 5 նկ.:

_____________________

(51) (2009)  (11) 2389 (13) A 
G01N 21/87
G01N 21/25

 (21) AM20090143 (22) 26.11.2009

 (45) 25.06.2010

(71) ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների 

ինստիտուտ (AM)

(72) Եվգենիա Կաֆադարյան (AM)

(73) ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտութունների 

ինստիտուտ (AM)

(54) Բնական ալմաստների գույնի գնահատման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրոնային 
պարամագնիսական ռեզոնանսի  (ԷՊՌ) 
եղանակով Ia տեսակի ալմաստների գույնի 
գնահատման եղանակներին եւ կարող է կիրառվել 

ակնագործության ոլորտում։ 

Կիտրոնադեղին գույնի Ia տեսակի ալմաստը 

տեղադրում են էլեկտրոնային պարամագնիսական 

ռեզոնանսային սպեկտրոմետրի ռեզոնատորի մեջ, 

մագնիսական դաշտի առկայությամբ ենթարկում 

են գերբարձր հաճախության ճառագայթահարման։ 

Գրանցում են P2 ազոտային կենտրոնների եզակի 
կլանման շերտը, որոշում պարամագնիսական 

կենտրոնների կոնցենտրացիան, որի մեծության 

հիման վրա իրականացնում են ալմաստի 

աստիճանավորումը ըստ գու յնի որակի։ 

Ալմաստները նախապես տեսակավորում են ըստ 

չափային ընդգրկույթների։ 

Պարզեցվում է եղանակը և կրճատվում 

ալմաստների գույնի գնահատման գործընթացի 

տևողությունը, 4 նկ.։

(74)   Ա. Պետրոսյան
_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

11 արտոնագրի համարը

13 փաստաթղթի տեսակի կոդը

  U օգտակար մոդելի արտոնագիր

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 փոխադրման թվականը

86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը

87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

14

№ 6 
2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 201 (13) U
G06Q 50/00

(21) AM20100001U (22) 12.01.2010
(45) 25.06.2010
(71) Լևոն Լենվելի Քոչարյան (AM)
(72) Լևոն Լենվելի Քոչարյան (AM)
(73) Լևոն Լենվելի Քոչարյան, 0051, Երևան, 
Մամիկոնյանց 62/151 (AM)
(54) Զարկերակային հիպերտենզիայով հիվանդ-
ների բուժման վերահսկման եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է բժշկությանը, 
մասնավորապես՝ հիվանդների բուժման վարման 
և վերահսկման համակարգչային եղանակներին։

Ըստ եղանակի կատարում են համապա-
տասխան հետազոտություններ, նշանակում 
են համապատասխան բուժում և հիվանդի 
ու հիվանդության հետ կապված տվյալներով 
ստեղծում են համակարգչային տվյալների 

հիմնապաշար։ Տվյալների հիմնապաշարը ստեղ-
ծում են բուժական հաստատությունում, մուտ-

քագրում են համակարգիչ և յուրաքանչյուր 

հիվանդին  շնորհում են անձնական կոդ, որով 

ապահովում են հատուկ մշակված համակարգ-

չային ծրագրում առաջարկված բուժման սխե-

մայից օգտվելու հնարավորություն։ Տվյալների 
հիմնապաշարը թարմացնում են իրական ժամա-
նակի ռեժիմում՝ ժամանակակից բժշկության 
գարգացմանը զուգահեռ։ Հիվանդի համար ստեղ-
ծում են հետադարձ կապի հնարավորություն՝ 
մուտքագրել տվյալներ հիվանդության ընթացքի 
վերաբերյալ։ Կատարում են բուժման կոռեկցիա, 
իսկ անհրաժեշտության դեպքում հիվանդին 
նշանակում են այցելություն բժշկի մոտ։

Բարձրացվում է հիվանդության բուժման 
որակը և արդյունավետությունը։

_____________________



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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ՄԱՍ 1
 

17

№ 6 
2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված 
արդյունաբերական նմուշների մասին

(51) 01-03 (11) 228 (13) S
(21) 20100002 (22) 12.02.2010
(71) “Բիոկաթ Պլյուս” ՍՊԸ (AM)
(72) Գարիկ Սարուխանյան (AM)
(73) «Բիոկաթ Պլյուս» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
Թալին, Հ. Շիրազի փ. 3 (AM)
(54) Կաթնաշոռային միջուկով պանիր (3 
տարբերակ)
(55)

Տարբերակ 1, պատկեր 1

Տարբերակ 1, պատկեր 2

Տարբերակ 1, պատկեր 3

Տարբերակ 2, պատկեր 1

Տարբերակ 2, պատկեր 2

Տարբերակ 2, պատկեր 3

Տարբերակ 3, պատկեր 1

Տարբերակ 3, պատկեր 2

Տարբերակ 3, պատկեր 3

_____________________
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ՄԱՍ 1
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№ 6 
2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 09-01 (11) 229 (13) S
(21) 20090029 (22) 17.09.2009
(71) Սիքուան Վենջուն Սպիրիտս Քոմփանի 
Լիմիթեդ (CN)
(72) Քրեյգ Գլասս (SG), Թոհ Մենգ Լի (SG), Ջեյսոն 
Գլեսսիք (SG)
(73) Սիքուան Վենջուն Սպիրիտս Քոմփանի 
Լիմիթեդ (CN)
(74) Ա. Գալոյան
(54) Խցանով շիշ

Պատկեր 1

պատկեր 2

պատկեր 3

պատկեր 4

պատկեր 5

_____________________

(51) 09-01 (11) 230 (13) S
(21) 20080024 (22) 27.12.2008
(31) f 20080119    (32) 02.07.2008   (33) BY
(71) Սովմեստնոյե Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու “Զավոդ վինոգրադնիխ վին  
“Դիոնիս” (BY)
(72) Ա. Ս. Զելենկով (RU)
(73) Սովմեստնոյե Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Զավոդ վինոգրադնիխ վին  
«Դիոնիս» (BY)
(74) Ա. Գալոյան
(54) Ապակե շիշ

_____________________
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ՄԱՍ 1
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№ 6 
2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 09-03 (11) 231 (13) S
(21) 20100001 (22) 21.01.2010
(71) “Դարոյնք” ՍՊԸ (AM)
(72) Կարապետ Աֆրիկյան (AM)
(73) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի փ. 86/1 (AM)
(54) Տուփ քաղցրավենիքի համար

Պատկեր 1

պատկեր 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



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

22

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

(210) 20091426 (111) 15223
(220) 05.11.2009 (151) 12.04.2010
 (181) 05.11.2019
(730) «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ 

3-րդ նրբ., 62, 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 բաղա-
դրանյութեր։

____________________

(210) 20091427 (111) 15224
(220) 05.11.2009 (151) 12.04.2010
 (181) 05.11.2019
(730) «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ 

3-րդ նրբ., 62, AM
(540) 

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա-
ղադրանյութեր։ 

____________________

(210) 20091428 (111) 15225
(220) 05.11.2009 (151) 12.04.2010
 (181) 05.11.2019
(730) «Սիլ կոնցեռն» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծ 

3-րդ նրբ., 62, AM
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

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

ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա րակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա-
ղադրանյութեր։ 

____________________

(210) 20091473 (111) 15226
(220) 16.11.2009 (151) 12.04.2010
 (181) 16.11.2019
(730) «Համ» ՍՊԸ, Լոռի մարզ, գյուղ Օձուն, 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.

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով ապա-
հովում: 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

(210) 20090651 (111) 15227
(220) 10.06.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 10.06.2019
(730) Միշելին Ռեշերշ է Թեքնիք Ս.Ա. , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 12. օդաճնշական դողեր անիվների 

համար:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090670 (111) 15228
(220) 16.06.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 16.06.2019
(730) Րիսըրչ Ին Մոուշըն Լիմիթիդ , CA
(540) 

(511) (510)
դաս 9. ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր, այն է՝ 

ձեռքի անլար սարքեր, խելամիտ հեռախոսներ, 

անլար հեռախոսներ, շարժական հեռախոսներ 

և բջջային հեռախոսներ ձայնի և տվյալների 

անլար ընդունման և հաղորդման համար, որոնք  

հնարավորություն ունեն նաև հաղորդել կամ 

ընդու նել ձայնային հաղորդակցություն ներ, ձեռքի 

էլեկտրոնային սարքերի, այն է՝ տվյալների և 

ձայնային ազդանշանների անլար հաղորդման 

համար նախատեսված ձեռքի անլար սարքերի, 

խելամիտ հեռախոսների, անլար հեռախոսների, 

շար ժական հեռախոսների և բջջային հեռախոս-

ների լրասարքեր, այն է` մարտկոցներ, լրակազ-

մեր ավտոմեքենաների համար, լիցքավորող սար-

քեր, գլխային հեռախոսներ, գոտու ամրակներ–

պիտոյատուփեր, պատյաններ, մարտկոցների 

փականակներ և լիցքավորող կցիչ հենարաններ 

ձեռքի անլար սարքերի, խելամիտ հեռախոսների, 

անլար հեռախոսների, շարժական հեռախոս ների 

և բջջային հեռախոսների համար. անլար հա-

մակարգչային ծրագրային արտադրանք տվյալ-

ների, օրացույցի, բովանդակության սինքրո նաց-

ման, փոխանցման և համատեղ օգ տագործ ման 

համար և հեռադիր տերմինալի կամ սարքի և 

անշարժ կամ հեռադիր տերմինալի կամ սարքի 

միջև հաղորդագրությունների ուղարկման հա-

մար, ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովել 

տվյալներին, այն է՝ կորպորատիվ տվյալներին 

միակողմանի կամ երկկողմանի անլար միացում.

դաս 35. մարկետինգային ծառայություններ 

ձեռքի անլար սարքերի և հեռահաղորդակցության 

ոլորտում.

դաս 38. էլեկտրոնային փոստի ծառա-

յություններ. տվյալների անլար հաղորդագրու-

թյան ծառայություններ, մասնավորապես ծառա-

յություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս 

օգտագործողին ուղարկել կամ ընդունել հա-
ղորդագրություններ տվյալների փոխանցման 
անլար ցանցի միջոցով. միակողմանի կամ 
երկ կողմանի փեյջինգային ծառայություններ. 
ձայնային հաղորդակցությունների անլար փոխ-

անցում և ընդունում ձեռքի էլեկտրոնային սար-

քերի, այն է՝ ձեռքի անլար սարքերի, խելամիտ 

հեռախոսների, անլար հեռախոսների, շարժական 

հեռա խոսների և բջջային հեռախոսների միջո-

ցով. հեռահաղորդակցական խորհրդատվու թյան 

տրամադրում երրորդ անձանց՝ տվյալներին և 

ձայնին միակողմանի կամ երկկողմանի անլար 
կապի զարգացման և ինտեգրացման հարցում. 

