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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) 2400 (13) A
A01J 25/00

(21) AM20080045 (22) 18.04.2008
(45) 01.10.2008
(71) Սամվել Սմբատի Մանուկյան (AM), Լևոն 
Թումանի Մանանդյան (AM), Հրաչյա Ավետիքի 
Ավետիսյան (AM)
(72) Սամվել Սմբատի Մանուկյան (AM), Լևոն 
Թումանի Մանանդյան (AM), Հրաչյա Ավետիքի 
Ավետիսյան (AM)
(73) Սամվել Սմբատի Մանուկյան, 3101, Գյումրի, 
Ֆուրմանովի փող, 2-րդ նրբ. 12ա (AM), Լևոն 
Թումանի Մանանդյան, 3101, Գյումրի, Լ. Մադոյան 
149 (AM), Հրաչյա Ավետիքի Ավետիսյան, 3101, 
Գյումրի, Չերազի 19, բն. 12 (AM)
(54) Պանրի մամլակաղապար
(57) Մամլակաղապարն ունի վերին և ստորին 
հիդրոմխոցներ, վերին և ստորին կափարիչներ, 
կողմնային չորս նիստ, չորս սալիկ, սալիկների 
ու նիստերի միջև բացվածքի կարգավորման 
հանգույցներ։ Սալիկներն իրենց կողմնային 
եզրերով ամրակցված են իրար և կազմում են 

կաղապար։ Կարգավորման հանգույցներից 

յուրաքանչյուրը մեկ ծայրով ամրակցված է հա-

մա պատասխան սալիկին, իսկ մյուս ծայրով՝ 

համապատասխան նիստին։ Կարգավորման 

յուրաքանչյուր հանգույցն իրականացված է 

հիդրոմխոցի տեսքով։ Հիդրոմխոցի պտուտակային 

մխոցակոթը ամրակցված է պտուտակային անցք 

ունեցող տափօղակին, որը մանեկի միջոցով 

սևեռված է համապատասխան նիստի կոշտության 
կողի ակոսի մեջ, իսկ գլանն ամրակցված է 
համապատասխան սալիկին։

 Ընդլայնվում են մամլակաղապարի ավտո-
մատացման հնարավորությունները, պար զեցվում 
է կառուցվածքը, 3 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2401 (13) A

A23C 21/00

(21) AM20100003 (22) 15.01.2010
(45) 25.08.2010
(71) «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ (AM)

(72) Արմեն Եղիշի Աղաջանյան (AM), Ավետիս 
Հովհաննեսի Ծատուրյան (AM), Գայանե Ժորժիկի 
Հովհաննիսյան (AM), Կարինե Իմրանի Եղյան (AM), 
Աշոտ Սերոբի Սաղիյան (AM)
(73) «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ, 0056, 
Երևան, Գյուրջյան 14 (AM)
(54) Կաթի աղազրկված շիճուկի ստացման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կաթի արդյու նա-
բերությանը, մասնավորապես՝ կաթի շիճուկի 
ստացման եղանակներին և կարող է կիրառվել 
կաթի աղազրկված բիֆիդո գեն հատկությամբ 
օժտված շիճուկի ստացման համար։ 

Կաթնաշոռի կամ պանրի շիճուկը հավաքում 
են, տաքացնում pH(7,3±0,3) արժեքի տիրույթում, 
զտում, իզոմերացնում։ Զտմամբ ստացված 
վերնստվածքային հեղուկը ենթարկում են գեր-
զտման, որի արդյունքում ստացված պերմեատը 
մեկ փուլով էլեկտրամեմբրանային եղանակով 
աղազրկում են և հիմքով մշակում։ Իզոմերացու-
մից հետո շիճուկը չեզոքացնում են, այնուհետև 
գունա զրկում և ստացված լակտուլոզով հարուստ 
լուծույթից մնացորդային լակտոզը հեռացնում են 
բյուրեղացմամբ։

Բարձրացվում է եղանակի տեխնոլո գիա-
միտությունը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2402 (13) A
A61B 5/16

(21) AM20100026 (22) 02.03.2010
(45) 25.08.2010
(71) Հարություն Արտավազդի Բաբայան (AM), 
Վարդան Ղազարի Գեղամյան (AM)
(72) Հարություն Արտավազդի Բաբայան (AM), 
Վարդան Ղազարի Գեղամյան (AM)
(73) Հարություն Արտավազդի Բաբայան, 2215, 
Կոտայքի մարզ, գյուղ Գառնի (AM), Վարդան 
Ղազարի Գեղամյան, 2215, Կոտայքի մարզ, գյուղ 
Գառնի (AM)
(54) Հոգեշարժիչ բազմագործոն ախտորոշման 
սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է հոգեբանական հետա-
զոտությունների անցկացման, մասնա վորապես՝ 
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մարդու հոգեշարժիչ ֆունկցիաների ախտորոշման 
սարքերին և կարող է լայնորեն օգտագործվել նաև 
սպորտային հոգեբանության բնագավառում։

 Սարքը էլեկտրոնային սարքավորումների 
համալիր մարտկոց է, որը ներառում է հոգեշարժիչ 
ցուցա նիշների և հոգեկան վիճակների ախտորոշ -
ման ժամա նակակից ինֆորմատիվ վեց սարքավո-
րում` ռեակցիոմետր, տեպինգ թեստ, էլեկտրամաշ-
կային դիմադրողականությունն ուսումնասի-
րող սարք, տրեմոմետր, արդյունավետությունն 
ու դրդա պատճառներն ուսումնասիրող սարքեր։ 
Այդ սարքավորումներով ախտորոշում են տասը 
հոգեբանական ցուցանիշներ, որոնք բավարար 
են լիարժեք հոգեբանական երաշխավորա-
գրերի, մոդելային բնութագրերի, ինչպես նաև 
խորհրդատվության համար։

Ընդլայնվում են սարքի ֆունկցիոնալ հնարա-
վորությունները, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2403 (13) A

A61B 17/00

(21) AM20090156 (22) 16.12.2009

(45) 25.08.2010

(71) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Սեդա Սիմոնի 

Բուռնազյան (AM)

(72) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Սեդա Սիմոնի 

Բուռնազյան (AM)

(73) Յուրի Պողոսյան, Արարատի մարզ, Նոր Խար-

բերդ 10/14 (AM), Սեդա Սիմոնի Բուռնազյան, 

0002. Երևան. Մ. Սարյան 40ա, բն. 3 (AM)

(54) Վերին ծնոտային ծոցի առջևի պատի 

ոսկրային պատուհանի փակման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնա-
վորապես՝ վերին ծնոտային ծոցի առջևի պատի 
ոսկրային պատուհանի փակման վիրաբուժական 
եղանակներին։

 Բերանի նախադռան կողմից կատարում են 
փափուկ հյուսվածքների սեղանաձև կտրվածք, 
ապա մերկացնում են վերին ծնոտային ծոցի առջևի 
պատը։ Ֆիսուր բորով հատում և հեռացնում 
են ոսկրային ֆրագմենտը։ Կատարում են ծոցի 
սանացիա, որից հետո քթի խոռոչի և հայմորյան 
ծոցի միջև բացում են անցք։ Խոռոչը տամպոնում 
են՝ տամպոնի մի ծայրը հանելով քթի խոռոչից։ 

Ոսկրային ֆրագմենտը սևեռում են մեղրամոմե 
թաղանթի վրա, որի չափերը գերազանցում է վերին 
ծնոտային ծոցի առջևի պատի վրա ստեղծված 
ոսկրային պատուհանը 4,0-4,5 մմ-ով, որից հետո 
ոսկրային ֆրագմենտը տեղակայում են նախկին 
տեղը։ Վերքի եզրերը կարում են հանգուցային 
կարերով:

Բարձրացվում է եղանակի արդյունա վե-
տությունը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2404 (13) A

A61B 17/00

(21) AM20090155 (22) 16.12.2009

(45) 25.08.2010

(71) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Սեդա Սիմոնի 

Բուռնազյան (AM)

(72) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Սեդա Սիմոնի 

Բուռնազյան (AM)

(73) Յուրի ՄիքայելիՊողոսյան, Արարատի մարզ, 

Նոր Խարբերդ 10/14 (AM), Սեդա Սիմոնի Բուռ-

նազյան, 0002. Երևան. Մ. Սարյան 40ա, բն. 3 (AM)

(54) Վերին ծնոտային ծոցի պերֆորացիայի 

փակման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնա-

վորապես՝ վերին ծնոտային ծոցի պերֆորացիայի 
փակման վիրաբուժական եղանակներին։

 Բերանի նախադռան կողմից կատարում 
են սեղանաձև կտրվածք, ապա մերկացնում են 
վերին ծնոտային ծոցի ատամնաբնային ելունն 
ատամնաբնի հետ միասին։ Մոբիլիզացնում են 
լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթը, որից հետո 
ատամնաբունը փակում են։ Ատամնաբնային 

ելունը ծածկում են մեղրամոմե թաղանթով, 

որի վրա տեղակայում են 2-3 մմ հաստությամբ 

ապահանքայնացված ալլոգեն կամ քսենոգեն 

ոսկրային մատրիքս կամ թրոմբոցիտներով 

հարուստ պլազմայի հետ խառնված մանրացրած 

ապահանքայնացված ալլոգեն կամ քսենոգեն 

ոսկրային մատրիքս։ Վերքի եզրերը կարում 

հանգուցային կարերով։

Բարձրացվում է եղանակի արդյունա վե-

տությունը։
_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(51) (2009)  (11) 2405 (13) A
A61B 17/00

(21) AM20090153 (22) 16.12.2009
(45) 25.08.2010
(71) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Սեդա Սիմոնի 
Բուռնազյան (AM)
(72) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Սեդա Սիմոնի 
Բուռնազյան (AM)
(73) Յուրի Միքայելի Պողոսյան, Արարատի մարզ, Նոր 
Խարբերդ 10/14 (AM), Սեդա Սիմոնի Բուռնազյան, 
0002. Երևան. Մ. Սարյան 40ա, բն. 3 (AM)
(54) Վերին ծնոտային ծոցի առջևի պատի 
ոսկրային պատուհանի փակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մաս նավո-
րապես՝ վիրաբուժական ստոմա տո լո գիային։

 Բերանի նախադռան կողմից կատարում են 
փափուկ հյուսվածքների սեղանաձև կտրվածք, 
մերկացնում են վերին ծնոտային ծոցի առջևի 
պատը։ Վերին ծնոտային ծոցի առջևի պատի 
ոսկրային պատուհանը սկզբից փակում են մեղրա-
մոմե թաղանթով, որի չափերը գերազանցում են 
վերին ծնոտային ծոցի առջևի պատի ոսկրային 
պատուհանի չափերը 4.0-6.0 մմ-ով: Այնուհետև 
ոսկրային պատուհանը փակում են ալլոգեն 
ապահանքայնացված ոսկրային մատրիքսով, որը 
վերին ծնոտային ծոցի առջևի պատին սևեռում 
են կեդգուտե հանգուցակարերով, վերքի եզրերը 
կարում են հանգուցավոր կարերով։ 

Բարձրացվում է բուժման արդյունա վե-
տությունը:

_____________________

(51) (2009)  (11) 2406 (13) A
A61B 17/00 

(21) AM20090152 (22) 16.12.2009
(45) 25.08.2010
(71) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Սեդա Սիմոնի 
Բուռնազյան (AM)
(72) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM), Սեդա Սիմոնի 
Բուռնազյան (AM)
(73) Յուրի Միքայելի Պողոսյան, Արարատի 
մարզ, Նոր Խարբերդ 10/14 (AM), Սեդա Սիմոնի 
Բուռնազյան, 0002. Երևան. Մ. Սարյան 40ա, բն. 
3 (AM)
(54) Պերֆորատիվ հայմորիտի բուժման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնա-
վորապես՝ վիրաբուժական ստոմատոլոգիային։ 

Բերանի նախադռան կողմից կատարում են 

փափուկ հյուսվածքների սեղանաձև կտրվածք, 
վերին ծնոտային ծոցի առջևի պատի վրա բացում 
են ոսկրային պատուհան։ Ծնոտային ծոցի և 
քթի խոռոչի միջև բացում են անցք, քթի խոռոչը 
տամպոնում են, մոբիլիզացնում լորձաթաղանթա-
վերնոսկրային լաթը, փակում են ատամնաբունը, 
վերքի եզրերը կարում են հանգուցավոր կարերով։ 
Վերին ծնոտային ծոցի առջևի պատի վրա բացած 
ոսկրային պատուհանը փակում են մեղրամոմե 
թաղանթով, որի վրա սևեռած է պատից հեռաց վա-
ծ ոսկրային ֆրագմենտը, ատամնաբնի հատակի 
անցքը փակում են մեղրամոմե թաղանթով, իսկ 
ատամնաբունը լցնում են թրոմբոցիտներով 
հարուստ պլազմայի հետ խառնված ալլոգեն 
ապա հանքայնացված և մանրացրած ոսկրային 
մատրիքսով:

Ապահովվում է հիվանդի կայուն ապաքինում:
_____________________

(51) (2009)  (11) 2407 (13) A
A61K 9/02 

(21) AM20100046 (22) 27.04.2010
(45) 25.08.2010
(71) Տիգրան Ավագի Վարդանյան (AM)
(72) Տիգրան Ավագի Վարդանյան (AM)
(73) Տիգրան Ավագի Վարդանյան, 0078, Երևան, 
Մարգարյան 37, բն.23 (AM)
(54) Ուղիղաղիքային մոմիկ
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործությանը, 
մասնավորապես՝ բուսական և կենդանական հա-
նուկներ պարունակող մոմիկների դեղաձևերի 
տեխնոլոգիային:

Մոմիկը պարունակում է ազդող նյութ և 
մոմիկային հիմք։ Որպես ազդող նյութ այն պարու-
նակում է ակնամոմի սպիրտային հանուկ, չիչխանի 
յուղային հանուկ և մասուրի յուղային հանուկ, որպես 
մոմիկային հիմք՝ 1։0,6։0,4 հարաբերակցությամբ 
վերցրած հիդրոգենիզացված յուղի, կակաոյի 
յուղի և պարաֆինի խառնուրդ։ 2,0գ զանգվածով 
մեկ մոմիկի համար բաղադրամասերը վերցրած 
են հետևյալ հարաբերակցությամբ, գ. ակնամոմի 
սպիրտային հանուկ՝ 0.2, չիչխանի յուղային 
հանուկ՝ 0.15, մասուրի յուղային հանուկ՝ 0.15, մո-
մի կային հիմք՝ մնացածը։ 

Ընդլայնվում է հակաթութքային միջոց  ների 
տեսականին, ինչպես նաև հակաբորբոքային և 
վերա կանգնիչ միջոցների գործողության սպեկտրը:

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(51) (2009)  (11) 2408 (13) A
A61K 9/02

(21) AM20100063 (22) 24.05.2010
(45) 25.08.2010
(71) Մարիա Մուշեղի Փաշայան (AM), Հրաչյա 
Գարեգինի Հովհաննիսյան (AM)
(72) Մարիա Մուշեղի Փաշայան (AM), Հրաչյա 
Գարեգինի Հովհաննիսյան (AM)
(73) Մարիա Մուշեղի Փաշայան, 0015, Երևան, 
Գրիգոր Լուսավորիչի 12, բն. 42 (AM), Հրաչյա 
Գարեգինի Հովհաննիսյան, 0025, Երևան, Այգես-
տանի 9-րդ փող. 69, բն. 34 (AM)
(54) Մոմիկ հեշտոցային դիսբակտերիոզների 
բուժման համար
(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործությանը, 
մասնավորապես՝ մոմիկների դեղաձևերի տեխ-
նոլոգիային։ 

Հայտարկված է մոմիկ հեշտոցային դիսբակ-
տերիոզների բուժման համար։ Մոմիկն ունի երկու 
շերտ՝ ներքին (միջուկը) և արտաքին։ Յուրա-
քանչյուր շերտը պարունակում է ազդող նյութ և 
հիդրոֆոբ մոմիկային հիմք։ Միջուկը որպես ազդող 
նյութ պարունակում է Lactobacillus crispatus MH08 
շտամի լիոֆիլ եղանակով չորացրած, առնվազն, 108 
ԳԱՄ (գաղութ առաջացնող միավոր) 1 մոմիկում։ 
Արտաքին շերտը որպես ազդող նյութ պարունակում 
է հակաբակտերիալ ակտիվություն ունեցող 
դեղաբույսերի հազարատերևուկ սովորականի, 
եզան լեզվի մեծի, սխտորի և երիցուկ դեղատնայինի 
լիոֆիլիզացված հանուկներ, կամ հակաբիոտիկ, 
որի նկատմամբ լակտոբակտերիաների շտամը 
ցուցաբերում է բարձր կայունություն։ Միջուկի և 
արտաքին շերտի հիմքերն ունեն տարբեր հալման 
ջերմաստիճաններ։

Ապահովվում է դեղամիջոցի հարմարավետ 
կիրառումը  և  կրճատվում  են  բուժման 
ժամկետները՝ իրարից տարանջատված և տարբեր 
ժամկետներում ձերբազատվող պրոբիոտիկների 
և հակաբիոտիկների մեկ մոմիկում համատեղման 
շնորհիվ։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2409 (13) A
B23B 1/00

(21) AM20090009 (22) 16.02.2009
(45) 25.08.2010
(71) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM)
(72) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM)

(73) Ալեքսան Արզումանյան, 3102.Գյումրի, 
Գոգունցի 6, բն. 4ա (AM)
(54) Միաբյուրեղային կտրող տարրով գործիքով 
նյութերի մշակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է նյութերի, մասնա-
վորապես՝ մետաղների մշակմանը և կարող է 
կիրառվել գերկարծր կտրող սայրերով անընդհատ 
և ընդհատուն կտրման պայմաններում։

 Փորձնական կամ անալիտիկ եղանակով 
նախապես որոշում են տվյալ նյութի մշակման 
այն ռեժիմները, որոնց դեպքում կտրման գոտում 
ապահովվում է 130°C–200°C ջերմաստիճանը, որից 
հետո մշակման գործընթացն իրականացնում են 
կտրման գոտին լույսի աղբյուրով լուսավորելով։

Բարձրացվում է մշակման գործընթացի 
արդյունավետությունը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2410 (13) A 
B23C 5/00 
B23C 5/16

(21) AM20090010 (22) 16.02.2009
(45) 25.08.2010
(71) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM)
(72) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան (AM)
(73) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան, 3102, 
Գյումրի, Գոգունցի 6, բն. 4ա (AM)
(54) Ֆրեզ
(57)  Գյուտը վերաբերում է  մետաղների 
մշակման բնագավառին և կարող է կիրառվել 
գունավոր մետաղների և համաձուլվածքների 
միաբյուրեղային կտրող թիթեղիկով օժտված 
գործիքներով նուրբ անընդհատ և ընդհատուն 
կտրման գործընթացներում։

Ֆրեզն ունի իրան, իրանի վրա մշակված 
փորվածքում տեղակայված՝ կտրող թիթեղիկի 
անհրաժեշտ երկրաչափությունն ապահովող 
տակդիր և լուսավորման ենթակա լավարկված 
դիրքով կողմնորոշված արհեստական կորունդե 
կտրող թիթեղիկ։ Իրանի մեջ կատարված է կտրող 
թիթեղիկի օպտիկական առանցքին համառանցք 
միջանցիկ անցք, որի մեջ տեղակայված են լույսի 
աղբյուր և էլեկտրասնուցման գալվանական 
տարրեր։

Ապահովվում է կտրման գոտում կտրող թիթե-
ղիկի առավելագույն լուսավորումը, 2 նկ.։

_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(51) (2009)  (11) 2411 (13) A 
B24B 49/00
G02B 27/14
G05B 19/00

(21) AM20080086 (22) 17.06.2008
(45) 03.11.2008
(71) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)
(72) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)
(73) Զիզա Ասատուրի Բաբայան, 0001, Երևան, 
Թումանյան 30, բն. 9 (AM)
(54) Պինդ մարմնի մակերևույթի փայլեցման 
և փայլքի որակի ավտոմատ կառավարման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է պինդ մարմինների 
մակերևույթների մշակման տեխնիկային։

Պինդ մարմնի մակերևույթը փայլեցնում 
են, չորացնում այն և դրա վրա ներգործում 
են փայլաչափի լուսային ճառագայթներով։ 
Անդրադարձած լուսային ճառագայթների 
էներ գիան կերպափոխում են ազդանշանային 
արժեքների։ Այդ արժեքները համեմատում 
են ստուգանմուշային անվանականացման 
չափանմուշների նվազագույն արժեքների 
հետ։ Որոշում են կոնֆլիկտային արժեքները և 
դրանք հաղորդում պատրաստի արտադրանքը 
տեղափոխող փոխակրիչի շարժաբերին և դրա 
հրիչին։ Հրիչի միջոցով անորակ արտադրանքը 
տեղափոխում են անորակ արտադրանքը հետ 
վերադարձնող փոխակրիչի վրա։ Կարգավորման 
մեխանիզմի միջոցով կարգավորում են փայլեցված 
մարմնի մակերևույթի և փայլաչափ սարքի միջև 
եղած բացակի բարձրությունը։ Կոնֆլիկտային 
արժեքները հաղորդում են անորակ արտադրանքը 
հետ վերադարձնող փոխակրիչի լրացուցիչ 
շարժաբերին ու լրացուցիչ հրիչին և կարգավորման 
մեխանիզմի ու փայլեցման սարքի շարժաբերին։ 
Որոշում են ազդանշանային արժեքների բոլոր 
փոփոխությունները, դրանց միջոցով կարգավորում 
փոխակրիչների շարժաբերների արագությունները 
և դրանց հրիչները գործողության մեջ մտցնելու 
պահերը։ Առավելագույն արժեքներով որոշում են 
փայլեցման սարքերի մաշվածության աստիճանը 
և նորով փոխարինելու ժամանակը։ 

Բարձրացվում է որակի հսկման ճշգրտությունը 
և արագացվում է այդ գործընթացը, 1 նկ. ։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2412 (13) A 
B24B 49/00
 G02B 27/14
 G05B 19/00

(21) AM20080085 (22) 17.06.2008
(45) 03.11.2008

(71) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)

(72) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)

(73) Զիզա Ասատուրի Բաբայան, 0001, Երևան, 

Թումանյան 30, բն. 9 (AM)

(54) Պինդ մարմնի մակերևույթի փայլեցման 

և փայլքի որակի ավտոմատ կառավարման 

եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է պինդ մարմինների 
մակերևույթների մշակման տեխնիկային։

Փայլեցված և չորացված պինդ մարմնի 
մակերևույթի վրա ներգործում են լուսային 
ճառա գայթներով, ինչը իրականացնում են 
փայլաչափերի հավաքածուի միջոցով։ Հավա-
քածուի փայլաչափիչ սարքերը բաշխում են 
պինդ մարմնի ընդլայնական կտրվածքի վրա, 
միմյանցից հավասար հեռավորությամբ։ Փայլա-
չափերի անդրադարձած լուսային ճառա գայթների 
էներգիաի կերպափոխված ազդանշանային 
արժեքները համեմատում են ստու գանմուշի ան-
վանական նվազագույն արժեքի հետ։ Որոշում 
են կոնֆլիկտային արժեքները։ Կոնֆլիկ տային 

արժեքների հիման վրա կարգա վորում են փո-

խակրիչների և փայլեցման սար քերի արա-

գությունները, դրանց շարժաբերների հզորու-

թյունները և հրիչները գործողության մեջ մտցնելու 

պահերը։ Առավելագույն արժեքների միջոցով 

որոշում են փայլեցման սարքերի մաշ վածության 

աստիճանը և դրանք նորոգելու կամ նորերով 

փոխարինելու ժամանակը։ 

Բարձրացվում է որակի հսկման ճշգրտությունը 
և արագացվում է այդ գործընթացը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2413 (13) A 
B24B 49/00 
B24B 49/12
G02B 27/14 
G05B 19/00
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ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(21) AM20080084 (22) 17.06.2008

(45) 03.11.2008

(71) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)

(72) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)

(73) Զիզա Ասատուրի Բաբայան, 0001, Երևան, 

Թումանյան 30, բն. 9 (AM)