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, այն է՝ դասընթացների, սեմինարների և 
կոն ֆերանսների անցկացում երրորդ անձանց 
տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով 
աջակցելու նրանց միացման անլար սարքերի 
և դրանց վերաբերող անլար միացման միջոց-
ների և համակարգչային հաղորդակցական ծրա-
գրային արտադրանքի օգտագործման, կատա-
րելագործման և ապահովման հարցում.

դաս 42. տեխնիկական աջակցություն, այն 
է՝ համակարգչային ծրագրերի և ախտորոշման 

համար անսարքության վերացման ծրագրերի 

նորացում և պահպանում, և միացման անլար 

սար քերի ու դրանց վերաբերող համակարգչային 

ապարատային ու ծրագրային արտադրանքի հետ 

կապված խնդիրների լուծում. 
դաս 45. համակարգչային ծրագրային արտա-

դրանքի լիցենզավորում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

(210) 20090730 (111) 15229
(220) 29.06.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 29.06.2019
(730) Օրիոն Քորփորեյշն , KR
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, մոխ-
րագույն և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ։

(511) (510)
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր 

թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, հրու-
շակեղեն, հացահատիկային մթերքներից փա-
թիլներ, եգիպտացորենից փաթիլներ, հաց, քաղցր 
խմորեղեն, հրուշակներ, կլոր կար կանդակներ, 
պուդինգներ, շարբաթ, պաղպաղակ, կոնֆետներ, 
կարամել, ծամոն (ոչ բուժական նպատակների 
համար):
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090829 (111) 15230
(220) 18.07.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 18.07.2019
(730) Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգ, US
(540) 

(511) (510)
դաս 30. քաղցրավենիք և հրուշակեղեն, մաս-

նավորապես ծամոն, կոնֆետներ և անա նու խային 
քաղցրավենիք։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090914 (111) 15231
(220) 28.07.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 28.07.2019
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի 

նահանգ, US
(540) 

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

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բու ժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ մի ջոց-
ներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, այդ 
թվում դեղագործական պատրաստուկներ Գոշեի 
հիվանդության բուժման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090915 (111) 15232
(220) 28.07.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 28.07.2019
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի 

նահանգ , US
(540) 

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

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ միջոց-
ներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, այդ 
թվում դեղագործական պատրաստուկներ Գոշեի 
հիվանդության բուժման համար։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090983 (111) 15233
(220) 13.08.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 13.08.2019
(730) Վայեթ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

ուռուց քաբանական հիվանդությունների համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

25

ՄԱՍ 1

25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

(210) 20090984 (111) 15234
(220) 13.08.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 13.08.2019
(730) Վայեթ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

ուռուցքաբանական հիվանդությունների համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090985 (111) 15235
(220) 13.08.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 13.08.2019
(730) Վայեթ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

ուռուցքաբանական հիվանդությունների համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090986 (111) 15236
(220) 13.08.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 13.08.2019
(730) Վայեթ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

ուռուցքաբանական հիվանդությունների համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090987 (111) 15237
(220) 13.08.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 13.08.2019
(730) Վայեթ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

ուռուցքաբանական հիվանդությունների համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090988 (111) 15238
(220) 13.08.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 13.08.2019
(730) Վայեթ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

ուռուցքաբանական հիվանդությունների համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090989 (111) 15239
(220) 13.08.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 13.08.2019
(730) Վայեթ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

ուռուցքաբանական հիվանդությունների համար։
 (740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091052 (111) 15240
(220) 02.09.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 02.09.2019
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի 

նահանգ , US
(540) 

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

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ ներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատ ճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոց ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդ-
ներ, այդ թվում` դեղագործական արտադրանք 
ժառանգական խախտումների բուժման համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

26

ՄԱՍ 1

26

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

(210) 20091053 (111) 15241
(220) 02.09.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 02.09.2019
(730) Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի 

նահանգ , US
(540) 

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

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, այդ 
թվում` դեղագործական արտադրանք ժառան-

գական խախտումների բուժման համար։

(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091089 (111) 15242

(220) 15.09.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 15.09.2019
(730) Մյուրադ, Ինք., US
(540) 

(511) (510)
դաս 3. մաշկի խնամքի ոչ բուժական միջոցներ, 

այն է՝ քսուքներ, լոսյոններ, ժելեր, գունավորման 
միջոցներ, մաքրող միջոցներ և միջոցներ մաշկի 
թեփահանման (պիլինգի) համար.

դաս 5. վիտամիններ և դիետիկ հավե լում-

ներ։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091110 (111) 15243
(220) 22.09.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 22.09.2019
(730) «Քլիք վեբ դիզայն» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 

2, բն. 33, AM

(540) 

(526) «FASHION GROUP» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(511) (510)
դաս 41. մշակութային միջոցառումների կազ-

մակերպում, նորաձևության ցուցա դրում։ 
____________________

(210) 20091118 (111) 15244
(220) 23.09.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 23.09.2019
(730) «Մոդեռն իմպլանտ մեդիսին» ՍՊԸ, Երևան, 

Կիևյան 22, բն. 46, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20091250 (111) 15245
(220) 14.10.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 14.10.2019



ԳՅՈՒՏԵՐ

27

ՄԱՍ 1

27

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տիգրան Մկրտչյան, 
Երևան, Քաջազնունու 1, AM

(540) 

(526) «JEWELLERY PODIUM» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանակագույն 
գույնով։

(511) (510)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թան-
կարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա-
նակաչափ սարքեր։

____________________

(210) 20091257 (111) 15246
(220) 15.10.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 15.10.2019
(730) «Դիմիտրի» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլիքևխյան 

31/29, AM
(540) 

(526) «ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ՀԱՄ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

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

(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՝ 
մասնավորապես՝ ապխտած, ծխեցված մսամթերք, 
ապխտած, ծխեցված ձկնամթերք, աղանդեր, 
չարազ, արևածաղկի սերմ. կարտոֆիլի չիպս, 
մրգային չիպս.

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. չիպսեր ընդգրկված 30-րդ դասում, ադի-

բուդի, աղանդեր։ 

____________________

(210) 20091293 (111) 15247
(220) 26.10.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 26.10.2019
(730) «Ալեքս ռեկռուտինգ» ՍՊԸ, Երևան, 

Անդրանիկի 120, բն. 37, AM
(540) 

(526) «ՌԻԵԼԹԻ» բառն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտ չէ։

(511) (510)

դաս 36. անշարժ գույքի գործակալություն։ 

____________________

(210) 20091302 (111) 15248
(220) 27.10.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 27.10.2019



ԳՅՈՒՏԵՐ

28

ՄԱՍ 1

28

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

(730) «Սլավէքս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 36, AM
(540) 

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

(511) (510)

դաս 5. մանկական սնունդ՝ շիլաներ, կաթ-

նային խառնուրդներ, հյութեր, խյուս, թեյ, ապուր, 

աղանդեր։ 

____________________

(210) 20091314 (111) 15249

(220) 28.10.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 28.10.2019
(730) «Ռոուդ լիդեր գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թա-

մանյան 2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սպիտակ 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20091326 (111) 15250
(220) 30.10.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 30.10.2019

(730) «Սարապիս» ՍՊԸ, Երևան, Կասյան 30, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 35. օպտիկա։ 

____________________

(210) 20091485 (111) 15251
(220) 20.11.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 20.11.2019
(730) «Էլբատ» ՓԲԸ, Երեւան, 0043, Շարուրի 

37/29, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 

քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսա վորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շի-
նություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետա-
ղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա խո-
ղովակներ. անկիզելի պահարաններ. սովո-
րական մետաղներից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմա տոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
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թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փո խակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշ-
խա տող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենա ներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցա-
մաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապա-
րատներ.

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

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

____________________

(210) 20091531 (111) 15252
(220) 26.11.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 26.11.2019
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«Վինիմպորտ» , RU
(540) 

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

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20091551 (111) 15253
(220) 30.11.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 30.11.2019
(730) «Ասինես» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, գյուղ Մեծ 

Մանթաշ, 1-ին փողոց, տուն 16, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 43. հյուրանոց։ 

____________________

(210) 20091582 (111) 15254
(220) 08.12.2009 (151) 15.04.2010
 (181) 08.12.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մուշեղ Միքայելյան, 

Երևան, Խորենացի 24, AM
(540) 

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

դաս 35. առևտուր։ 
____________________

(210) 20100202 (111) 15255
(220) 16.02.2010 (151) 15.04.2010
 (181) 16.02.2020
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան, 

Չկալովի 43, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, ոսկեգույն, 
կարմիր, շագանակագույն, կաթնագույն և 
սպի տակ գունային համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. գինի։ 

____________________
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(210) 20100215 (111) 15256
(220) 19.02.2010 (151) 15.04.2010
 (181) 19.02.2020
(730) «Նյու սմայլ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ Նովա 

19, AM
(540) 

(526) «DENTAL CLINIC» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

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

(511) (510)
դաս 44. ատամնաբուժական ծառայու-

թյունների մատուցում։ 
____________________

(210) 20080853 (111) 15257
(220) 12.08.2008 (151) 19.04.2010
 (181) 12.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

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

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիե-
տիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապման նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախ-
տահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ. դեղագործական պատրաստուկ-
ներ անասնաբուժության մեջ օգտագործելու 
համար. անասնաբուժական պատվաստանյութեր, 
հակամակաբուծային միջոցներ. ախտորոշ-
ման պատրաստուկներ անասնաբուժական 
նպատակների համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080854 (111) 15258
(220) 12.08.2008 (151) 19.04.2010
 (181) 12.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու ժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
ն յ ո ւթեր  բո ւժական  նպատակների  հա-
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 

վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 

ատամ  ների ծեփապատճեններ պատրաստելու 

նյու թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 

կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 

ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. դեղագործական 

պատրաստուկներ անասնաբուժության մեջ 

օգտագործելու համար. անասնաբուժական 

պատվաստանյութեր, հակամակաբուծային մի-

ջոցներ. ախտորոշման պատրաստուկներ անաս-

նաբուժական նպատակների համար։

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20080855 (111) 15259
(220) 12.08.2008 (151) 19.04.2010
 (181) 12.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 10. բժշկական սարքեր անասնա բու-

ժության մեջ օգտագործելու համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20081251 (111) 15260

(220) 24.11.2008 (151) 19.04.2010

 (181) 24.11.2018

(730) «Բելարթմի» ՍՊԸ, Երևան, Գլինկայի փ. 2ա, 
բն. 24, AM
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(540) 

(511) (510)
դաս 39. բեռնափոխադրումներ. ճանապար-

հորդությունների կազմակերպում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090516 (111) 15261
(220) 06.05.2009 (151) 19.04.2010
 (181) 06.05.2019
(730) «Վարդանյաններ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահա-

միրյանների 4, AM
(540) 

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

լուցկի։ 
____________________

(210) 20090569 (111) 15262
(220) 19.05.2009 (151) 19.04.2010
 (181) 19.05.2019
(730) Ղազարյան Հակոբ Սամվելի Երևան, Գարե-

գին Նժդեհի 34/1, բն. 50, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 5. ժել քսուք բժշկական նպատակների 

համար.
դաս 10. պահպանակներ։

____________________

(210) 20090948 (111) 15263
(220) 05.08.2009 (151) 19.04.2010
 (181) 05.08.2019
(730) Քոփարթ, Ինք , US
(540) 

(511) (510)
դաս 35. աճուրդների կազմակերպում 

և անցկացում, աճուրդների օն-լայն ծառա-
յու թյուններ. այլ անձանց ապրանքների վա-
ճառքի խթանում. վերաշուկայավարման ծառա-
յություններ. մասնավորապես՝ աջակցություն 
շուկայավարման և այլ անձանց ապրանքների 
վաճառքի գործընթացին. օն-լայն առևտրի ծառա-
յություններ, երբ ցուցադրված ապրանքները 
գնվում և վաճառվում են ինտերնետի միջոցով. 
այլ անձանց ապրանքների վերաբերյալ առևտրա-
յին գործարքների վարչարարական կառավարում. 
փոխադրամիջոցների և արդյունաբերական սար-
քավորումների փոխադրման և քարշակման 
ապահովում. այլ անձանց ապրանքների շուկա-
յավարման և վաճառքի վերաբերյալ խորհրդա-
տվական ծառայություններ. փոխադրամիջոց-
ների, արդյունաբերական սարքավորումների և 
դրանց վերաբերող ապրանքների մանրածախ և 
մեծածախ խանութների ծառայություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090949 (111) 15264
(220) 05.08.2009 (151) 19.04.2010
 (181) 05.08.2019
(730) Քոփարթ, Ինք , US
(540) 

(511) (510)
դաս 35. աճուրդների կազմակերպում և անց-

կացում, աճուրդների օն-լայն ծառայություններ. 
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այլ անձանց ապրանքների վաճառքի խթանում. 
վերաշուկայավարման ծառայություններ. մասնա-
վորապես աջակցություն շուկայավարման և 
այլ անձանց ապրանքների վաճառքի գործ-
ընթացին. օն-լայն առևտրի ծառայություններ, 
երբ ցուցադրված ապրանքները գնվում են և 
վաճառվում են ինտերնետի միջոցով. այլ ան-
ձանց ապրանքների վերաբերյալ առևտրային 
գործարքների վարչարարական կառավարում. 
փոխադրամիջոցների և արդյունաբերական 
սարքավորումների փոխադրման և քարշակ-
ման ապահովում. այլ անձանց ապրանք-
ների շուկայավարման և վաճառքի վերաբեր-
յալ խորհրդատվական ծառայություններ. փո-
խա դրամիջոցների, արդյունաբերական սար-
քավորումների և դրանց վերաբերող ապրանք-
ների մանրածախ և մեծածախ խանութների 
ծառայություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090960 (111) 15265
(220) 07.08.2009 (151) 19.04.2010
 (181) 07.08.2019
(730) ԱստրաԶենեկա ՅուՔեյ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

եւ նյութեր։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091204 (111) 15266

(220) 07.10.2009 (151) 19.04.2010

 (181) 07.10.2019

(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

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

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 

նյութեր կազմարարական աշխատանքների 

համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-

տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 

կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 

նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 

և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորում ների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 

տպագրական կլիշեներ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 

զվարճություններ. մարզական և մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում։ 

____________________

(210) 20091209 (111) 15267

(220) 07.10.2009 (151) 19.04.2010

 (181) 07.10.2019

(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 

այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 

նյութեր կազմարարական աշխատանքների 

համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-

տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 

կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 

նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 

և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 

ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 

տպագրական կլիշեներ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 

զվարճություններ. մարզական և մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում։ 
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

33

ՄԱՍ 1

33

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

(210) 20091218 (111) 15268
(220) 08.10.2009 (151) 19.04.2010
 (181) 08.10.2019
(730) Թեսլոֆ Վերլագ Ռագնար Թեսլոֆ մբՀ ընդ 

Քո. Կ ընկերություն , DE
(540) 

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

(511) (510)
դաս 9. նախապես գրառված ցանկացած 

տեսակի (էլեկտրոնային, օպտիկական, մագ-
նիսական) տեղեկակիրներ, այսինքն` DVD (թվային 
տեսասկավառակ), CD-ROM (միայն ընթեռնելու 
համար նախատեսված կոմպակտ սկավառակ), 
VCD (կոմպակտ տեսասկավառակ), CD (կոմպակտ 
սկավառակ), BD (բարձր խտության օպտիկական 
սկավառակներ), մագնիսական ժապավեններ 
ձայնագրման համար և մագնիսական ժապավեններ 
տեսագրման համար. բեռնավորելի էլեկտրոնային 
հրատարակություններ.

դաս 16. տպագրական արտադրանք, այ-
սինքն` գրքեր, ամսագրեր, պարբերական հրա տա-
րա կություններ, ծանուցատետրեր. տպագրված 
հանելուկախաղեր. ուսումնական պլակատներ. 
ատլասներ. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված են սույն 
դասում. գլոբուսներ.

դաս 28. սեղանի խաղեր. խաղաթղթեր.
դաս 38. մուտքի ապահովում դեպի ինտեր-

ակտիվ գիտելիքային պորտալներ.մուտքի ապա-
հովում դեպի ինտերնետային բանավեճային 
ֆորումներ.

դաս 41. հրատարակչության ծառայություն-
ներ, բացառությամբ տպագրության. տեքստա-
յին նյութերի հրատարակում, բացառությամբ 
գովազդային նյութերի. գրքերի հրատարակում. 
տպագրական արտադրանքի, բացառությամբ 
գովազդային արտադրանքի, էլեկտրոնային 
ձևով հրապարակում, ներառյալ` ինտերնետի մի-

ջոցով. չբեռնավորվող ինտերակտիվ էլեկտրո-
նային հրատարակություններով ապա  հո վում. 
ինտերակտիվ համակարգչային խա ղե րով 
ապահովում. համակարգչային ցանցի միջո-
ցով ինտերակտիվ ապահովում խաղով. զվար-
ճությունների հարցերով տեղեկատվություն. 
ուսումնական կամ զվարճալի մրցույթների կազ-
մակերպում. տեսաֆիլմերի արտադրություն. 
ֆիլմերի արտադրություն ստուդիաներում. զվար-
ճալի ռադիո  և հեռուստատեսային հաղորդումներ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի արտա-
դրություն.

դաս 45. գրքերի, ֆիլմերի և տեսաժապա-
վենային ֆիլմերի արտադրանքների և խաղերի 
լիցենզավորում. մտավոր սեփականության լիցեն-
զավորում։
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20091483 (111) 15269
(220) 19.11.2009 (151) 19.04.2010
 (181) 19.11.2019
(730) «Գեոսթիլ Արմենիա» ՍՊԸ, Երեւան, Բայրոնի 

5, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 6. մետաղական արտադրանք, ամրան և 

ամ րալար, այլ մետաղական գլանվածք (խողովակ, 
անկյունակ)։ 

____________________

(210) 20091665 (111) 15270
(220) 18.12.2009 (151) 19.04.2010
 (181) 18.12.2019
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան, 

Չկալովի 43, AM
(540) 
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(526) «ARMENIA» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, դարչ նա-
գույն, դեղին, ոսկեգույն, արծա թա գույն և 
շագանակագույն գունային  համակ ցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. գինի։ 

____________________

(210) 20091668 (111) 15271
(220) 18.12.2009 (151) 19.04.2010
 (181) 18.12.2019
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան, 

Չկալովի 43, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, դարչ-
նագույն, դեղին, ոսկեգույն, արծա թա գույն և 
շագանակագույն գունային համակ ցությամբ։

(511) (510)
դաս 33. գինի։ (740) 

____________________

(210) 20091678 (111) 15272
(220) 22.12.2009 (151) 19.04.2010
 (181) 22.12.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարիամ Սարգսյան, 

Երևան, Վրացական 21/2, բն. 41, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 41. ուսումնական կենտրոն։ 

____________________

(210) 20100062 (111) 15273
(220) 21.01.2010 (151) 19.04.2010
 (181) 21.01.2020
(730) «Միկմետալ» ՓԲԸ, Երևան, Մասիսի 99, AM
(540) 

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

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինու-
թյուններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. 
մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր 
և փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. 
անկիզելի պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր։

____________________

(210) 20080847 (111) 15274
(220) 12.08.2008 (151) 26.04.2010
 (181) 12.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. դիե-
տիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա կապ  -
ման նյութեր. ատամնալցման և ատամ  ների ծե-
փա  պատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախ-
տահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ. դեղագործական պատրաստուկ-
ներ անասնաբուժության մեջ օգտագործելու հա-
մար. անասնաբուժական պատվաստանյութեր, 
հակա մակաբուծային միջոցներ. ախտորոշ ման 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

35

ՄԱՍ 1

35

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

(210) 20080849 (111) 15275
(220) 12.08.2008 (151) 26.04.2010
 (181) 12.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