(54) Պինդ մարմնի մակերևույթի փայլեցման 

և փայլքի որակի ավտոմատ կառավարման 

եղանակ

(57) Քարերի կամ մետաղների փայլեցված 

մակերևույթի վրա ներգործում են փայլաչափի 

լուսային ճառագայթներով, անդրադարձած 

ճառագայթների էներգիան կերպափոխում են 

ազդանշանային արժեքների, համեմատում 

ստու գանմուշային անվանականացման չափա-

նիշների նվազագույն արժեքների հետ, որոշում 

կոնֆլիկտային արժեքները և հաղորդում պատ-

րաստի արտադրանքը տեղափոխող փոխակրիչի 

շարժաբերին և հրիչին։ Նույն գործ ընթացը կրկնում 

են անորակ արտադրանքի հետ, ստացված 

կոնֆլիկտային արժեքները միաժամանակ 

հաղորդում են անորակ արտադրանքը հետ 

վերադարձնող փոխակրիչի շարժաբերին, 

դրա հրիչին և լրացուցիչ փայլեցման սարքի 

շարժաբերին, գտնում են պատրաստի արտա-

դրանքը տեղափոխող և անորակը հետ վերա-

դարձնող փոխակրիչների շարժաբերների, դրանց 

հրիչների, երկու փայլեցման սարքերի շար-

ժաբերների համար ստուգանմուշային անվա-

նականացման չափանիշների նվազագույն արժեք-

ների և կոնֆլիկտային արժեքների միջև տար-
բերությունները, դրանց միջոցով կարգավորում են 
երկու փոխակրիչների, երկու փայլեցման սարքերի 

շարժաբերների արագությունները, հրիչները 

գործողության մեջ մտցնելու պահերը։ Փայլեցման 

սարքերի շարժաբերների համար ստուգանմուշային 

անվանականացման չափանիշների նվազագույն 

արժեքների և կոնֆլիկտային արժեքների միջև 

տարբերության առավելագույն արժեքների միջոցով 

որոշում են փայլեցման սարքերի մաշվածության 
աստիճանը և նորով փոխարինելու ժամանակը։

Բարձրացվում է փայլի որակի հսկման 
ճշգրտու թյունը, արագացվում է փայլեցման գործ-
ընթացը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2414 (13) A 
B24B 49/00
B24B 49/12 
G02B 27/14
G05B 19/00

(21) AM20080082 (22) 17.06.2008
(45) 03.11.2008
(71) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM), Էլեոնորա 
Լիպարիտի Իգնատյան (AM)
(72) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM), Էլեոնորա 
Լիպարիտի Իգնատյան (AM)
(73) Զիզա Ասատուրի Բաբայան, 0001, Երևան, Թու-
ման յան 30, բն. 9 (AM), Էլեոնորա Լիպարիտի Իգ-
նատ յան, 0038, Երևան, Արզումանյան 3, բն.7 (AM)
(54) Պինդ մարմնի մակերևույթի փայլեցման 
և փայլքի որակի ավտոմատ կառավարման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է պինդ մարմինների 
մշակման բնագավառին, մասնավորապես՝ 
դրանց փայլեցման եղանակներին և կարող է 
կիրառվել քարերի և մետաղների փայլեցման 
գործընթացում։ 

Պինդ մարմնի մակերևույթը փայլեցնում են 
և ներգործում դրա վրա փայլաչափի լուսային 
ճառագայթներով, անդրադարձած լուսային 
ճառագայթների էներգիան կերպափոխում են 
ազդանշանային արժեքների, համեմատում են 
վերջիններս ստուգանմուշային անվանակա-
նացման չափանիշների նվազագույն արժեքների 
հետ, որոշում կոնֆլիկտային արժեքները և 
դրանք հաղորդում պատրաստի արտադրանքը 
տեղափոխող փոխակրիչի շարժաբերին և դրա 
հրիչին։ Միաժամանակ լուսային ճառագայթ-
ների ազդանշանային կոնֆլիկտային արժեք-
ները հաղորդում են անորակ արտադրանքը հետ 
վերա դարձնող փոխակրիչի շարժաբերին և դրա 
հրիչին, գտնում են պատրաստի արտադրանքը 
տեղափոխող և անորակ արտադրանքը հետ 
վերա դարձնող փոխակրիչների շարժաբերների 
և դրանց հրիչների համար ստուգանմուշային 
անվանականացման չափանիշների նվազագույն 
արժեքների և կոնֆլիկտային արժեքների միջև 
տարբերությունները, այնուհետև դրանց միջոցով 
կարգավորում պատրաստի արտադրանքը տեղա-
փոխող և անորակ արտադրանքը հետ վերա-
դարձնող փոխակրիչների շարժաբերների արա-
գությունները և դրանց հրիչները գործողության 
մեջ մտցնելու պահերը։

Բարձրացվում է փայլքի որակի հսկման 
ճշգրտությունը, արագացվում է փայլեցման 
գործընթացը, 1 նկ.։

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2415 (13) A 
B24B 49/00
B24B 49/12
G02B 27/14 
G05B 19/00

(21) AM20080083 (22) 17.06.2008
(45) 03.11.2008
(71) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)
(72) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)
(73) Զիզա Ասատուրի Բաբայան, 0001, Երևան, 
Թումանյան 30, բն. 9 (AM)
(54) Պինդ մարմնի մակերևույթի փայլեցման 
և փայլքի որակի ավտոմատ կառավարման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է պինդ մարմինների 
մշակման բնագավառին, մասնավորապես՝ 
դրանց փայլեցման եղանակներին և կարող է 
կիրառվել քարերի և մետաղների փայլեցման 
գործընթացում։

 Փայլեցված մակերևույթի վրա ներգործում 
են փայլաչափի լուսային ճառագայթներով, 
անդրադարձած ճառագայթների էներգիան 
կերպափոխում են ազդանշանային արժեքների, 
համեմատում վերջիններս ստուգանմուշային 
անվանականացման չափանիշների նվազագույն 
արժեքների հետ, որոշում կոնֆլիկտային 
արժեքները և դրանք հաղորդում պատրաստի 
արտադրանքը տեղափոխող փոխակրիչի 
շարժաբերին և դրա հրիչին։ Միաժամանակ 
լուսային ճառագայթների ազդանշանային 
կոնֆլիկտային արժեքները հաղորդում են անորակ 
արտադրանքը հետ վերադարձնող փոխակրիչի 
շարժաբերին, դրա հրիչին .և փայլեցման սարքի 
շարժաբերին։ Գտնում են երկու փոխակրիչների 
շարժաբերների, դրանց հրիչների ստուգանմուշա-
յին անվանականացման չափանիշների նվազագույն 
արժեքների և կոնֆլիկտային արժեքների միջև 
տարբերությունները, դրանց միջոցով կարգավորում 
փոխակրիչների շարժաբերների արագություն ները 
և դրանց հրիչները գործողության մեջ մտցնելու 
պահերը, այնուհետև գտնում են փայլեցման 
սար քի շարժաբերի համար ստուգանմուշային 
անվանականացման չափանիշների նվազագույն 
արժեքների և կոնֆլիկտային արժեքների միջև 
տարբերության առավելագույն արժեքը և որոշում 
փայլեցման սարքի մաշվածության աստիճանը և 
այն նորով փոխարինելու ժամանակը։

Բարձրացվում է փայլքի որակի հսկման 
ճշգրտությունը, արագացվում է փայլեցման գործ-
ընթացը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2416 (13) A
B24B 49/12

(21) AM20080087 (22) 17.06.2008
(45) 03.11.2008
(71) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM), Էլեոնորա 
Լիպարիտի Իգնատյան (AM)
(72) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM), Էլեոնորա 
Լիպարիտի Իգնատյան (AM)
(73) Զիզա Ասատուրի Բաբայան, 0001, Երևան, 
Թումանյան 30, բն. 9 (AM), Էլեոնորա Լիպարիտի 
Իգնատյան, 0038, Երևան, Արզումանյան 3, բն. 
7 (AM)
(54) Պինդ մարմինների մակերևույթների փայլեց-
ման և փայլքի որակի հսկման ավտոմատ հոս-
քագիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեխանիկական մշակ-
ման տեխնիկային։

Հոսքագիծը լրացուցիչ ունի մաթեմատիկական 
կոնֆլիկտային մոդելի մշակման բլոկներ և 
թվանշանաանալոգային կերպափոխիչով հաշվիչ 
բլոկ, որի մուտքը հաջորդաբար միացված 
տրանզիստորային ուժեղարարի, կերպափոխիչ, 
ընդունիչ ու հաղորդիչ, հիշողության և համեմատ-
ման բլոկներից կազմված բլոկ–սխեմայի և տվիչների 
միջոցով միացված է փայլաչափիչ սարքին, 
իսկ ելքը՝ մաթեմատիկական կոնֆլիկտային 
մոդելի մշակման բլոկի և ուժեղարարից, շեմային 
սարքից և ժամանակի ռելեից կազմված բլոկ–
սխեմայի միջոցով մագնիսական սոլենոիդով 
հրիչին, իսկ մաթեմատիկական կոնֆլիկտային 
մոդելի մշակման բլոկների և ուժեղարարից, 
շեմային սարքից, ժամանակի ռելեից, տվիչից, 
իմպուլսաֆազային բլոկից ու թիրիստորային 
ուժեղարարից կազմված բլոկ–սխեմայի միջոցով 
բոլոր շարժաբերներին։ Փայլաչափիչ սարքի 
փայլքի արժեքի գրանցման միկրոամպերմետրի 
մուտքը մաթեմատիկական կոնֆլիկտային մոդելի 
մշակման բլոկի միջոցով միակցված է թվա-
նշանաանալոգային կերպափոխիչով հաշվիչ բլոկի 
ելքին։

 Մեծացվում է փայլքի չափման ու որակի 
հսկման ճշգրտությունը և այդ գործընթացի 
արագությունը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2417 (13) A
B24B 49/12

(21) AM20080090 (22) 17.06.2008
(45) 01.09.2008
(71) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)
(72) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)
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(73) Զիզա Ասատուրի Բաբայան, 0001, Երևան, 
Թումանյան 30, բն. 9 (AM)
(54) Պինդ մարմինների մակերևույթների 
փայլեցման և փայլքի որակի հսկման ավտոմատ 
հոսքագիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեխանիկական մշակ-
ման տեխնիկային։

Հոսքագիծն ունի միմյանց հետ փոխկա-
պակցված փայլեցման ենթակա մարմինների 
տեղափոխման և անորակ մարմինների հետ վերա-
դարձման, տարբեր ուղղություննե րով շարժ  վող 
երկու փոխակրիչներ։ Փոխակրիչն ունի շարժաբեր 
ունեցող փայլեցման հաստոց, փայլեց ված 
մակերևույթների մաքրման ու չորացման սարք, 
ավտոմատ կառավարման ու փայլքի որակի հսկման 
ավտոմատ համակարգեր ունեցող շարժաբեր ու 
մագնիսական սոլենոիդով հրիչ։ Հոսքագիծն ունի 
նաև փայլաչափիչ սարք և պիտանի արտա դրանքի 
ընդունման տարողություն։ Յուրաքանչյուր փոխա-
կրիչի փայլաչափիչ սարքն իրականացված է 
փայլաչափիչ սարքերի հավաքածուի տեսքով։ 
Փոխակրիչներն ունեն թվանշանաանալոգային 
կերպափոխիչով հաշվիչ բլոկ, որի մուտքը հաջոր-
դաբար միացված տրանզիստորային ուժե ղա-
րարի, կերպափոխիչ, ընդունիչ ու հաղորդիչ, հիշո-
ղության և համեմատման բլոկներից կազմված 
բլոկ–սխեմայի և տվիչների միջոցով միացված 
է հավաքածուի փայլաչափիչ սարքերին, իսկ 
ելքը՝ մաթեմատիկական կոնֆլիկտային մոդելի 
մշակման բլոկի և ուժեղարարից, շեմային սար-
քից և ժամանակի ռելեից կազմված բլոկ–
սխեմայի միջոցով մագնիսական սոլենոիդով 
հրիչին, իսկ մաթեմատիկական կոնֆլիկ տա-
յին մոդելի մշակման բլոկի և ուժեղարարից, շե-
մային սարքից, ժամանակի ռելեից, տվիչից, 
իմպուլ սաֆազային բլոկից ու թիրիստո րային 
ուժեղարարից կազմված բլոկ–սխեմայի միջոցով 
վերոնշված բոլոր շարժաբերներին։ Հոսքագիծը 
լրացուցիչ ունի փայլքի արժեքի ընդունման 

ու որակի հսկման վերաբերյալ տվյալների 

գրանցման ծրագիր ունեցող համակարգիչ, 

որի մուտքը մաթեմատիկական կոնֆլիկտային 

մոդելի մշակման բլոկի միջոցով միակցված է 

թվանշանաանալոգային կերպափոխիչով հաշվիչ 

բլոկի ելքին։ 
Մեծացվում է փայլքի չափման ու որակի 

հսկման ճշգրտությունը և այդ գործընթացի արա-
գությունը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2418 (13) A
B24B 49/12