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

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բուժական նպատակների համար, ման-
կական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա կապ-
ման նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
անասնաբուժության մեջ օգտագործելու համար. 
անասնաբուժական պատվաստանյութեր, 
հակա մակաբուծային միջոցներ. ախտորոշման 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080857 (111) 15276
(220) 12.08.2008 (151) 26.04.2010
 (181) 12.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

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

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բուժական նպատակների համար, ման  -
կական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա կապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների ծեփա-
պատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախ-
տահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանի ների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
անասնաբուժության մեջ օգտագործելու համար. 
անասնաբուժական պատվաստանյութեր, հա-
կա մակաբուծային միջոցներ. ախտորոշման 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա տակ-
ների համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080858 (111) 15277
(220) 12.08.2008 (151) 26.04.2010
 (181) 12.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիե-
տիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապման նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախ-
տահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
անասնաբուժության մեջ օգտագործելու հա-
մար. անասնաբուժական պատվաստանյութեր, 
հակամակաբուծային միջոցներ. ախտորոշման 
պատրաստուկներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20080859 (111) 15278
(220) 12.08.2008 (151) 26.04.2010
 (181) 12.08.2018
(730) Շերինգ-Փլաու Լթդ. , CH
(540) 

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

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
նյութեր բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա-
կապ  ման նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ. դեղագործական պատրաստուկներ 
անասնաբուժության մեջ օգտագործելու համար. 
անասնաբուժական պատվաստանյութեր, հա կա-
մակաբուծային միջոցներ. ախտորոշման պատ-
րաստուկներ անասնաբուժական նպատակ ների 
համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

36

ՄԱՍ 1

36

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

(210) 20090540 (111) 15279
(220) 11.05.2009 (151) 26.04.2010
 (181) 11.05.2019
(730) Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու 

կոմբինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային կոկտեյլներ։ 

____________________

(210) 20090977 (111) 15280
(220) 12.08.2009 (151) 26.04.2010
 (181) 12.08.2019
(730) «Էս ջի մենեջմենթ» ՓԲԸ, Երևան, Թումանյան 

18/9, AM
(540) 

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

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

____________________

(210) 20090978 (111) 15281
(220) 12.08.2009 (151) 26.04.2010
 (181) 12.08.2019
(730) «Էս ջի մենեջմենթ» ՓԲԸ, Երևան, Թումանյան 

18/9, AM
(540) 

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

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։

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

____________________

(210) 20091202 (111) 15282
(220) 07.10.2009 (151) 26.04.2010
 (181) 07.10.2019
(730) Վայեթ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. դիետիկ սննդամթերք երեխաների և 

հիվանդների համար, բժշկական և դեղագործական 
պատրաստուկներ.

դաս 29. կաթ և կաթի հիմքով մթերք։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091203 (111) 15283
(220) 07.10.2009 (151) 26.04.2010
 (181) 07.10.2019
(730) Վայեթ , US
(540) 

(511) (510)
դաս 5. սննադային պատրաստուկներ 

մանուկների համար. սննդարար հավելույթներ 
և կաթնային խառնուրդներ նորածինների, 
մանուկների և երեխաների համար.

դաս 29. կաթ և կաթի հիմքով մթերք։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

37

ՄԱՍ 1

37

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

(210) 20091251 (111) 15284
(220) 14.10.2009 (151) 26.04.2010
 (181) 14.10.2019
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սեդրակ Շահվերդյան, 

Արմավիրի մարզ, գյուղ Նորավան, 4-րդ փող., 
15-րդ տուն, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և կապույտ 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն։ 

____________________

(210) 20091484 (111) 15285

(220) 19.11.2009 (151) 26.04.2010

 (181) 19.11.2019

(730) «Նհո–Հրաչ» ՍՊԸ, Երեւան, Նորագավիթ 1–

ին փող. 1/6, AM
(540) 

(511) (510)
դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկական 

սպասարկում, ավտոտրանսպորտային միջոց-
ների վրա գազաբալոնային սարքավորումների 
տեղադրում, գազավառելիքային սնման համա-
կարգի փորձարկում և սեղմված բնական գազի 
բալոնների պարբերական վկայագրում։ 

____________________

(210) 20091518 (111) 15286
(220) 24.11.2009 (151) 26.04.2010
 (181) 24.11.2019
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի 

խճուղի 9/1, AM

(540) 

(526) Բացի «ՕՏ ՄԱՐՏԻՆԱ» (ռուս.) գրառումից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

(511) (510)
դաս 29. կարտոֆիլային չիպսեր։ 

____________________

(210) 20091657 (111) 15287
(220) 18.12.2009 (151) 26.04.2010
 (181) 18.12.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20091658 (111) 15288
(220) 18.12.2009 (151) 26.04.2010
 (181) 18.12.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

38

ՄԱՍ 1

38

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

(540) 

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

թյամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։

____________________

(210) 20100245 (111) 15289
(220) 24.02.2010 (151) 26.04.2010
 (181) 24.02.2020
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Լենուղի, AM
(540) 

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

(511) (510)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20100411 (111) 15290
(220) 23.03.2010 (151) 26.04.2010
 (181) 23.03.2020
(730) «ՏՀԼ Թրեյդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 

59/6, բն. 22, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մոռագույն և սպիտակ 

գունային համակցությամբ։

(511) (510)

դաս 35. առևտուր։

____________________

(210) 20090658 (111) 15291

(220) 11.06.2009 (151) 29.04.2010

 (181) 11.06.2019

(730) «Պրոմեթեյ-ռիէլթի» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հանրա-
պետության 44/2, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 43. հանրային սնունդի ծառայություն: 

____________________

(210) 20090798 (111) 15292

(220) 14.07.2009 (151) 29.04.2010

 (181) 14.07.2019

(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու 
45, բն. 52, AM

(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

39

ՄԱՍ 1

39

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

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

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ միջոց-
ներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ, հերբիցիդներ.

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

____________________

(210) 20090799 (111) 15293
(220) 14.07.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 14.07.2019
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու 

45, բն. 52, AM
(540) 

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

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ մի-
ջոց ներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ, հերբիցիդներ։

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։ 

____________________

(210) 20090801 (111) 15294
(220) 14.07.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 14.07.2019

(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու 
45, բն. 52, AM

(540) 

( 5 1 1 ) (510)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ մի ջոց-
ներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ, հերբիցիդներ։

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր։

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

ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ։

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա րակներ 

և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա դրա-

նյութեր։ 
____________________

(210) 20090802 (111) 15295
(220) 14.07.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 14.07.2019
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու 

45, բն. 52, AM
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

40

ՄԱՍ 1

40

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

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

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ մի ջոց-
ներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ, հերբիցիդներ.

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

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

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

____________________

(210) 20090803 (111) 15296
(220) 14.07.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 14.07.2019
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու 

45, բն. 52, AM
(540) 

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

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյու թեր, 
ատամ նալցման և ատամների ծեփապատճեն -

ներ պատ րաստելու նյութեր, ախտահանիչ մի ջոց-

ներ, վնա սատու կենդանիների ոչնչացման պատ-

րաստուկներ, հերբիցիդներ.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 

և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 

ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 

ճարպեր.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա րակ-

ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա ղա-

դրանյութեր։ 

____________________

(210) 20090804 (111) 15297

(220) 14.07.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 14.07.2019
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու 

45, բն. 52, AM
(540) 

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 

բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-

ներ պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ մի-

ջոցներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման 

պատրաստուկներ, հերբիցիդներ.

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։ 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

41

ՄԱՍ 1

41

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

(210) 20090805 (111) 15298
(220) 14.07.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 14.07.2019
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու 

45, բն. 52, AM
(540) 

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

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն ներ 
պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ մի ջոցներ, 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ, հերբիցիդներ.

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։ 

____________________

(210) 20090806 (111) 15299
(220) 14.07.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 14.07.2019
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու 

45, բն. 52, AM
(540) 

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

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ միջոց-
ներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ, հերբիցիդներ.

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։ 

____________________

(210) 20090969 (111) 15300
(220) 11.08.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 11.08.2019
(730) Ամերիքն Էքսպրեսս Մարքեթինգ ընդ 

Դիվելփմնթ Քորփ. , US
(540) 

(511) (510)

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 

մասնավորապես՝ վարկային քարտերի, դեբետային 

քարտերի, վճարման քարտերի և կուտակված 

արժեքով բանական քարտերի ծառայություններ. 

էլեկտրոնային դրամային և տարադրամային 

փոխանցման ծառայություններ, էլեկտրոնային 

վճարումների ծառայություններ, մասնավորապես 

հաշիվների վճարումների էլեկրոնային մշակում 

և փոխանցում. դրամային վճարումների ծառա-

յություններ, գործարքների իրավազորման, հա-

մա ձայնեցման և վճարման ծառայություններ. 

ճանապարհորդային վճարագրերի տրամա-

դրման ծառայություններ, դրամային փոստային 

փոխանցումների ծառայություններ, բանկային 

ծառայություններ. ֆինանսական ծառայություն-

ներ ճանապարհորդների համար, մասնավորապես 

արտասահման փոխանցումների ծառայություններ. 

վարկային քարտերի միջոցով կատարված 

գնումների պաշտպանություն, ինտերակտիվ վեբ-

կայքի միջոցով ֆինանսական ծառայությունների 

բնագավառում տեղեկատվության տրամադրում. 

վարկային քար տերի համակարգչայնացված 

ստուգում. կան խիկ վճարմամբ էլեկտրոնային 

գործարքներ:

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

42

ՄԱՍ 1

42

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

(210) 20090970 (111) 15301
(220) 11.08.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 11.08.2019
(730) Ամերիքն Էքսպրեսս Մարքեթինգ ընդ 

Դիվելփմնթ Քորփ. , US
(540) 

(511) (510)
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 

մասնավորապես՝ վարկային քարտերի, դեբետա-
յին քարտերի, վճարման քարտերի և կուտակված 
արժեքով բանական քարտերի ծառայություններ. 
էլեկտրոնային դրամային և տարադրամային 
փո խանցման ծառայություններ, էլեկտրոնային 
վճարումների ծառայություններ, մասնավորապես 
հաշիվների վճարումների էլեկրոնային մշա կում 
և փոխանցում. դրամային վճարումների ծա-
ռայություններ, գործարքների իրավազորման, 
համաձայնեցման և վճարման ծառայություններ. 
ճանապարհորդային վճարագրերի տրամադրման 
ծառայություններ, դրամային փոստային փո խան-
ցումների ծառայություններ, բանկային ծառա-
յություններ. ֆինանսական ծառայություններ ճա-
նապարհորդների համար, մասնավորապես ար-
տա սահման փոխանցումների ծառայություն-
ներ. վարկային քարտերի միջոցով կատարված 
գնումների պաշտպանություն, ինտերակտիվ վեբ-
կայքի միջոցով ֆինանսական ծառայությունների 
բնագավառում տեղեկատվության տրամադրում. 
վարկային քարտերի համակարգչայնացված 
ստուգում. կանխիկ վճարմամբ էլեկտրոնային 
գործարքներ:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091160 (111) 15302
(220) 25.09.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 25.09.2019

(730) Սիսքոու Թեքնոլըջի, Ինք. , US
(540) 

(511) (510)
դաս 9. համակարգչային ապարատային 

արտադրանք. հաղորդագրությունների և ցանցերի 
անվտանգության սարքեր, որոնք ներառում են 
համակարգչային վիրուսների և սպառնալիքների 
հայտնաբերման, արգելակման և վերացման, 
տվյալների ծածկագրման և նույնականացման, 
տվյալների կորստի կանխարգելման, տվյալ-
ների վերականգնման, ցանցերի անվտան գու-
թյան ապահովման և էլեկտրոնային հաղորդակ-
ցությունների հայտնաբերման, զտման, վերլու-
ծության, կառավարման և արգելակման համար 
համակարգչային ապարատային և ծրագրային 
արտադրանք.

դաս 42. երրորդ անձանց համար խորհրդա-
տվական ծառայություններ համակարգչային 
ապա րատային և ծրագրային համակարգերի մշակ-
ման, ընտրության, կիրառման, կառավարման և 
օգտագործման բնագավառում. տեխնիկա կան 
աջակցություն համակարգիչների, տվյալների, 
էլեկտրոնային փոստի, ինտերնետային և տեղային 
ցանցերի անվտանգության բնագավառում, այն է՝ 
ցանցային համակարգերի վերահսկում և համա-
կագչային ապարատային և ծրագրային ար-
տադրանքի խնդիրների հայտնաբերում և վե-
րա ցում. համակարգչային ծառայություններ, այն 
է՝ համակարգչային վիրուսների և սպառնալիք-
ների հայտնաբերում, արգելակում և վերացում, 
տվյալ ների ծածկագրում և նույնականցում, 
տվյալ ների կորստի կանխարգելում, տվյալների 
վերականգնում, ցանցերի անվտան գու թյան 
ապահովում և էլեկտրոնային հաղոր դակ-
ցու   թյունների հայտնաբերում, զտում, վերլու-
ծություն, կառավարում և արգելակում. ծրա-
գրերով ապահովման ծառայություններ (SAAS), 
այն է՝ երրորդ անձանց համար ծրագրային 
արտադրանքի հոսթինգ (տեղակայում) համա-
կարգչային վիրուսների և սպառնալիքների 
հայտնաբերման, արգելակման և վերացման, 
տվյալների ծածկագրման և նույնականաց-
ման, տվյալների կորստի կանխարգելման, 
տվյալ ների վերականգնման, ցանցերի ան-
վտանգության ապահովման և էլեկտրոնային հա-
ղոր դակցությունների հայտնաբերման, զտման, 
վերլուծության, կառավարման և արգելակման 
համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

43

ՄԱՍ 1

43

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

(210) 20091291 (111) 15303
(220) 26.10.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 26.10.2019
(730) «Դուստր Մելանյա» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, 

ք.Տաշիր, Կիրովի 346, AM
(540) 

(526) Բացի «ՍԱՐԳԻՍ» անվանումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, բաց և 
մուգ դեղին, կանաչ, սև, սպիտակ, ոսկե-
գույն և մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511) (510)
դաս 29. պանիր։

 ____________________

(210) 20091300 (111) 15304
(220) 26.10.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 26.10.2019
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 

նահանգ , US
(310) 2009-9024   (320) 24.04.2009   (330) DO
(540) 

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

(511) (510)
դաս 3. բերանի խոռոչի խնամքի ոչ բուժական 

միջոցներ.
դաս 5. բերանի խոռոչի խնամքի բուժական 

միջոցներ.
դաս 21. ատամի խոզանակներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20091324 (111) 15305
(220) 29.10.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 29.10.2019
(730) Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ , GB
(540) 

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

համար. ծխախոտ ինքնափաթթուկի համար. 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետներ. 
սիգարներ. սիգարիլներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20091329 (111) 15306
(220) 30.10.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 30.10.2019
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 

կորպորացիա , US
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091342 (111) 15307
(220) 04.11.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 04.11.2019
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(730) Դոյնա, ԼԹԴ , US
(540) 

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091659 (111) 15308

(220) 18.12.2009 (151) 29.04.2010

 (181) 18.12.2019

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Սուքոյան, 

Երևան, Բագրատունյաց 25/27, բն. 49, AM
(540) 

(526) “EUROFURSHET” բառն ինքնուրույն պահ-

պանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է ծիրանագույն, բաց և 

մուգ կարմիր, մանուշակագույն, կանաչ, բեժ, 

դարչնագույն և սպիտակ գունային համակ-

ցությամբ։

(511) (510)

դաս 41. խոհարարություն և ձևավորում.

դաս 43. ֆուրշետների կազմակերպում։

____________________

(210) 20090762 (111) 15309

(220) 06.07.2009 (151) 29.04.2010

 (181) 06.07.2019

(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. 

Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր-

ծարանային 10, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է արծաթագույն, սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ:

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

լուցկի։ 
____________________

(210) 20090763 (111) 15310
(220) 07.07.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 07.07.2019
(730) «Բում-բումիկ» ՍՊԸ, Երևան, Մայիսի 9-ի փ, 

9 շ, բն 11, AM
(540) 
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(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր եւ 
կանաչ գունային համակցությամբ։

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

այլ նյութեր լվացքի համար, օճառներ, օծանելիք, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ.

դաս 5. մանկական սնունդ.
դաս 9. մագնիսական տեղակիրներ, ձայ-

նագրման սկավառակներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

մարզական և սպորտային իրեր, տոնածառի զար-
դեր.

դաս 31. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. ածիկ.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ-
րաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 35. գովազդ.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20090937 (111) 15311
(220) 04.08.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 04.08.2019

(730) «Բուրց ընդ Գրանտ փրոդաքշըն» ՍՊԸ, 
Երևան, Կուզնեցովի 11, բն. 42, AM

(540) 

(511) (510)
դաս 16. թերթեր, ամսագրեր, տպագրական 

նյութեր։
դաս 41. հրատարակչություն։  

____________________

(210) 20091042 (111) 15312
(220) 31.08.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 31.08.2019
(730) «Կարոլինա» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիրի 29, 

տ. 13/1, AM
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորաց-
ված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր. 
արևածաղկի սերմ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091106 (111) 15313
(220) 22.09.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 22.09.2019
(730) Ինթերնեյշնլ Բիզնես Քամփնի «Նութրիթեք 

Ինթերնեյշնլ, Քորփ.» , VG
(540) 
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(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, շագա-
նա կագույն, բաց և մուգ կապույտ, նարնջա-
գույն, կանաչ, երկնագույն և սպիտակ գու նային 
համակցությամբ։

(511) (510)
դաս 5. մանկական սնունդ՝ շիլաներ, կաթնա-

յին խառնուրդներ, հյութեր, խյուս, թեյ, ապուր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091107 (111) 15314
(220) 22.09.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 22.09.2019
(730) Ինթերնեյշնլ Բիզնես Քամփնի «Նութրիթեք 

Ինթերնեյշնլ, Քորփ.» , VG
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, բաց 
դարչնագույն, շագանակագույն, բաց և մուգ 
կապույտ և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ։

(511) (510)
դաս 5. մանկական սնունդ՝ շիլաներ, կաթնային 

խառնուրդներ, հյութեր, խյուս, թեյ, ապուր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091108 (111) 15315
(220) 22.09.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 22.09.2019
(730) Ինթերնեյշնլ Բիզնես Քամփնի «Նութրիթեք 

Ինթերնեյշնլ, Քորփ.» , VG
(540) 

(511) (510)
դաս 5. մանկական սնունդ՝ շիլաներ, կաթնա-

յին խառնուրդներ, հյութեր, խյուս, թեյ, ապուր։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091201 (111) 15316
(220) 06.10.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 06.10.2019
(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նա-

հանգ, US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, նարնջագույն, 
սպիտակ, սեւ, կարմիր, բաց եւ մուգ կապույտ, 
բաց եւ մուգ կանաչ, մանուշակագույն, վար-
դագույն եւ շագանակագույն գունային հա-
մակ ցությամբ։

(511) (510)
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա-

կան և անտառային մթերք և հացահատիկ, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանի 
անա սուններ, թռչուններ և ձկներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծա ղիկներ. կեր կենդանիների, թռչունների և 
ձկների համար և հավելույթներ կենդանիների, 
թռչունների և ձկների կերերի համար՝ ընդգրկված 
31-րդ դասում. ամրապնդող կերեր կենդանիների, 
թռչունների և ձկների համար. կիր կենդանիների 
կերերի համար. կեղև. ըմպելիքներ ընտանի 
կենդանիների համար. ուտելի արմատապտուղներ. 
թանաքաձկան ոսկորներ. ոսկորներ և սննդային 
ծամոններ կեն դանիների համար. փռոցներ 
կենդանիների համար. նյութեր կենդանիների 
փռոցների համար. բուրավետացված ավազ 
կենդանիների փռոցների համար:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20091544 (111) 15317
(220) 27.11.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 27.11.2019
(730) «Պաքսան-Երևան» ՓԲԸ, Երևան, Արին 

-Բերդի 3-րդ նրբանցք 7/3, AM
(540) 

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

դաս 3. լվացող, մաքրող միջոցներ։ 
____________________

(210) 20091568 (111) 15318
(220) 03.12.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 03.12.2019
(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

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

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

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20091569 (111) 15319
(220) 03.12.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 03.12.2019
(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) 20091570 (111) 15320

(220) 03.12.2009 (151) 29.04.2010

 (181) 03.12.2019

(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի).