(21) AM20080089 (22) 17.06.2008
(45) 01.09.2008
(71) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)
(72) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)
(73) Զիզա Ասատուրի Բաբայան, 0001, Երևան, 
Թումանյան 30, բն. 9 (AM)
(54) Պինդ մարմինների մակերևույթների փայլեց-
ման և փայլքի որակի հսկման ավտոմատ 
հոսքագիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեխանիկական մշակ-
ման տեխնիկային։

Հոսքագիծն ունի միմյանց հետ փոխկա-
պակցված փայլեցման ենթակա մարմինների 
տեղափոխման և անորակ մարմինների հետ վերա-
դարձման, տարբեր ուղղություններով շարժվող 
երկու փոխակրիչներ։ Փոխակրիչն ունի շար-
ժաբեր ունեցող փայլեցման հաստոց, փայլեց ված 
մակերևույթների մաքրման ու չորացման սարք, 
ավտոմատ կառավարման ու փայլքի որակի հսկման 
ավտոմատ համակարգեր ունեցող շարժաբեր ու 
մագնիսական սոլենոիդով հրիչ։ Հոսքագիծն ունի 
նաև փայլաչափիչ սարք և պիտանի արտադրանքի 
ընդունման տարողություն։ Փոխակրիչներն ունեն 
թվանշանաանալոգային կերպափոխիչով հաշ-
վիչ բլոկ, որի մուտքը հաջորդաբար միացված 
տրանզիստորային ուժեղարարի, կերպափոխիչ, 
ընդու նիչ ու հաղորդիչ, հիշողության և համեմատ-
ման բլոկներից կազմված բլոկ–սխեմայի և տվիչ-
ների միջոցով միացված է փայլաչափիչ սարքին, 
իսկ ելքը՝ մաթեմատիկական կոնֆլիկտային 
մոդելի մշակման բլոկի և ուժեղարարից, շեմային 
սարքից և ժամանակի ռելեից կազմված բլոկ–
սխեմայի միջոցով մագնիսական սոլենոիդով 
հրիչին, իսկ մաթեմատիկական կոնֆլիկտային 
մոդելի մշակման բլոկի և ուժեղարարից, 
շեմային սարքից, ժամանակի ռելեից, տվիչից, 
իմպուլսաֆազային բլոկից ու թիրիստորային 
ուժեղարարից կազմված բլոկ–սխեմայի միջոցով 
վերոնշված բոլոր շարժաբերներին։ Հոսքա-
գիծը լրացուցիչ ունի փայլքի արժեքի ընդունման 
ու որակի հսկման վերաբերյալ տվյալների 
գրանցման ծրագիր ունեցող համակարգիչ, 
որի մուտքը մաթեմատիկական կոնֆլիկտային 
մոդելի մշակման բլոկի միջոցով միակցված է 
թվանշանաանալոգային կերպափոխիչով հաշվիչ 
բլոկի ելքին։ 

Մեծացվում է փայլքի չափման ու որակի 
հսկման ճշգրտությունը և այդ գործընթացի արա-
գությունը, 2 նկ.։

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2419 (13) A
B24B 49/12

(21) AM20080088 (22) 17.06.2008
(45) 01.10.2008
(71) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)
(72) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)
(73) Զիզա Ասատուրի Բաբայան, 0001, Երևան, 
Թումանյան 30, բն. 9 (AM)
(54) Պինդ մարմինների մակերևույթների փայլեց-
ման և փայլքի որակի հսկման ավտոմատ հոս-
քագիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեխանիկական մշակ-
ման տեխնիկային։ 

Հոսքագիծը լրացուցիչ ունի մաթեմատիկա-
կան կոնֆլիկտային մոդելի մշակման բլոկներ և 
թվանշանաանալոգային կերպափոխիչով հաշ-
վիչ բլոկ, որի մուտքը հաջորդաբար միացված 
տրանզիստորային ուժեղարարի, կերպափոխիչ, 
ընդունիչ ու հաղորդիչ, հիշողության և համեմատ-
ման բլոկներից կազմված բլոկ–սխեմայի և տվիչների 
միջոցով միացված է փայլաչափիչ սարքին, իսկ 
ելքը՝ մաթեմատիկական կոնֆլիկտային մո-
դելի մշակման բլոկի և ուժեղարարից, շեմային 
սարքից և ժամանակի ռելեից կազմված բլոկ–
սխեմայի միջոցով մագնիսական սոլենոիդով 
հրիչին, իսկ մաթեմատիկական կոնֆլիկտային 
մոդելի մշակման բլոկների և ուժեղարարից, 
շեմային սարքից, ժամանակի ռելեից, տվիչից, 
իմպուլսաֆազային բլոկից ու թիրիստորային 
ուժեղարարից կազմված բլոկ–սխեմայի միջո ցով 
բոլոր շարժաբերներին։ Հոսքագիծը լրացուցիչ 
ունի փայլքի արժեքի ընդունման ու որակի 
հսկման վերաբերյալ տվյալների գրանցման ծրա-
գիր ունեցող համակարգիչ, որի մուտքը մաթե մա-
տիկական կոնֆլիկտային մոդելի մշակման բլոկի 
միջոցով միակցված է թվանշանաանալոգային 
կերպափոխիչով հաշվիչ բլոկի ելքին։

Մեծացվում է փայլքի չափման ու որակի 
հսկման ճշգրտությունը և այդ գործընթացի արա-
գությունը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2420 (13) A
B24B 49/12

(21) AM20080079 (22) 17.06.2008
(45) 01.10.2008
(71) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM), Էլեոնորա 
Լիպարիտի Իգնատյան (AM)

(72) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM), Էլեոնորա 
Լիպարիտի Իգնատյան (AM)
(73) Զիզա Ասատուրի Բաբայան, 0001, Երևան, 
Թումանյան 30, բն. 9 (AM), Էլեոնորա Լիպարիտի 
Իգնատյան, 0038, Երևան, Արզումանյան 3,           
բն. 7 (AM)
(54) Ավտոմատ փայլաչափիչ
(57) Փայլաչափիչն ունի ուղղանկյուն զուգա-
հեռանիստի ձև ունեցող իրանի մեջ տեղադրված 
օպտիկական համակարգ և դրան միացված 
միկրոամպերմետր։ 

Օպտիկական համակարգն ունի լույսի 
աղ բյուր, դրա դիմաց տեղադրված օբյեկտիվ, 
ոսպնյակ, լուսատրանզիստոր և տրանզիստո-
րային ուժեղարար։ Փայլաչափիչն ունի նաև 
թվա նշանաանալոգային կերպափոխիչ ունե ցող 
հաշվիչ բլոկ, որի ելքը մաթեմատիկական կոնֆլիկ-
տային մոդելի մշակման բլոկի միջոցով միացված 
է միկրոամպերմետրին, իսկ մուտքը՝ միմյանց 
հաջորդաբար միացված կերպափոխիչ, ընդունիչ 
ու հաղորդիչ, հիշողության և համեմատման բլոկ-
ներից կազմված բլոկ–սխեմայի միջոցով միացված 
է  տրան զիստորային ուժեղարարին։

 Ապահովվում են փայլքի արժեքի չափման 
ճշգրտության բարձրացումը, որակի հսկման ժա-
մա նակահատվածի կրճատումը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2421 (13) A

B24B 49/12

(21) AM20080080 (22) 17.06.2008

(45) 01.10.2008
(71) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)
(72) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)
(73) Զիզա Ասատուրի Բաբայան, 0001, Երևան, 
Թումանյան 30, բն. 9 (AM)
(54) Ավտոմատ փայլաչափիչ
(57) Փայլաչափիչն ունի ուղղանկյուն զուգա հե-

ռանիստի ձև ունեող իրանի մեջ տեղադրված 

օպտիկական համակարգ և դրան միացված, 

փայլքի որակի գրանցման ու գնահատման սարք 

հան դիսացող համակարգիչ։ 

Օպտիկական համակարգն ունի լույսի 
աղ բյուր, դրա դիմաց տեղադրված օբյեկտիվ, 
ոսպնյակ, լուսատրանզիստոր և տրանզիս տո-
րային ուժեղարար։ Փայլաչափիչն ունի նաև 
թվանշանաանալոգային կերպափոխիչ ունեցող 
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հաշվիչ բլոկ, որի ելքը մաթեմատիկական կոն-
ֆլիկտային մոդելի մշակման բլոկի միջոցով 
միացված է համակարգչին, իսկ մուտքը՝ միմյանց 
հաջորդաբար միացված կերպափոխիչ, ընդունիչ 
ու հաղորդիչ, հիշողության և համեմատման 
բլոկներից կազմված բլոկ–սխեմայի միջոցով միաց-
ված է տրանզիստորային ուժեղարարին։

 Ապահովվում են փայլքի որակի հսկման 
ճշգրտության բարձրացումը և որակի հսկման 
ժամանակահատվածի կրճատումը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2422 (13) A
B24B 49/12 

(21) AM20080081 (22) 17.06.2008
(45) 01.10.2008
(71) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)
(72) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)
(73) Զիզա Ասատուրի Բաբայան, 0001, Երևան, 
Թումանյան 30, բն. 9 (AM)
(54) Ավտոմատ փայլաչափիչ
(57) Փայլաչափիչն ունի ուղղանկյուն զուգա հե-
ռանիստի ձև ունեող իրանի մեջ տեղա դրված 
օպտիկական համակարգ և դրան միացված, 
փայլքի որակի գրանցման ու գնահատման սարք 
հանդիսացող համակարգիչ։

 Օպտիկական համակարգն ունի լույսի 
աղբյուրների, դրանց դիմաց տեղա դրված օբ-
յեկ  տիվների, ոսպնյակների, լու սա տրանզիս-
տորների և տրանզիստորային ուժեղա րար ների 
հավաքածուներ։ Փայլաչափիչն ունի թվանշա-
նաանալոգային կերպափոխիչ ունեցող հաշվիչ 
բլոկ, որի ելքը մաթեմատիկական կոնֆլիկ-
տային մոդելի մշակման բլոկի միջոցով միաց ված 
է համակարգչին, իսկ մուտքը՝ միմյանց հաջոր-
դաբար միացված կերպափոխիչ, ընդունիչ ու 
հաղորդիչ, հիշողության և համեմատման բլոկ-
ներից կազմված բլոկ–սխեմաների հավաքա-
ծուի միջոցով միացված է տրանզիստորային 
ուժեղարարին։ Հավաքածուներից յուրաքանչյուրը 
կազմված է 2–12 տարրերից։

Ապահովվում են փայլքի չափման ճշգրտու-
թյան և փայլաչափիչի օգտագործման հար-
մարավետության բարձրացումը, փայլքի չափման 
արագության մեծացումը, 2 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2423 (13) A

B24B 49/12

(21) AM20080091 (22) 17.06.2008

(45) 01.10.2008

(71) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)

(72) Զիզա Ասատուրի Բաբայան (AM)

(73) Զիզա Ասատուրի Բաբայան, 0001, Երևան, 

Թումանյան 30, բն. 9 (AM)

(54) Պինդ մարմինների մակերևույթների փայլեց-

ման և փայլքի որակի հսկման ավտոմատ հոս-

քագիծ

(57) Գյուտը վերաբերում է մեխանիկական մշակ-

ման տեխնիկային։

Հոսքագիծը լրացուցիչ ունի մաթեմատիկա-

կան կոնֆլիկտային մոդելի մշակման բլոկներ 

և թվանշանաանալոգային կերպափոխիչով 

հաշվիչ բլոկ, որի մուտքը հաջորդաբար միացված 

տրանզիստորային ուժեղարարի, կերպափոխիչ, 

ընդունիչ ու հաղորդիչ, հիշողության և համեմատ-

ման բլոկներից կազմված բլոկ–սխեմայի և տվիչների 

միջոցով միացված է փայլաչափիչ սարքին, իսկ 

ելքը՝ մաթեմատիկական կոնֆլիկտային մոդելի 

մշակման բլոկի և ուժեղարարից, շեմային սարքից 

և ժամանակի ռելեից կազմված բլոկ–սխեմայի 

միջոցով միացված է մագնիսական սոլենոիդով 

հրիչին, իսկ մաթեմատիկական կոնֆլիկտային 

մոդելի մշակ ման բլոկների և ուժեղարարից, 

շեմային սարքից, ժամանակի ռելեից, տվիչից, 

իմպուլսաֆազային բլոկից ու թիրիստորային 

ուժեղարարից կազմված բլոկ–սխեմայի միջոցով 

միացված է բոլոր շարժաբերներին։ Հոսքագիծը 

յուրաքանչյուր փայլաչափիչ սարքի համար 

լրացուցիչ ունի փայլքի արժեքի ընդուն ման 

ու որակի հսկման վերաբերյալ տվյալ ների 

գրանցման ծրագիր ունեցող համակարգիչ, 

որի մուտքը մաթեմատիկական կոնֆլիկտային 

մոդելի մշակման բլոկի միջոցով միակցված է 

թվանշանաանալոգային կերպափոխիչով հաշվիչ 

բլոկի ելքին, ընդ որում փայլաչափիչ սարքն ունի 

բացակի մեծության կարգավորման մեխանիզմ։

Մեծացվում է փայլքի չափման ու որակի 

հսկման ճշգրտությունը և այդ գործընթացի արա-

գությունը, 2 նկ.։

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2424 (13) A
B25J 1/00

(21) AM20100045 (22) 26.04.2010
(45) 25.08.2010
(71) Յուրի Լևոնի Սարգսյան (AM), Արմեն Գերասիմի 
Խառատյան (AM), Սմբատ Տիգրանի Մելքոնյան (AM)
(72) Յուրի Լևոնի Սարգսյան (AM), Արմեն Գերասիմի 
Խառատյան (AM), Սմբատ Տիգրանի Մելքոնյան (AM)
(73) Յուրի Լևոնի Սարգսյան, 0033, Երևան, Ա.Ավե-
տիսյան 70, բն. 99 (AM), Արմեն Գերասիմի Խա-
ռատյան, 2002, Վանաձոր, Բանակի փող. նրբ.,4 
(AM), Սմբատ Տիգրանի Մելքոնյան, 0054, Երևան, 
Դավթաշեն 3–րդ թաղամաս 13, բն. 26 (AM)
(54) Կառավարվող համընթաց շարժում իրագոր-
ծող մանիպուլյատոր
(57) Գյուտը վերաբերում է հոդակապա-լծակային 
ուղղորդ մեխանիզմներին, համընթաց շարժում 
իրագործող մանիպուլյատորներին, որոնք 
կիրառվում են բժշկական սարքավորումներում, 
կարգաբերվող ավտոմատ գծերում։ 

Մանիպուլյատորն ունի կանգնակին և տար-
վող օղակին հոդակապորեն միացված երեք 
միանման կինեմատիկ շղթա, շղթաների հոդա-
կապերի առանցքները տարածության մեջ փոխ-
ուղղահայաց են։ 

Ընդլայնվում են մանիպուլյատորի ֆունկցիո-
նալ հնարա վորությունները1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2425 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20080114 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ (AM), Համլետ Հայկի 
Հակոբյան (AM), Դավիթ Համլետի Հակոբյան (AM)
(72) Համլետ Հայկի Հակոբյան (AM), Դավիթ Համ-
լետի Հակոբյան (AM)
(73) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 
40ա (AM), Համլետ Հայկի Հակոբյան, 0028, 
Երևան, Օրբելի եղբայրների 6, բն. 133 (AM), Դա-
վիթ Համլետի Հակոբյան, 0028, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 6, բն. 133 (AM)
(54) Հեղուկ ապակու ստացման եղանակ և դրա 
իրա կանացման տեխնոլոգիական գիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է հեղուկ ապակու ստաց-
մանը, որը կարող է օգտագործվել ջերմա մե-
կուսիչ, ջերմակլանիչ, ջերմակայուն և հրակայուն 

նյութերի ստացման համար, ինչպես նաև՝ որպես 
կապակցանյութ և սոսինձ։

Նախապես ակտիվացված փքապեռլիտի 
և դիատոնիտի խառնուրդը մշակում են հիմքի 
լուծույթով, նստվածքազատման միջոցով հեղուկ 
ապակին անջատում են նստվածքից։ Որպես ակ-
տիվացված դիատոնիտ օգտագործում են 400-
600°C ջերմաստիճանում թրծած դիատոնիտ։ 
Նախքան ելանյութերի խառնելը յուրաքանչյուրն 
առանձին մշակում են հիմքի 20- 40 տոկոսանոց 
լուծույթով։ Խառնելու գործընթացը շարունակում 
են մինչև մշակման ոչ ենթակա նստվածքի 
ստացումը։ Առաջարկված է նաև տեխնոլոգիական 
գիծ եղանակի իրականացման համար։ 

Ավելանում է հեղուկ ապակու ելքը, պա կա-
սում է ջրի կորուստը և բարձրացվում արտա-
դրողականությունը, 2 անկախ կետ, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2426 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20080113 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ (AM), Համլետ Հայկի Հա-
կոբյան (AM), Դավիթ Համլետի Հակոբյան (AM)
(72) Համլետ Հայկի Հակոբյան (AM), Դավիթ 
Համլետի Հակոբյան (AM)
(73) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 
40ա (AM), Համլետ Հայկի Հակոբյան, 0028, 
Երևան, Օրբելի եղբայրների 6, բն. 133 (AM), 
Դավիթ Համլետի Հակոբյան, 0028, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 6, բն. 133 (AM)
(54) Հեղուկ ապակու ստացման եղանակ և դրա 
իրականացման տեխնոլոգիական գիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է հեղուկ ապակու 

ստացմանը, որը կարող է օգտագործվել ջեր-

մամեկուսիչ, ջերմակլանիչ, ջերմակայուն և 

ջրակայուն նյութերի ստացման համար, ար-

հեստական քարերի պատրաստման բնա գա-

վառում, ինչպես նաև՝ որպես կապակցանյութ և 

սոսինձ։

 Մանրացված սիլիցիում պարունակող ապարը 

ջերմամշակում են, ստացված հումքը ենթար կում 

են հիդրոջերմային մշակման հիմքի լուծույթով և 

ստացված զանգվածից նստվածքազատման մի-

ջոցով հեղուկ ապակին բաժանում են նստվածքից։ 
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Որպես սիլիցիում պարունակող ապար օգտա-
գործում են պեռլիտ, որի ջերմամշակումն իրա-
կա նացնում են փքման միջոցով։ Հիմքի լու ծույթն 
ավելացնում են աստիճանաբար և խառ նում։ 
Գործնթացը շարունակում են մինչև մշակ ման ոչ 
ենթակա նստվածքի առաջացումը։ 

Առաջարկված է նաև տեխնոլոգիական գիծ 
եղանակի իրականացման համար։ 

Ավելանում է հեղուկ ապակու ելքը, վերաց-
վում է ջրի կորուստը և բարձրացվում արտա-
դրողականությունը, 2 անկախ կետ, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2427 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20080112 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ (AM), Համլետ Հայկի Հա-
կոբյան (AM), Դավիթ Համլետի Հակոբյան (AM)
(72) Համլետ Հայկի Հակոբյան (AM), Դավիթ 
Համլետի Հակոբյան (AM)
(73) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 
40ա (AM), Համլետ Հայկի Հակոբյան, 0028, 
Երևան, Օրբելի եղբայրների 6, բն. 133 (AM), Դա-
վիթ Համլետի Հակոբյան, 0028, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 6, բն. 133 (AM)
(54) Հեղուկ ապակու ստացման եղանակ և դրա 
իրականացման տեխնոլոգիական գիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է հեղուկ ապակու ստաց-
մանը, որը կարող է օգտագործվել ջերմամեկուսիչ, 
ջերմակլանիչ, ջերմակայուն և ջրակայուն նյու-
թերի ստացման համար, ինչպես նաև, որպես 
կապակցանյութ և սոսինձ։

Նախապես ակտիվացված սիլիցիում պարու-
նակող ապարը՝ փքապեռլիտը բաժանում են 
բաժնեմասերի և աստիճանաբար ենթարկում 
հիդրոջերմային մշակման հիմքի լուծույթով։ Մեկ 
բաժնեմասի մշակումից ստացված և նստված-
քազատման միջոցով անջատված հեղուկ ֆազան 
լցնում են իրեն հաջորդող բաժնեմասի վրա։ 
Նստվածքազատման միջոցով անջատված 
նստվածքների հիդրոջերմային մշակման 
գործ ընթացը կրկնում են մինչև մշակման ոչ 
ենթակա նստվածքի ստացումը։ Փքապեռլիտի 
աստիճանաբար հիդրոջերմային մշակումն 
իրականացնում են որպես տեխնոլոգիական 
պաշար հավաքված հեղուկ ֆազերի խառնուրդով 

և այդ գործընթացը կրկնում են մինչև հեղուկ 
ապակու ստացումը ու դրա հավաքումը որպես 
տեխնոլոգիական արտադրանք և դեռևս մշակման 
ենթակա նստվածքների հավաքումը որպես 
տեխնոլոգիական պաշար։ Առաջարկված է նաև 
տեխնոլոգիական գիծ եղանակի իրականացման 
համար։

Ավելանում է հեղուկ ապակու ելքը և պակա-
սում նստվածքի ելքը, բարձրացվում է արտա-
դրողականությունը, 2 անկախ կետ, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2428 (13) A
C03C 10/00

(21) AM20100052 (22) 05.05.2010
(45) 25.08.2010
(71) Աննա Բենիամինի Մաթևոսյան (AM), Նորա 
Մովսեսի Հարությունյան (AM), Նիկոլայ Բաբկենի 
Կնյազյան (AM)
(72) Աննա Բենիամինի Մաթևոսյան (AM), Նորա 
Մովսեսի Հարությունյան (AM), Նիկոլայ Բաբկենի 
Կնյազյան (AM)
(73) Աննա Բենիամինի Մաթևոսյան, 0037, 
Երևան, Բաբայան 36, բն.44 (AM), Նորա Մովսեսի 
Հարությունյան, 0041, Երևան, Էրեբունու 11, բն.30 
(AM), Նիկոլայ Բաբկենի Կնյազյան, 0012, Երևան, 
Վաղարշյան 21, բն. 26 (AM)
(54) Ապակի ապակեբյուրեղային նյութերի 
համար
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական 
քի միայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ապա կեբյուրեղային նյութերի համար ապա-
կու բաղադրակազմին և կարող է կիրառ-
վել սարքաշինության, օպտիկական, ֆոտո-
էլեկտրոնային և տիեզերական լազերային տեխ-
նիկայի համար։

Ապակին ներառում է հետևյալ բաղա դրա-
մասերը, զանգվ. %. B2O3` 40.5 – 55.0, Al2O3` 28.0 
– 47.0, SiO2` 1.5 - 3.2, CaO` 0.5 – 1.4, Li2O` 1.5 – 
5.4, K2O` 0.1 – 0.6, LiF՝ 7.5 – 17.5։ 

Ստացված է ապակի ցածր եփման և սիտա-
լացման երկաստիճանային ջերմամշակման 
ջերմաստիճաններով, բարձր մեխանիկական 
ամրությամբ, ջերմակայունությամբ և թափան-
ցելիությամբ՝ սպեկտրի տեսանելի և ՈւՄ տի-
րույթում։

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2429 (13) A
C04B 9/00

(21) AM20080123 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ (AM), Համլետ Հայկի 
Հակոբյան (AM), Դավիթ Համլետի Հակոբյան (AM)
(72) Համլետ Հայկի Հակոբյան (AM), Դավիթ 
Համլետի Հակոբյան (AM)
(73) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 
40ա (AM), Համլետ Հայկի Հակոբյան, 0028, 
Երևան, Օրբելի եղբայրների 6, բն.133 (AM), 
Դավիթ Համլետի Հակոբյան, 0028, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 6, բն.133 (AM)
(54) Պեռլիտամագնեզիտային շինվածքների 
պատրաստման եղանակ և դրա իրականացման 
տեխնոլոգիական գիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինանյութերի արդ-
յունաբերությանը, մասնավորապես՝ պեռ-
լիտամագնեզիտային շինվածքների պատ-
րաստման եղանակին և դրա իրականացնան 
համար տեխնոլոգիական գծին։

 Պատրաստում են մագնեզիումի քլորիդի 
ջրային լուծույթ, փքապեռլիտը թրջում են 
ջրով, առանձին պատրաստում են կաուստիկ 
մագնեզիտի, անօրգանական լցանյութի, պնդաց-
ման արագարարի և նպատակային հա վե-
լանյութի պինդ խառնուրդ։ Պինդ խառնուրդին 
ավելացնում են մագնեզիումի քլորիդի ջրային 
լուծույթը, թրջված փքապեռլիտը ու հեղուկ 
հավելանյութը, խառնում մինչև համասեռ զանգ-
վածի ստանալը, ձևավորում և չորացնում այդ 
զանգվածը՝ ստանալով պեռլիտամագնեզիտային 
շինվածքներ։ Որպես անօրգանական լցանյութ 
օգտագործում են ծակոտկեն լեռնային ապարներ։ 
Փքապեռլիտի թրջման, մագնեզիումի քլորիդի 
ջրային լուծույթի պատրաստման և համասեռ 
զանգ վածի պատրաստման համար օգտագոր-
ծում են ձևավորված շինվածքների չորացման 
ընթացքում անջատված տաք ջուրը։ Ձևավորված 
շինվածքների չորացումը կատարում են տաք 
օդի և գազերի այրման արգասիքի խառնուրդի 
միջավայրում՝ մինչև պահանջվող մնացորդային 
խոնավություն պահանջվող արժեքին հասնելը։ 
Առաջարկված է նաև տեխնոլոգիական գիծ եղա-
նակն իրականացման համար։ 