դաս 35.գովազդ. գործերի կառավարում 

գործա րարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպա րեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ։ 
____________________
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(210) 20091576 (111) 15321
(220) 07.12.2009 (151) 29.04.2010
 (181) 07.12.2019
(730) «Մաֆ կլուբ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Խաչատրյան 

26-44, AM
(540) 

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

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

ապահովման ծառայություններ, ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։ 

____________________

(210) 20091598 (111) 15322

(220) 11.12.2009 (151) 29.04.2010

 (181) 11.12.2019

(730) «Գոլդ սեքընդ» ՍՊԸ, Երևան, գ 3 թաղ., 15/6 

շինություն, AM

(540) 

(511) (510)

դաս 35. խանութ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, ժամանակավոր 

բնակատեղով ապահովում։
____________________

 



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 6 

2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

5136  24.11.2019     «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, Բյուրեղավան, 39 շենք, բն. 18, AM

5225  21.01.2020     «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

5226      21.01.2020           «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

5227  21.01.2020           «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

5278      24.11.2020            «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ,  Բյուրեղավան, 39 շենք, բն. 18, AM

5314  24.02.2020     «Մովսիսյան» ՍՊԸ, Երևան, Այգեստան 11 փող., շենք 3, բն. 1, AM

5618  27.04.2020     Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

5637  25.04.2020          Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմիթիդ, JP

5638  25.04.2020     Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմիթիդ, JP

5766  09.06.2020          Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթուֆֆս Քո., AE

5767  21.06.2020          Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

5768  21.06.2020     Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն),  JP

5769  21.06.2020     Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն),  JP

5770  21.06.2020     Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն),  JP

5771  21.06.2020     Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

5772  21.06.2020           Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

5773  21.06.2020    Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

5774  21.06.2010         Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

5775  21.06.2020         Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

5786  28.02.2020    Յուրոփիըն Թբեքոու Ինք., LB

5807  20.03.2020    Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

5822  11.04.2020  Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

5827  28.04.2020  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

5831  12.05.2020  «Նորույթ» ՍՊԸ,  Երևան, Ավան 3-րդ փող., 37 տուն, AM

5834  23.05.2020  Դը Փոլո / Լորն Քամփնի, Լ.Փ., US

5898  07.06.2020  Կաբուշիկի Կաիշա Սոնի Քմփյութր Էնթրթեյնմնթ (առևտրայինը 

       նաև՝ Սոնի Քմփյութր Էնթրթեյնմնթ Ինք.), JP

5935  19.05.2020  «Կոնտինենտ-Վ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 24, AM

5940  31.01.2020  Նեթ2Ֆոուն, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

5951  12.07.2020  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

5984  13.07.2020  Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

5985  13.07.2020  Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

5986  13.07.2020  Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

6044  11.09.2020  Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

6045  11.09.2020  Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

6063  06.05.2020  Վուլվերին Աութդորզ, Ինք., US

6107  09.08.2020  Վուլվերին Աութդորզ, Ինք., US

6130  11.09.2020  Գ.Դ. Սըրլ ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US 

6131  11.09.2020  Գ.Դ. Սըրլ ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

6217  23.10.2020  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

7053  11.04.2020  Մավի Գիյիմ Սանայի վե Թիջարեթ Ա.Շ., TR



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A21D 13/08 2374 A 

A23C 9/12 2375 A 

A23C 9/13 2375 A 

A23G 3/00 2376 A

A61B 17/00 2377 A

A61D 7/00 2378 A

A61F 9/007 2379 A

A61F 9/007 2380 A

C04B 28/00 2381 A

01-03    228 S
09-01    229 S
09-01    230 S
09-03    231 S

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

C04B 28/02 2382 A

C04B 40/00 2382 A

C07D 307/26 2383 A

C07D 403/00 2384 A

C10G 11/00 2385 A

C10G 9/00 2385 A

C12N 1/02 2386 A

E01F 15/00  2387 A

F21L 2/00  2388 A 

F21L 4/00 2388 A 

G01N 21/25 2389 A 

G01N 21/87 2389 A 

G09F 23/00 2387 A

H02J 15/00 2388 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

        G06Q 50/00        201 U

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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  968

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 1760

73 (1) Զիջող Սամսոնայթ ԼԼՔ

SAMSONITE LLC, 575 West Street, Suite 110, 

Mansfield, Massachusetts 02048, U.S.A., US

73 (2) Ստացող    Դելիլահ Ինթերնեշնլ Ս.ա.ր.լ.

DELILAH INTERNATIONAL S.a.r.l., 20, Avenue 

Monterey, L-2163, Luxemburg, LU

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           26.04.2010

_____________________

Գրանցում No 969

Արտոնագրի հասարակ լիցենզ

(11) Արտոնագիր No 2094 A2

73 (1) Լիցենզատու  Հովհաննես Հովհաննիսյան

ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 4, բն.18, AM

73 (2) Լիցենզառու   «Սթոուն Քալըր» ՍՊԸ

Կապան, Մինասյան 13, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       09.10.2017

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           28.04.2010

_____________________

Գրանցում No  970

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No  8832, 12189, 12190, 12192, 
12193

73 (1) Լիցենզատու Փաքշու

PAKSHOO, №. 31, second alley, Pakistan st., Abbas 
Abad Ave.  Tehran, IR

73 (2) Լիցենզառու  «Ավեբին Փաք» ՍՊԸ,

ք. Երևան, Արին Բերդի 5/5, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       ապրանքային 

 նշանների գործողությանի ժամկետի ավարտը 

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          30.04.2010
_____________________

Գրանցում No 971

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 3805

73 (1) Զիջող  ՍիԲիԱյՓի Բ.Վ.

CBIP B. V., Weena 327, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands, (NL)

73 (2) Ստացող Մոլսոն Քուրս Բրյուինգ Քամփնի 
(ՅուՔեյ) Լիմիթիդ

MOLSON COORS BREWING COMPANY (UK) 
LIMITED, 137 High Street, Burton Upon Trent, 
Staffordshire DE14 1JZ, United Kingdom, GB

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          30.04.2010
_____________________



55

ՄԱՍ 1
 

55

№ 6 
2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրանցում No 972

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No 8289

73 (1) Լիցենզատու   «Նիկան հրատարակչություն» 
ՍՊԸ,  ք. Երևան, Անդրանիկի 53, բն. 34, AM

73 (2) Լիցենզառու    «Դարեսկիզբ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Իսրայելյան 37, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       04.05.2015

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          04.05.2010
_____________________

Գրանցում No 973

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 11884

73 (1) Զիջող   «Ֆլամինգո» ՍՊԸ,ք. Երևան, 
Օրբելի 6, բն. 83. AM

73 (2) Ստացող    «Էրեբունի» գինու գործարան 
ՍՊԸ,   ք. Երևան, Արցախի 47ա, շ. 2, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          10.05.2010
_____________________

Գրանցում No  974

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No 6772

73 (1) Լիցենզատու    Ինֆամեդ ՓԲԸ

INFAMED JSC, 30A, Lenina Str., Krasnogorsk, 
Moscow region, 143408 Russia, RU

73 (2) Լիցենզառու    Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Դարնիցա»

ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 
“DARNITSA”, ul. Borispolskaya, 13, 02093 Kiev, 
Ukraine, UA

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը      29.11.2011

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          18.05.2010
_____________________
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№ 6 
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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 

2207  27.10.2009

2231  07.11.2009

2242  28.10.2009

2250  28.10.2009

2252  05.11.2009

2258  13.11.2009

2259  13.11.2009

2260  04.11.2009

2261  04.11.2009

2262  21.11.2009

2263 04.11.2009

2264 12.11.2009

2265 12.11.2009

2274 19.11.2009

2275 14.11.2009

2286 19.11.2009

2287 19.11.2009

2342 20.06.2009

2346 18.11.2009

2352 21.08.2009

2353 21.08.2009

2357 08.09.2009

2361 05.05.2009

2362 05.05.2009

2363 05.05.2009 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի գործողության

 վաղաժամկետ դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия свидетельств на промышленные образцы

(за неуплату годовых госпошлин)

 6S  28.11.2009 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին

Сведения
о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков

11382      15.04.2010     

14872          30.04.2010

13804          23.04.2010

14456     12.05.2010

  4007    14.05.2010 

12496          20.05.2010

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի 
համարը

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

11 номер патента

13 код вида документа

 A патент на изобретение

 В заключение о патентоспособности

21 номер заявки

22 дата подачи заявки

23 дата выставочного приоритета 

31 номер приоритетной заявки

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки

45 дата публикации сведений о патенте

51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)

54 название изобретения

56 источники информации 

57 реферат или формула изобретения

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

 данная заявка

71 заявитель, код страны

72 автор (ы), код страны

73 патентообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный

85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)

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

(51) (2009)  (11) 2374 (13) A
A21D 13/08 

(21) AM20100017 (22) 10.02.2010
(45) 25.06.2010
(71) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аве тис-
ян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аве тис-
ян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, пр. Арцахи 
1, кв. 32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, Ереван, 
Гераци 14/4 (AM)
(54) Способ производства мучных кондитерских 
изделий
(57) Изобретение относится к области пищевой 
промышленности, в частности, к способам произ-
водства мучного кондитерского изделия.

Предварительно готовят инвертный сироп, 
вводят в сироп меланж и пищевую добавку. В 
качестве пищевой добавки вводят смесь инулин 
содержащего водного экстракта топинамбура 
и «Нор Нарине» при массовом соотношении 
компонентов (1:1). Перемешивают все компоненты 
и к полученной массе добавляют маргарин и 
не прекращая работу мешалки в соотношении 
(1:1) подают пшеничную муку и крахмал, затем 

формуют полученное тесто и выпекают.

Увеличивается срок хранения кондитерского 

изделия.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2375 (13) A 

A23C 9/12
A23C 9/13

(21) AM20100006 (22) 21.01.2010
(45) 25.06.2010
(71) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян 
(AM), Роза Мадоян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян 
(AM), Роза Мадоян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, пр. Арцахи 
1, кв. 32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, Ереван, 
Гераци 14/4 (AM), Роза Мадоян, 0012, Ереван, 
Вагаршян 20/1, кв. 40 (AM)

(54) Кисломолочный фруктовый напиток
(57)  Изобертение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к кисломолочным 
фруктовым напиткам. 