Բարձրացվում է շինվածքների ամրությունը, 
փոքրացվում դրանց կծկումը և մեծացվում է 
տեխնոլոգիական գծի արտադրողականությունը, 
2 անկախ կետ, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2430 (13) A 
C04B 14/00
C04B 28/00
C04B 38/08 
B28B 5/00

(21) AM20080119 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ (AM), Համլետ Հայկի 
Հակոբյան (AM), Դավիթ Համլետի Հակոբյան (AM)
(72) Համլետ Հայկի Հակոբյան (AM), Դավիթ 
Համլետի Հակոբյան (AM)
(73) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 
40ա (AM), Համլետ Հայկի Հակոբյան, 0028, 
Երևան, Օրբելի եղբայրների 6, բն. 133 (AM), 
Դավիթ Համլետի Հակոբյան, 0028, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 6, բն. 133 (AM)
(54) Պեռլիտաբետոնի ստացման եղանակ և դրա 
իրականացման տեխնոլոգիական գիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինանյութերի արդյու-
նաբերությանը։ Համաձայն պեռլիտաբետոնի 
ստացման եղանակի համապատասխան հա-
րա բերակցությամբ վերցված ելանյութերը՝ 
փքապեռլիտը, ցեմենտը, լցանյութերը, նպա-
տակային հավելանյութերը և ջուրը խառնում են 
մինչև միատարր հիդրոզանգվածի ստացումը։

Նախքան ելանյութերի խառնումը փքա-
պեռլիտը խոնավացնում կամ թրջում են, 
իսկ ցեմենտից, լցանյութերից և պինդ հավե-
լանյութերից պատրաստում են ցեմենտա քա-
րային խառնուրդ։ Ստացված հիդրոզանգվածը 
ձևավորում են, ջերմամշակում են և պատրաստի 
շինվածքները պահեստավորում են, ընդ որում 
ջերմամշակման և պահեստավորման գործ-
ընթացներն իրականացնում են առնվազն 
երկճյուղ ենթահոսքագծերով։ Ջերմամշակման 
գործընթացից ստացված տաք ջուրը և պահես-
տավորման գործընթացից ստացված թափոն-
ները հետ են վերադարձվում հիդրոզանգվածի 
ստաց ման գործընթաց։ Առաջարկված է նաև 
տեխնոլոգիական գիծ եղանակի իրականացման 
համար։ 

Փոքրացվում է պեռլիտաբետոնե շինվածք-
ների կծկումը, 2 անկախ կետ, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2431 (13) A 
C04B 14/00
C08L 23/00
C08K 13/00
B28B 1/00



ԳՅՈՒՏԵՐ

19

ՄԱՍ 1
 

19

ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(21) AM20080118 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008

(71) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ (AM), Համլետ Հայկի Հա-

կոբյան (AM), Դավիթ Համլետի Հակոբյան (AM)

(72) Համլետ Հայկի Հակոբյան (AM), Դավիթ 

Համլետի Հակոբյան (AM)

(73) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 

40ա (AM), Համլետ Հայկի Հակոբյան, 0028, Երևան, 

Օրբելի եղբայրների 6, բն. 133 (AM), Համլետ Հայկի 

Հակոբյան, 0028, Երևան, Օրբելի եղբայրների 6, 

բն. 133 (AM)
(54) Պեռլիտացեմենտային շինվածքների 
պատրաստման եղանակ և դրա իրականացման 
տեխնոլոգիական գիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինանյութերի արդյու-
նաբերությանը։ 

Փքապեռլիտը, ցեմենտը, լցանյութերը, նպա-
տակային հավելանյութերը և ջուրը խառնում 
են մինչև համասեռ հիդրոզանգվածի ստանալը, 
ստացված հիդրոզանգվածը ձևավորում են և 
ջերմամշակում։ Նախքան ելանյութերի խառնումը 
փքապեռլիտը խոնավացնում են կամ թրջում։ 
Որպես լցանյութ օգտագործում են թեթև լեռնային 
ապար։ Գործընթացից ստացված թափոնները 
և շինվածքների ձևավորման ու չորացման 
ընթացքում անջատված տաք ջուրը հետ են 
վերա դարձնում տեխնոլոգիական գործընթաց։ 

Առաջարկված է նաև տեխնոլոգիական գիծ 

եղանակի իրականացման համար։ 

Բարձրացվում է շինվածքների ամրությունը, 

փոքրացվում է դրանց կծկումը, մեծացվում է 

տեխնոլոգիական գծի արտադրողականությունը, 

2անկախ կետ, 1նկ.։

_____________________

(51) (2009) (11) 2432 (13) A 

C04B 14/00 

C04B 26/00

C08L 23/00

(21) AM20080124 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008

(71) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ (AM), Համլետ Հայկի Հա-

կոբյան (AM), Դավիթ Համլետի Հակոբյան (AM)

(72) Համլետ Հայկի Հակոբյան (AM), Դավիթ 

Համլետի Հակոբյան (AM)

(73) “Էկոպեռլիտ” ՍՊԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 
40ա (AM), Համլետ Հակոբյան, 0028, Երևան, 
Օրբելի եղբայրների 6, բն.133 (AM), Դավիթ 
Համլետի Հակոբյան, 0028, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 6, բն.133 (AM)
(54) Պլաստպեռլիտային շինվածքների պատ-
րաստման եղանակ և դրա իրականացման տեխ-
նոլոգիական գիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինանյութերի 
արտադյությանը, մասնավորապես՝ պլաստ-
պեռլիտային շինվածքների պատրաստման եղա-
նակին և դրա իրականացնան տեխնոլոգիական 
գծին։

Փքապեռլիտը և սիլիկատային լցանյութը 
առանձին–առանձին թրջում են լուծիչով։ Թրջված 
փքապեռլիտին և սիլիկատային լցանյութին 
ավելացնում են լուծիչ պարունակող պոլիմերային 
կապակցանյութ և նպատակային հավելանյութ 
և ստացված զանգվածը խառնում են մինչև 
համասեռ զանգված ստանալը։ Մամլմամբ 
ձևավորում են այդ զանգվածը, ապա չորացնում՝ 
ստանալով պլաստպեռլիտային շինվածքներ։ 
Որպես սիլիկատային լցանյութ օգտագործում 
են ծակոտկեն լեռնային ապարներ, որպես 
նպատակային հավելանյութ՝ մակերևութաակտիվ 
նյութ, գունանյութ, պնդացման արագարար 
կամ դրանց խառնուրդը։ Փքապեռլիտի և 
սիլիկատային լցանյութի թրջման համար, ինչպես 
նաև բաղադրամասերի համասեռ զանգվածի 
պատրաստման համար օգտագործում են 
ձևավորված շինվածքների չորացման ընթաց-
քում անջատված տաք լուծիչը։ Ձևավորված 
շինվածքների չորացումը կատարում են տաք 
օդի և գազերի այրման արգասիքի խառնուրդի 
միջավայրում՝ մինչև մնացորդային խոնավության 
պահանջվող արժեքին հասնելը։ Առաջարկված 
է նաև տեխնոլոգիական գիծ եղանակն իրա-
կանացնելու համար։

Բարձրացվում է շինվածքների ամրությունը, 
փոքրացվում է դրանց կծկումը, մեծացվում է 
տեխնոլոգիական գծի արտադրողականությունը, 
2 անկախ կետ, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2433 (13) A 
C04B 14/00
E04B 1/76
B28B 1/52



ԳՅՈՒՏԵՐ

20

ՄԱՍ 1
 

20

ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(21) AM20080126 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ (AM), Համլետ Հայկի Հա-
կոբյան (AM), Դավիթ Համլետի Հակոբյան (AM)
(72) Համլետ Հայկի Հակոբյան (AM), Դավիթ 
Համլետի Հակոբյան (AM)
(73) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 
40ա (AM), Համլետ Հայկի Հակոբյան, 0028, 
Երևան, Օրբելի եղբայրների 6, բն. 133 (AM), 
Դավիթ Համլետի Հակոբյան, 0028, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 6, բն. 133 (AM)
(54) Երկշերտ պատյանով ջերմամեկուսիչ ճկուն 
շինվածք և դրա պատրաստման տեխնոլոգիական 
գիծ
(57) Շինվածքն ունի ներքին անթափանց պատյան, 
դրա վրա հագցված արտաքին պաշտպանիչ 
պատյան։ Արտաքին պաշտպանիչ պատյանն ունի 
ուղղանկյուն զուգահեռանիստի ձև։

 Ներքին պատյանն ունի կողք–կողքի դա-
սա վորված, ջերմամեկուսիչ նյութով լցված գլա-
նաձև բաժանմունքներ։ Բաժանմունքներից 
յուրաքանչյուրը սեփական կողակար և տա-
կա կար ունեցող առանձնացված, ինքնուրույն 
տարողություն է։ Բաժանմունքների ու արտաքին 
պատյանի բերաններն ունեն ընդհանուր փակա-
կար։ Արտաքին պատյանի և ներքին պատյանի 
բաժանմունքներից յուրաքանչյուրի հատակի 
տակակարերն անցնում են եռանկյունաձև 
ծալվածքների վրայով։ Առաջարկված է նաև 
տեխնոլոգիական գիծ շինվածքի պատրաստման 
համար։

 Ապահովվում են շահագործման ժամկետի 
ընթացքում շինվածքի ջերմաֆիզիկական հատ-
կությունների բարձրացումը՝ անկախ տեղա-
դրման գործընթացից, շինվածքի պատրաստման 
գործընթացի պարզեցումը, 2 անկախ կետ, 8 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2434 (13) A 
C04B 28/00
 B28B 1/50

(21) AM20080121 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ (AM), Համլետ Հայկի Հա-
կոբյան (AM), Դավիթ Համլետի Հակոբյան (AM)
(72) Համլետ Հայկի Հակոբյան (AM), Դավիթ 
Համլետի Հակոբյան (AM)

(73) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 
40ա (AM), Համլետ Հայկի Հակոբյան, 0028, 
Երևան, Օրբելի եղբայրների 6, բն. 133 (AM), 
Դավիթ Համլետի Հակոբյան, 0028, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 6, բն. 133 (AM)
(54) Պեռլիտակրային շինվածքների պատ-
րաստման եղանակ և դրա իրականացման տեխ-
նոլոգիական գիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինանյութերի ար-
տա դրո ւթ յանը ,  մասնավորապես `  կրա -
յին կապակցանյութից, փքապեռլիտից և ան-
օրգանական սիլիկատային լցանյութից պատ-
րաստված շինվածքներին։

Ելանյութերը՝ փքապեռլիտը, բնական 
ս ի լ ի կ ա տ ա յ ի ն  լ ց ա ն յ ո ւ թ ը ,  կ ր ա յ ի ն  ո ւ 
ցեմենտային կապակցանյութերը, նպատակային 
հավելանյութերը և ջուրը խառնում են մինչև 
համասեռ հիդրոզանգվածի ստացումը, ստաց-
ված հիդրոզանգվածը ձևավորում են և ջեր-
մամշակում։ Նախքան բաղադրամասերի խառ-
նումը փքապեռլիտը թրջում են ջրով, իսկ կրա-
յին կապակցանյութը՝ լուծում ջրում։ Հիդրո-
զանգվածի ստացումը կատարում են տաք ջրով։ 
Շինվածքների ջերմամշակումը կատարում են 
այրման գազերի արգասիքների և խոնավ օդի 
խառնուրդի միջավայրում։ Առաջարկված է նաև 
տեխնոլոգիական գիծ եղանակի իրականացման 
համար։

Բարձրացվում է շինվածքների ամրությունը, 
մեծացվում է տեխնոլոգիական գծի արտա դրո-
ղականությունը, 2 անկախ կետ, 1նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2435 (13) A 
C04B 28/00 
B28B 1/00