Кисломолочный напиток содержит за ква шен-
ное молочнокислыми бактериями Lactobacillus 
acidophilus Ep-2 317/402 молоко “Нор Нарине” 
с кислотностью 100-200°T, с содержанием аци-
дофильных бактерий 1мл/10млрд, а также инулин 
содержащий водный экстракт топинамбура и 
фруктовые соки, при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: “Нор Нарине” - 28.0-32.0, 
инулин содержащий водный экстракт топинамбура 
- 48.0-52.0 и фруктовые соки - 18.0-22.0. 

Повышаются вкусовые и лечебно-профи-
лактические свойства напитка.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2376 (13) A
A23G 3/00

(21) AM20080215 (22) 28.11.2008
(45) 25.06.2010
(71) Ваграм Габзималян (AM), Армине Гибзи-
ма лян (AM)
(72) Ваграм Габзималян (AM), Армине Гибзи-
малян (AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, пр. Арцахи 
1, кв. 32 (AM), Армине Гибзималян, 0072, Ереван, 
Микоян 7, кв. 36 (AM)
(54) Способ производства глазированных кон-
фет из сухофруктов
(57) Изобретение относится к пищевой про-
мышленности, в частности, к кондитерской, и 
может быть использовано при производстве 
глазированных конфет из сухофруктов.

Сухофрукты с остаточной влажностью 15-
16% помещают в барабан, добавляют воду с 
температурой 30- 35°С в массовом соотношении 
3:1. Затем барабану сообщают вращение с 
возрастающей величиной от 15 до 30об/мин 
и изменением направления вращения через 
каждые 1-2 минуты до достижения влажности 
обработанных сухофруктов 20-25%, после чего 
скорость вращения барабана доводят до 1300-
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1400об/мин для полного отделения остаточной 
воды. В обработанные сухофрукты вводят 
ядра орехов, формируют корпуса конфет и 
осуществляют глазирование.

Сокращается технологический цикл произ-
водства конфет.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2377 (13) A
A61B 17/00

(21) AM20100019 (22) 10.02.2010
(45) 25.06.2010
(71) Андраник Оганян (AM)
(72) Ованес Саруханян (AM), Мушех Мириджанян 
(AM), Андраник Оганян (AM)
(73) Андраеик Оганян, 0112, Ереван, Степанян 
44/4, кв. 44 (AM)
(54) Способ определения жизнеспособности 
кишки
(57) Изобретение относится к области медицины, в 
частности, к хирургии и может быть использовано 
для определения жизнеспособности кишечника.

Визуально определяют предполагаемые 
границы пораженного участка кишки. Затем 
пульсоксиметром определяют величину сатурации 
тканей пораженного участка и каждому 3-4см 
отрезку этого участка кардиостимулятором 
стимулируют пульсирующим током с силой 
0,015-0,02А и частотой 60-70Гц в течение 20-
30 секунд. Затем снова определяют величину 
сатурации тканей этого участка и по этим данным 
определяют чёткие границы пораженного участка 
кишки.

Повышается достоверность определения 
жизнеспособности кишечника.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2378 (13) A
A61D 7/00

(21) AM20090127 (22) 29.10.2009
(45) 25.06.2010
(71) Рузанна Арутюнян (AM)
(72) Рузанна Арутюнян (AM), Флора Тхруни (AM), 
Армен Агаджанян (AM)
(73) Рузанна Арутюнян, 0050, Ереван, ул. 9 Мая 
51, кв. 91 (AM)

(54) Способ лечения и/или профилактики 
кишечных заболеваний свиней и птиц
(57) Изобретение относится к области ветеринарии, 
в частности, к способам лечения или профилактики 
кишечных заболеваний свиней и птиц.

Свиньям и прицам дают продукт метаболизма 
штамма Lactobacillus acidophilus 1991 (ВКПМ-6257). 
Для профилактики кишечных заболеваний дают в 
виде 5%-ного раствора с питьевой водой в течении 
5-7 дней из расчета 1 мл на 1 кг живого веса, а 
для лечения -10%-ный раствор с питьевой водой 
в течении 3-х дней по схеме: 1-й день- 2 раза, 
второй и третий день однократно из расчета 1 мл 
на 1кг живого веса.

Повышается эффективность лечения и 
про фи лактики кишечных заболеваний свиней и 
птиц.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2379 (13) A
A61F 9/007

(21) AM20090162 (22) 24.12.2009
(45) 25.06.2010
(71) Армен Варданян (AM), Андраник Петросян 
(AM), Тигран Костанян (AM)
(72) Армен Варданян (AM), Андраник Петросян 
(AM), Тигран Костанян (AM)
(73) Армен Варданян, 0002, Ереван, Д. Демирчян 
36, кв. 31 (AM), Андраник Петросян, 0058, Ереван, 
Давидашен 2-ая ул. 34, кв. 29 (AM), Тигран 
Костанян, 0070, Ереван, Давидашен 1-ая ул. 33, 
кв. 60 (AM)
(54) Способ хирургического лечения диабе-
тической ретинопатии
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к офтальмологии и может быть ис-
поль  зовано для лечения и профилак ти ки све-
топовреждения сетчатки при задней закрытой 
витрэктомии.

В завершении операции задней закрытой 
витрэктомии у больных диабетической про-
лиферативной ретинопатией для предотвращения 
световой травмы в полость стекловидного тела 
вводится 10мг/250мкл раствор таурина в виде 
однократной инъекции.

Улучшается постоперационное зрение 
больных.

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2380 (13) A
A61F 9/007

(21) AM20090163 (22) 24.12.2009
(45) 25.06.2010
(71) Армен Варданян (AM), Тигран Костанян (AM), 
Тадевос Ованисян (AM)
(72) Армен Варданян (AM), Тигран Костанян (AM), 
Тадевос Ованисян (AM)
(73) Армен Варданян, 0002, Ереван, Д. Демирчян 
36, кв. 31 (AM), Тигран Костанян, 0070, Ереван, 
Давидашен 1ая ул. 33, кв. 60 (AM), Тадевос Ованисян, 
0033, Ереван, А. Аветисян 8, кв. 62 (AM)
(54) Способ удаления задней гиалоидной и 
внутренней лимитирующей мембран
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к офтальмологии и может быть ис-
поль зовано для удаления задней гиалоидной и 
внутренней лимитирующей мембран.

Для отделения задней гиалоидной мембраны 
от сетчатки, в ходе задней закрытой витрэктомии, 
между задней гиалоидной мембраной и сетчаткой 
вводят деламинирующее вещество. В качестве 
деламинирующего вещества используют пер-
флюорооктан.

Снижается частота интраоперационных 
осложнений.

_____________________

(51) (2009) (11) 2381 (13) A
C04B 28/00

(21) AM20100008 (22) 26.01.2010
(45) 25.06.2010
(71) Ваган Григорян (AM)
(72) Ваган Григорян (AM)
(73) Ваган Григорян, Ереван, пр. Маштоца 27А, 
кв. 6 (AM)
(54) Цементно-песочный раствор
(57) Изобретение относится к области строи-
тельства, в частности к цементно-песочного 
раст вора. Цементно-песочный раствор, который 
включает цемент, песок, воду, дополнительно 
содержит неорганические волокно, в частности 
из камни базальта при следующем соотношении 
компонентов, мас.%: цемент 28-35, песок 48-68, 
вода 20 и неорганические волокно 2.

Повышается прочность и качество цементно-
песочного раствора.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2382 (13) A 
C04B 28/02
C04B 40/00

(21) AM20090100 (22) 31.01.2008
(85) 12.08.2009
(86) PCT/EP2008/051184, 31.01.2008
(87) WO2008/098843 A3 21.08.2008
(45) 25.06.2010
(31) 102007007421   (32) 12.02.2007  (33) DE
(71) Оливер Тён (DE) 
(72) Оливер Тён (DE)
(73) Оливер Тён (DE)
(54) Комплексная добавка для бетонной смеси 
и бетонная смесь
(57) Изобретение относится к затвердевающим 
строительным материалам, в частности к составу 
комплексной добавки для бетонной смеси, 
включающей, мас.%: ксантановая смола 1-8, 
мнимой вязкости загуститель, содержащий воду 
1-6, разбавитель 2-10, совместимая с цементом 
синтетическая смола 20-50, вспениватель 0.1-
3, ускоритель отверждения 30-70 и консервант 
2-4.

Изобретение относится также к составу 
бетонной смеси, включающей, мас.%: цемент 5-
25, наполнитель 60-90, комплексная добавка для 
бетона 0.05-2 и вода 2.5-15.

Обеспечивается применение комплексной 
добавки в качестве добавки для бетонной смеси 
и хорошая траспортабельность, 2 н.п.ф.
(74) Р. Калашян

_____________________

(51) (2009)  (11) 2383 (13) A
C07D 307/26

(21) AM20100028 (22) 15.03.2010
(45) 25.06.2010
(71) «Ереванский государственный универси-
тет» государственная некоммерческая органи-
за  ция (AM)
(72) Гаянэ Токмаджян (AM), Мортеза Бидар (IR),  
Алина Мнацаканян (AM)
(73) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация, 
0025, Ереван, Алек Манукян 1 (AM)
(54) Способ получения 2-функционально заме-
щен ных насыщенных γ-лактонов
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(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к способам получения 2- 
функционально замещенных насыщенных γ-
лактонов, которые могут найти применение в 
органическом синтезе, а также в фармацевтике в 
качестве промежуточных веществ  для получения 
новых ценных производных ряда γ-лактонов.

2- функционально замещенные ненасыщен-
ные γ-лактоны подвергают взаимодействию с 
заранее высушенным магнием в среде абсолютного 
метанола при комнатной температуре в условиях 
непрерывного перемешивания.

Упрощается процесс и обеспечивается его 
безопасность.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2384 (13) A
C07D 403/00

(21) AM20080226 (22) 18.12.2008
(45) 25.06.2010
(71) Институт тонкой органической химии научно-
технологического центра органической и фар-
мацевтической химии НАН РА (AM)
(72) Седрак Казарян (AM), Карине Григорян (AM), 
Рима Пароникян (AM), Грачия Степанян (AM)
(73) Институт тонкой органической химии научно-
технологического центра органической и фарма-
цевтической химии НАН РА, 0014, Ереван, 
Азатутян 26 (AM)
(54) Салицилиден-DL-триптофан, обладающий 
антибактериальной активностью
(57) Изобретение относится к биоорганической 
химии, в частности, к салицилиден-DL-триптофану, 
обладающему антибактериальной активностью и 
может найти применение в медицине. 