(21) AM20080122 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ (AM), Համլետ Հայկի Հա-
կոբյան (AM), Դավիթ Համլետի Հակոբյան (AM)
(72) Համլետ Հայկի Հակոբյան (AM), Դավիթ 
Համլետի Հակոբյան (AM)
(73) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 
40ա (AM), Համլետ Հայկի Հակոբյան, 0028, 
Երևան, Օրբելի եղբայրների 6, բն. 133 (AM), 
Դավիթ Համլետի Հակոբյան, 0028, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 6, բն. 133 (AM)
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(54) Ապակեպեռլիտե շինվածքների պատ-
րաստման եղանակ և դրա իրականացման տեխ-
նոլոգիական գիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինանյութերի արտա-
դրությանը և կարող է օգտագործվել շենքերի, 
ջերմային ու էլեկտրական սարքավորումների 
ջերմա– և ձայնամեկուսացման համար։ 

Փքապեռլիտը և սիլիկատային լցանյութը 
թրջում են ջրով, խառնում են ելանյութերը մինչև 
համասեռ զանգված ստանալը, մամլման միջոցով 
ձևավորում են այդ զանգվածը և չորացնում։ 
Որպես ելանյութեր օգտագործում են ծակոտ-
կեն փքապեռլիտը, սիլիկատային ապակենյութ 
պարունակող կապակցանյութը, սիլիկատային 
լցանյութը և նպատակային հավելանյութերը, 
իսկ որպես սիլիկատային լցանյութ՝ ծակոտկեն 
լեռնային ապարը։ Փքապեռլիտի և սիլիկատային 
լցանյութի թրջման համար օգտագործում են 
չորացման ընթացքում անջատված տաք ջուրը։ 
Շինվածքների չորացումը կատարում են տաք օդի 
և այրման գազերի խառնուրդի միջավայրում՝ մինչև 
մնացորդային խոնավության պահանջվող արժեքին 
հասնելը։ Առաջարկված է նաև տեխնոլոգիական 
գիծ եղանակի իրականացման համար։ 

Բարձրացվում է շինվածքների ամրությունը, 
փոքրացվում են դրանց կծկումը և ջերմային 
կորուստները, մեծացվում է տեխնոլոգիական գծի 
արտադրողականությունը, 2 անկախ կետ, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2436 (13) A 
C04B 28/00 
C04B 38/00

(21) AM20080125 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ (AM), Համլետ Հայկի Հա-
կոբյան (AM), Դավիթ Համլետի Հակոբյան (AM)
(72) Համլետ Հայկի Հակոբյան (AM), Դավիթ 
Համլետի Հակոբյան (AM)
(73) “Էկոպեռլիտ” ՍՊԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 
40ա (AM), Համլետ Հայկի Հակոբյան, 0028, 
Երևան, Օրբելի եղբայրների 6, բն.133 (AM), 
Դավիթ Համլետի Հակոբյան, 0028, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 6, բն.133 (AM)
(54) Պեռլիտաֆոսֆատային շինվածքների 
պատրաստման եղանակ և դրա իրականացման 
տեխնոլոգիական գիծ

(57) Գյուտը վերաբերում է շինանյութերի ար-
տա դյությանը, մասնավորապես՝ պեռ լիտա-
ֆոսֆատային շինվածքների պատրաստ ման 
եղանակին և դրա իրականացնան տեխնոլոգիական 
գծին։ 

Փքապեռլիտը թրջում են ջրով, ֆոսֆորական 
կապակցանյութը լուծում են ջրի մեջ։ Թրջված 
փքապեռլիտին և ֆոսֆորական կապակցա նյութի 
լուծույթին ավելացնում են հանքային լցանյութ, 
պինդ և հեղուկ նպատակային հավելանյութեր և 
ստացված զանգվածը խառնում են մինչև համա-
սեռ զանգված ստանալը։ Մամլմամբ ձևավորում 
և չորացնում են այդ զանգվածը՝ ստանալով 
պեռլիտաֆոսֆատային շինվածքներ։ Որպես 
ֆոսֆորական կապակցանյութ օգտագործում 
են ֆոսֆորական թթու, ալյումա–, քրոմա– 
կամ մագնեզիումաֆոսֆատային կապակցա-
նյութը, որպես հանքային լցանյութ՝ ծակոտկեն 
լեռնային ապարները, որպես նպատակային 
հավելանյութ՝ մակերևութաակտիվ նյութը, 
գու նանյութը, պնդացման արագարարը կամ 
դրանց խառնուրդը։ Փքապեռլիտի թրջման 
հա մար և ֆոսֆատային կապակցանյութի 
լուծման համար, ինչպես նաև բաղադրամասերի 
համասեռ զանգվածի պատրաստման համար 
օգտագործում են ձևավորված շինվածքների 
չորացման ընթացքում անջատված տաք ջուրը։ 
Ձևավորված շինվածքների չորացումը կատա-
րում են տաք օդի և գազերի այրման արգասիքի 
խառնուրդի միջավայրում՝ մինչև մնացորդային 
խոնավության պահանջվող արժեքին հասնելը։ 
Առաջարկված է նաև տեխնոլոգիական գիծ եղա-
նակն իրականացման համար։

 Բարձրացվում է շինվածքների ամրությունը, 
փոքրացվում է դրանց կծկումը, մեծացվում է 
տեխնոլոգիական գծի արտադրողականությունը, 
2 անկախ կետ, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2437 (13) A 
C04B 28/00
 C04B 38/08
 B28B 1/52

(21) AM20080120 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ (AM), Համլետ Հայկի Հա-
կոբյան (AM), Դավիթ Համլետի Հակոբյան (AM)
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(72) Համլետ Հայկի Հակոբյան (AM), Դավիթ 
Համլետի Հակոբյան (AM)
(73) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 
40ա (AM), Համլետ Հայկի Հակոբյան, 0028, 
Երևան, Օրբելի եղբայրների 6, բն. 133 (AM), 
Դավիթ Համլետի Հակոբյան, 0028, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 6, բն. 133 (AM)
(54) Պեռլիտաթելքավոր շինվածքների պատ-
րաստման եղանակ և դրա իրականացման 
տեխնոլոգիական գիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինանյութերի արդյու-
նաբերությանը։ 

Համաձայն պեռլիտաթելքավոր շինվածքների 
պատրաստման եղանակի թելքային բաղադրա մասը 
հիդրոթելքատում են, մաքրում են, մանրացնում 
են, թանձրացնում և համասերացնում են։ Ստաց-
ված խյուսը խառնում են համապատասխան 
հարաբերակցությամբ վերցված փքապեռլիտի, 
կապակցանյութի և նպատակային հավելանյու-
թերի հետ։ Ստացված հիդրոզանգվածից մամլման 
միջոցով ձևավորում են շինվածքներ, որոնք 
չորացնում են, չափաբերում և պահեստավորում։ 
Շինվածքների ձևավորման գործընթացում քամ-
ված ջուրը և չորացման գործընթացում ստաց-
ված տաք ջրի մի մասը հետ են վերադարձնում 
հիդրո թելքատման գործընթաց, իսկ չորացման 
գործընթացում ստացված տաք ջրի մյուս մասը 

օգտագործում են հիդրոզանգվածի ստացման 

համար։ Առաջարկված է նաև տեխնոլոգիական 

գիծ եղանակի իրականացման համար։

 Բարելավվում են շինվածքի ֆիզիկա մեխա-

նիկական հատկությունները, պարզեցվում է 

տեխնոլոգիական գծի կառուցվածքը, 2 անկախ 
կետ, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2438 (13) A

C05D 11/00

(21) AM20100038 (22) 08.04.2010

(45) 25.08.2010

(71) Մերուժան Սերգեյի Մակարյան (AM), Սերյոժա 

Կարապետի Երիցյան (AM), Վահե Մերուժանի Մա-

կարյան (AM), Լուսինե Սերյոժայի Երիցյան (AM)

(72) Մերուժան Սերգեյի Մակարյան (AM), Սերյոժա 
Կարապետի Երիցյան (AM), Վահե Մերուժանի Մա-
կարյան (AM), Լուսինե Սերյոժայի Երիցյան (AM)

(73) Մերուժան Սերգեյի Մակարյան, 2501, 
Չարենցավան, Անդրանիկի զանգվ. 1 թ/ղ. 10, 
բն. 5 (AM), Սերյոժա Կարապետի Երիցյան, 0022, 
Երևան, Ավան-Առինջ թաղ. 2/8, բն. 18 (AM), Վահե 
Մերուժանի Մակարյան, 2501, Չարենցավան, 
Անդրանիկի զանգվ. 1 թ/ղ. 10, բն. 5 (AM), Լուսինե 
Սերյոժայի Երիցյան, 0096, Երևան, Մալյան 1(5), 
բն. 18 (AM)
(54) Մշակաբույսերի պարարտանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսության 
բնա գավառին, մասնավորապես` պարար տա-
նյութերին: 

Պարարտանյութը ներառում է Fe2O3, FeO, CaՕ, 
ZnO, MnO, Al2O3, SiO2. MgՕ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. Fe2Օ3՝ 
47.0-55.0, FeՕ՝ 6.0-10.0, CaՕ՝ 5.6- 9.0, ZnՕ՝ 0.1-
0.3, MnՕ՝ 0.1-0.3, Al2Օ3՝ 5.6-13.0, SiO2՝ 8.0-14.1, 
MgO՝ 8.5-12.3։ 

Ապահովվում է բերքատվության բարձ-
րացումը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2439 (13) A 

C09B 61/00

 G01J 3/00

(21) AM20100043 (22) 21.04.2010

(45) 25.08.2010

(71) ՀՀ ԳԱԱ «էկոլոգանոոսֆերային հետազո-

տությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն (AM)

(72) Բագրատ Խաչատուրի Մեժունց (AM), Մարինե 

Արազու Նավասարդյան (AM)
(73) ՀՀ ԳԱԱ «էկոլոգանոոսֆերային հետա զոտու-
թյունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0025, Երևան, Աբովյան 68 (AM)
(54) Բույսերի տերևների էքստրակտներում a 

և b քլորոֆիլների և կարոտինոիդների պարու-

նակության որոշման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է չափումների բնագա-

վառին, մասնավորապես՝ բույսերի տերևների 

էքստրակտներում a և b քլորոֆիլների և կարո-

տինոիդների պարունակության սպեկտրա լուսա-

չափական որոշման եղանակին և կարող է կի-

րառվել անտառագիտության և բուսաբուծության 
բնագավառներում՝ գիտադաշտային հետազո-
տությունների ժամանակ։



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

 Բույսերի տերևներից դիմեթիլսուլֆօքսի-
դով լուծահանում են a և b քլորոֆիլները և 
կարո  տինոիդները մինչև տերևների լրիվ գունա-
թա փումը, էքստրակտները 1–8 օր պահում են 
մութ տեղում 6–30°C ջերմաստիճանում, ապա 
սպեկտրալուսաչափական մեթոդով որոշում են 
a և b քլորոֆիլների և կարո տինոիդ ների պարու-
նակությունն ստացված էքստրակտ ներում։ 

Ապահովվում է էքստրակտների կայու-
նությունը։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2440 (13) A 
C09J 1/00 
C04B 28/00
 C09D 5/34

(21) AM20080115 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ (AM), Համլետ Հայկի Հա-
կոբյան (AM), Դավիթ Համլետի Հակոբյան (AM)
(72) Համլետ Հայկի Հակոբյան (AM), Դավիթ 
Համլետի Հակոբյան (AM)
(73) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 
40ա (AM), Համլետ Հայկի Հակոբյան, 0028, 
Երևան, Օրբելի եղբայրների 6, բն. 133 (AM), 
Դավիթ Համլետի Հակոբյան, 0028, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 6, բն. 133 (AM)
(54) Ալյումասիլիկատային սոսնձի ստացման 
եղա նակ և դրա իրականացման տեխնոլոգիական 
գիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է սոսնձող նյութերին, 
մասնավորապես՝ ալյումասիլիկատային սոսնձի 
ստացման եղանակներին և կարող է կիրառվել 
շինարարության ոլորտում։

 Սիլիկատ պարունակող ելանյութի և 
հիմքի լուծույթի փոխազդեցությամբ ստաց-
ված արգասիքը խառնում են դիատոմիտի, լցա-
նյութի, փքապեռլիտի և նպատակային հավե-
լա նյութերի հետ՝ մինչև համասեռ զանգվածի 
ստացումը։ Որպես սիլիկատ պարունակող 
ելանյութ օգտագործում են փքապեռլիտ։ Փքա-
պեռլիտի փոխազդեցությունը հիմքի լուծույթի 
հետ իրականացնում են հիդրոջերմային պայման-
ներում։ Լցանյութ է մանրացված բնական լեռ-
նային ապարը։ Բաղադրամաս հանդիսացող 
փքա պեռլիտը ենթարկում են ջրաթրջման, իսկ 
դիատոմիտը՝ ջերմամշակման։ Առաջարկված է նաև 
տեխնոլոգիական գիծ եղանակի իրականացման 
համար։ 