Салицилиден-DL-триптофан получают 
следующим образом. DL-триптофан растворяют 
в смеси абсолютного метанола и гидроокиси 
калия, затем к полученному раствору добавляют 
салициловый альдегид, растворенный в метаноле. 
Полученную смесь в течение 6-7 часов нагревают 
на водяной бане при температуре 30-35°C. 
Метанол удаляют из реакционной среды, затем 
к остатку добавляют воду и смесь закисляют 
1 N соляной кислотой до кислой реакции. 
Образовавшийся осадок фильтруют, промывают 
водой и сушат. 

 Соединение превосходит норсульфа зол 
и фуразолидонин по антибактериальной актив-
ности.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2385 (13) A 
C10G 9/00
C10G 11/00

(21) AM20090106 (22) 08.02.2008
(85) 27.08.2009
(86) PCT/US2008/053434, 08.02.2008
(87) WO2008/098177 A1 14.08.2008
(45) 25.06.2010
(31) 60/900.505    (32) 09.02.2007 (33) US 
       60/906.634          12.03.2007        US
       60/930.711          17.05.2007        US
(71) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(72) Тодд Дана (US) Джеймс В. Рэттн (US)
(73) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US)
(54) Способ получения углеводородов из 
углеводородных вешеств и инфраструктура 
для осуществления способа
(57) Изобретение относится к крекингу углево-
дородных масел, в частности к способу получения 
углеводородов из углеводородных веществ.

Способ включает следующие стадии: фор-
мирование инфраструктуры контроля прони цае-
мости, определяющей в основ ном герметизиро ван-
ный объем; введение в инфраструктуру контроля 
измельчен ного углево  дородного вещества  для 
формиро вания проницаемого тела углеводород-
ного вещества; нагревание проницаемого тела 
для удаления из него углеводорода; накопление 
удаленного углеводорода в виде жидкого или 
газообразного продукта.

Изобретение относится также к инфра-
структуре для осуществления способа, в частности 
к инфраструктуре контроля проницаемости. 

Изобретение обеспечивает отделение угле-
водородных жидкостей и газов из поверх ностных 
или подземных   водороднесущих месторождений 
и сжатых биомасс, 2 н.п.ф.
(74) Р. Давтян

_____________________

(51) (2009)  (11) 2386 (13) A
C12N 1/02

(21) AM20080225 (22) 18.12.2008
(45) 25.06.2010
(71) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
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(72) Сурен Григорян (AM), Артур Мкртчян (AM), 
Мартин  Оганесян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Питательная среда для выращивания 
аэробных бактерий
(57) Изобретение относится к питательным средам 
для выращивания аэробных бактерий и может 
найти применение в ветеринарной и медицинской 
бактериологии.

Питательная среда содержит источник 
аминокислот - бульон, приготовленный из 
улиток рода Helicella, хлористый натрий и агар 
-агар (желатин), при следующем соотношении 
компонентов, мас.%: бульон –96,5,  хлористый 
натрий – 0,5 и агар –агар – 3,0.

Питательную среду получают следующим 
образом: взятые в соотношении 1:25 улитки 
рода Helicella и воду кипятят в течение 30 
минут. Полученный бульон процеживают, к нему 
добавляют 0,5% хлористого натрия и 3% агар-
агара (желатина), нагревают на водяной бане, 
затем стерилизуют при температуре 120°C.

Питательная среда обеспечивает быстрый 
рост аэробных бактерий.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2387 (13) A 
E01F 15/00
G09F 23/00

(21) AM20080214 (22) 27.11.2008
(45) 25.06.2010
(71) Александр Рустамян (AM)
(72) Александр Рустамян (AM)
(73) Александр Рустамян, 0019, Ереван, 2-ой туп. 
пр. Маршал Баграмян 9 (AM)
(54) Световое ограждение
(57) Изобретение относится к ограждениям 
уличных тротуаров, используемым также в 
качестве рекламных щитов.

Световое ограждение включает две 
вертикальные стойки и раму, установленную 
между ними. На двух лицевых сторонах рамы 
установлены светопроницаемые экраны, а 
между экранами установлен блок освещения. 

Экраны и блок освещения выполнены съемными. 
Ограждение снабжено также парами вращения 
втулка-цапфа, которые обеспечивают возможность 
поворота рамы вокруг горизонтальной оси. Блок 

освещения снабжен фиксатором для фиксации 

его положения относительно рамы. 

Облегчается обслуживание, обеспечивается 

его удобство, 5 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2388 (13) A 

F21L 2/00

F21L 4/00

H02J 15/00

(21) AM20100029 (22) 15.03.2010

(45) 25.06.2010

(71) “АПЕКС ВИКЕЙ” ООО (AM)

(72) Валерий Карапетян (AM)

(73) “АПЕКС ВИКЕЙ” ООО, 0037, Ереван, 51-я 
ул. Арабкир 9, кв.75 (AM)
(54) Комплект осветительный и зарядное 
устройство, входящее в этот комплект
(57) Изобретение относится к системам освещения 
с автономными аккумуляторными батареями.

Комплект осветительный предназначен для 
освещения прицельных приспособлений – системы 
и коллиматора, а также рабочих мест орудийного 

расчета в условиях плохой видимости, при стрельбе 

в ночное время. Он может быть использован 

также и другими профессиональными группами, 

работающими по бригадному принципу. Комплект 

состоит из устройств освещения, блоков питания в 

цилиндрических корпусах, зарядного устройства 

и укладочного ящика для этих составляющих. 

Для каждой из составляющих в укладочном 
ящике имеется свой отсек. Зарядное устройство 
состоит из узла питания, блока управления на 
микроконтроллере, силового блока, лицевой 
панели и корпуса. Узел питания дополнительно 
снабжен каналом подключения к электрическому 
источнику постоянного тока.

Повышается удобство эксплуатации, 2 н.п.ф. 
, 5 ил.

_____________________



65

ՄԱՍ 1
 

65

№6 
2 5 . 0 6 . 2 0 1 0

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) (2009)  (11) 2389 (13) A 
G01N 21/87
G01N 21/25

(21) AM20090143 (22) 26.11.2009
(45) 25.06.2010
(71) Институт физических исследований НАН 
РА (AM)
(72) Евгения Кафадарян (AM)
(73) Институт физических исследований НАН
 РА (AM)
(54) Способ оценки цвета природных алмазов
(57) Изобретение относится к способу оценки 
цвета алмазов типа Ia методом электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР) и может быть 
использовано в ювелирном деле. 

Алмаз лимонно-желтого цвета типа Ia 

помещают в резонатор ЭПР спектрометра, 

подвергают СВЧ облучению в присутствии 

магнитного поля. Регистрируют одиночную полосу 

поглощения азотных центров P2, определяют 

концентрацию азотных парамагнитных центров, 

по величине которой осуществляют градацию 

алмазов по качеству цвета. Алмазы предварительно 

сортируют по размерным диапазонам. 

Упрощается способ и сокращается дли-

тельность процесса оценки цвета алмазов, 4 ил.

(74)   А. Петросян

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ 
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ 
МОДЕЛИ



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

11 номер патента

13 код вида документа

 U патент на полезную модель

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 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) 201 (13) U

G06Q 50/00

(21) AM20100001U (22) 12.01.2010

(45) 25.06.2010

(71) Левон Кочарян (AM)

(72) Левон Кочарян (AM)

(73) Левон Кочарян, 0051, Ереван, Мамиконянц 

62/151 (AM)

(54) Способ контроля лечения больных арте-

риальной гипертензией

(57) Полезная модель относится к медицине, в 

частности к компьютерным способам ведения и 

контроля  лечения больных.  

Согласно способу производят соответ ству-

ющие исследования, назначают соответствую-

щее лечение и из  данных, связанных с больным 

и болезнью, создают компьютерную базу дан-
ных. Базу данных создают в  медицинском 
учреж дении, вводят в компьютер и каж дому 
больному присуждают персональный код,  кото-
рым обеспечивают возможность пользования 
схемой лечения предложенной специально  
разработанной компьютерной программой. 
Базу данных обновляют в режиме реального 
времени,  параллельно развитию современной 
медицины. Для больного создают возможность 
обратной связи для  ввода данных относительно 
хода болезни. Производят коррекцию лечения, 
а в случае необходимости  больному назначают 
посещение врача.

Повышается эффективность и качество 
лечения болезни.

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства

13 код вида документа

 S свидетельство на промышленный образец

21 номер заявки

22 дата поступления заявки

23 дата выставочного приоритета

24 дата регистрации

31 номер приоритетной заявки 

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки

51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца

55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
71 заявитель, код страны
72 автор, код страны

73 правообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный
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(51) 01-03 (11) 228 (13) S

(21) 20100002 (22) 12.02.2010

(71) “Биокат Плюс” ООО (AM)

(72) Гарик Саруханян (AM)

(73) “Биокат Плюс” ООО, Область Арагацотн,  

Талин, ул. О. Шираза 3 (AM)

(54) Сыр с творожной начинкой (3 варианта)

(55)*

_____________________

(51) 09-01 (11) 229 (13) S

(21) 20090029 (22) 17.09.2009

(71) Сикван Венджун Спиритс Кампани 

Лимитед, No 33, Ист Роуд, Линкионг Таун, 

Кионглай Сити,  Ченгду Сити, (CN)

(72) Грейг Гласс (SG), Тог Менг Ли (SG), 

Джейсон Глессик (SG)

(73) Сикван Венджун Спиритс Кампани 

Лимитед (CN)

(74)  А. Галоян

(54) Бутылка с пробкой

(55)*

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-01 (11) 230 (13) S
(21) 20080024 (22) 27.12.2008

 (31) f 20080119   (32) 02.07.2008 (33) BY
(71) Совместное Общество с ограниченной 
ответственностью “Завод виноградных вин 
“Дионис” (BY)
(72) А. С. Зеленков (RU)
(73) Совместное Общество с ограниченной 
ответственностью “Завод виноградных вин 
“Дионис” (BY)
(74)  А. Галоян
(54) Бутылка стеклянная

(55)*
_____________________

(51) 09-03 (11) 231 (13) S
(21) 20100001 (22) 21.01.2010

(71) “Дароинк” ООО (AM)
(72) Карапет Африкян (AM)
(73) “Дароинк” ООО, Ереван, ул. Севан 86/1 
(AM)
(54) Коробка для сладостей

(55)*
_____________________
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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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