Մեծացվում է սոսնձման ամրությունը, իջեց-
վում է սոսնձի պնդացման ջերմաստիճանը 
և երկարացվում շահագործման ժամկետը, 
բարձ րացվում է տեխնոլոգիական գծի արտա-
դրողունակությունը, 2 անկախ կետ, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2441 (13) A 
C09J 1/00
C04B 28/00 
C09D 5/34

(21) AM20080116 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ (AM), Համլետ Հայկի Հա-
կոբյան (AM), Դավիթ Համլետի Հակոբյան (AM)
(72) Համլետ Հայկի Հակոբյան (AM), Դավիթ 
Համլետի Հակոբյան (AM)
(73) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 
40ա (AM), Համլետ Հայկի Հակոբյան, 0028, 
Երևան, Օրբելի եղբայրների 6, բն. 133 (AM), 
Դավիթ Համլետի Հակոբյան, 0028, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 6, բն. 133 (AM)
(54) Ալյումասիլիկատային սոսնձի ստացման 
եղանակ և դրա իրականացման տեխնոլոգիական 
գիծ
(57) Գյուտը վերաբերում է սոսնձող նյութերին, 
մասնավորապես՝ ալյումասիլիկատային սոսնձի 
ստացման եղանակներին և կարող է կիրառվել 
շինարարության ոլորտում։ 

Խառնում են սիլիկատ պարունակող ելա նյութի 
և հիմքի լուծույթի փոխազդեցությամբ ստացված 
արգասիքի հետ լցանյութը, փքապեռլիտը և 
նպատակային հավելանյութերը՝ մինչև համասեռ 
զանգվածի ստացումը, որից հետո պատրաստի 
սոսինձը պահեստավորում են։ Որպես սիլիկատ 
պարունակող ելանյութ օգտագործում են փքա-
պեռլիտ, որի ստացման համար պեռլիտը փքում 
են, ստացված փքապեռլիտի փոխազդեցու-
թյունը հիմքի լուծույթի հետ իրականացնում են 
հիդրոջերմային պայմաններում։ Որպես լցանյութ 
օգտագործում են լավ մանրացված բնական լեռ-
նային ապար։ Բաղադրամաս փքապեռլիտը 
ենթար կում են ջրաթրջման։ Առաջարկված է նաև 
տեխնոլոգիական գիծ եղանակի իրականացման 
համար։ 

Մեծացվում է սոսնձի ամրությունը, իջեցվում 
է պնդացման ջերմաստիճանը և երկարացվում 
շահագործման ժամկետը, 2 անկախ կետ, 1 նկ.։

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(51) (2009)  (11) 2442 (13) A 
C09J 1/00 
C04B 28/00
C09D 5/34

(21) AM20080117 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ (AM), Համլետ Հայկի Հա-
կոբյան (AM), Դավիթ Համլետի Հակոբյան (AM)
(72) Համլետ Հայկի Հակոբյան (AM), Դավիթ 
Համլետի Հակոբյան (AM)
(73) «Էկոպեռլիտ» ՍՊԸ, 0040, Երևան, Աճառյան 
40ա (AM), Համլետ Հայկի Հակոբյան, 0028, 
Երևան, Օրբելի եղբայրների 6, բն. 133 (AM), 
Դավիթ Համլետի Հակոբյան, 0028, Երևան, Օրբելի 

եղբայրների 6, բն. 133 (AM)

(54) Ալյումասիլիկատային սոսնձի ստացման 

եղանակ և դրա իրականացման տեխնոլոգիական 

գիծ

(57) Գյուտը վերաբերում է սոսնձող նյութերին, 

մասնավորապես՝ ալյումինասիլիկատային սոսնձի 

ստացման եղանակներին և կարող է կիրառվել 
շինարարության ոլորտում։ 

Խառնում են սիլիկատ պարունակող ելանյութի 
և հիմքի լուծույթի փոխազդեցությամբ ստացված 
արգասիքի հետ լցանյութը, փքապեռլիտը և 

նպատակային հավելանյութերը՝ մինչև համասեռ 

զանգվածի ստացումը, որից հետո պատ-

րաստի սոսինձը պահեստավորում են։ Սիլիկատ 

պարունակող ելանյութը ներառում է փքապեռլիտ 

և դիատոմիտ, որոնց փոխազդեցությունը հիմքի 

լուծույթի հետ իրականացնում են հիդրոջերմային 

մշակման պայմաններում՝ յուրաքանչյուրի համար 
առանձին, որից հետո ստացված առգասիք-
ները խառնում են իրար, ընդ որում դիատոմիտը 
նախքան հիմքի լուծույթով մշակումը ենթարկում 
են ջերմամշակման։ Որպես լցանյութ օգտագոր ծում 
են լավ մանրացված բնական լեռնային ապար։ 
Բաղադրամաս փքապեռլիտը ենթարկում են ջրա-
թրջման։ Առաջարկված է նաև տեխնոլոգիական 
գիծ եղանակի իրականացման համար։ 

Մեծացվում է սոսնձի ամրությունը, իջեցվում 
է պնդացման ջերմաստիճանը և երկարացվում 
շահագործման ժամկետը, 2 անկախ կետ, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 2443 (13) A 
H04R 31/00
H04R 15/00

(21) AM20100015 (22) 04.02.2010
(45) 25.08.2010
(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն (AM)
(72) Բորիս Սերգեյի Բալասանյան (AM), Ստեփան 
Շմավոնի Խրիստաֆորյան (AM), Հայկ Արթուրի 
Բաբայան (AM), Շահեն Շահբազի Մանուկյան (AM), 
Արթուր Աշոտի Օհանջանյան (AM), Խաչատուր 
Ներսեսի Հակոբյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալ սարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM)
(54) Անդրադարձային կերպափոխիչի պատ-
րաստման եղանակ
(57) Ըստ եղանակի մագնիսակծկվող ժապավենից 
դրոշմում են ուղղանկյուն թիթեղներ, դրանցից 
հավաքում են մագնիսալար։ 

Մագնիսալարը ճակատով զոդում են ալի-
քատարի հետ և բաժանում են երկու հավա սար 
ձողերի։ Ձողերի վրա տեղադրում են էլեկտրա-
մեկուսիչ նյութից պատրաստված շրջա դիրներ 
և դրանց վրա փաթաթում հաղորդալարի 
գալար ներ։ Փաթույթների միջև տեղադրում են 
էլեկտրամեկուսիչ նյութից պատրաստված շրջա-
դիր։ Փաթույթները սեղմելով հպում են իրար, իսկ 
ձողերի ազատ ծայրամասերը կոշտ միակցում 
են։

 Նվազեցվում է կերպափոխիչի ինքնարժեքը, 
բացառվում են մագնիսակծկվող ժապավենի 
արտա դրական կորուստները, ապահովվում են 
փաթույթների փաթաթման ավտոմատացման 
պայմանները, 5 նկ։

_____________________



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

27

ՄԱՍ 1

27

№ 8 
2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2009)  (11) 204 (13) U
B28B 7/16

(21) AM20100035U (22) 07.04.2010
(45) 25.08.2010
(71) Դավիթ Հրաչիկի Կլեկչյան (AM)
(72) Դավիթ Հրաչիկի Կլեկչյան (AM)
(73) Դավիթ Հրաչիկի Կլեկչյան, 2002,  Լոռու մարզ, 
Վանաձոր, Դպրոցի 15 (AM)
(54) Երկաթուղու երկաթբետոնե կոճերում 
դատարկություն առաջացնող սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է երկաթուղու 
համար նախատեսված երկաթբետոնե կոճերի 

արտադրությանը, մասնավորապես, երկաթ-

բետոնե կոճերում դատարկություն առաջացնող 

սարքերին։ 

Սարքն ունի երկու կողային պատեր, վերին 

և ստորին միջանցիկ անցքերով չորսուներ և 

միջադիր տափօղակ։ Միջադիր տափօղակն ունի 

կողային պատերի եզրագծին համապատասխան 

մետաղական շերտ։ Միջադիր տափօղակն ունի 

երկաթբետոնե կոճում մնալու հնարավորություն։ 
Կողային պատերը, միջանցիկ անցքերով վերին 
և ստորին չորսուները իրենց ելուստների միջո-
ցով տափօղակի մեջ են մտնում տափօղակի 
հաստության կեսի չափով և ամրակցվում հեղույսի, 
անուրի ու պնդօղակի միջոցով։ 

Ապահովվում է աշխատանքի ճշգրտությունը, 
1 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 205 (13) U
F21S 15/00

(21) AM20100051U (22) 30.04.2010
(45) 25.08.2010
(71) Սուսաննա Արտաշեսի Օհանյան (AM)
(72) Սուսաննա Արտաշեսի Օհանյան (AM), 
Գայանե Վարոսի Վարդանյան (AM), Արսեն Կառլի 
Յալանուզյան (AM)
(73) Սուսաննա Արտաշեսի Օհանյան, 0010, 
Երևան, Թումանյան 11ա, բն.56 (AM)
(54) Մոմ

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ոչ էլեկտրա-
կան լուսավորության սարքերին, մասնավորա-
պես՝ մոմերի կառուցվածքին, որոնք օգտագործ-
վում են եկեղեցիներում: Մոմը կազմված է իրար 
միացված երկու՝ վերին և ստորին մասերից։ 
Վերին մասը այրվող մասն է, ստորին մասը՝ 
մոմակալը։ Մոմակալն ունի կոնաձև փորվածք, 
որի մեջ տեղադրված է վերին՝ այրվող մասը։ 
Այրվող մասի պատրույգը 7-10մմ կարճ է գլանի 
բարձրությունից։

Բարձրացվում է մոմավառության հարմա-
րավետությունը և անվտագությունը, կրճատվում է  
հումքի ծախսի քանակը, իջեցվում է ինքնարժեքը, 
3 նկ.։

_____________________

(51) (2009)  (11) 206 (13) U
G01N 5/00

(21) AM20100040U (22) 13.04.2010
(45) 25.08.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն (AM)
(72) Մարինա Սերգեյի Բարսեղյան (AM), Սարգիս 
Ռաֆայելի Խաչատրյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային համալ-
սարան» պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Մթնոլորտային օդից փոշու հավաքման 
սարք
(57) Սարքն ունի օդի ներմղման հանգույց և դրան 
ամրակցված փոշու կուտակիչ։ Օդի ներմղման 
հանգույցն իրականացված է պոլիէթիլենային 
պարկի տեսքով, որի մեջ տեղադրված է զսպանակ–
արմատուրա։

Ընդլայնվում են սարքի օգտագործման հնա-
րավորությունները՝ չափվում է ճանապարհա-
փողոցային ցանցի ցանկացած տեղամասում և 
բարձրության վրա մթնոլորտային օդում փոշու 
քանակն առանց էլեկտրական հոսանքի օգտա-
գործման, 1 նկ.։

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

28

ՄԱՍ 1

28

№ 8 
2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) (2009)  (11) 207 (13) U
H02P 4/00

(21) AM20100039U (22) 13.04.2010
 (45) 25.08.2010
(71) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալ սարան» պետական ոչ առեւտրային կազ-
մակերպություն (AM)
(72) Հովիկ Հմայակի Գիշյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ագրարային 
համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազ-
մակերպություն, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Հզորության ավտոմատ կառավարման 
էլեկտրաշարժաբեր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է հզորության 
ավտոմատ կարգավորում պահանջող էլէկտրա-
շարժաբերներին և կարող է օգտագործվել փոփո-
խական բեռնվածությամբ աշխատող մեքենաների 
շահագործման համար:

Էլեկտրաշարժաբերն ունի էլէկտրաշարժիչ, 
որի սնող ֆազերից մեկում որպես հետադարձ 

կապի փոխանցիչ տեղադրված է հոսանքի տվիչ, 

դետեկտոր, կառավարման համակարգ, որը 

կազմված է ուժեղարարից, սնուցման աղբյուրից: 

Ուժեղարարը լարումն ստանում է սնուց ման 

աղբյուրից լարման բաժանարարի միջոցով։ 

Ուժեղարարի ելքից ազդանշանը հաղորդվում է 

օպտրոնի լուսադիոդին, որի հետևանքով գոր-

ծարկվում է օպտրոնի ֆոտոսիմիստորը և միաց-

նում է ուժային սիմիստորը՝ կարգավորելով 
հզորությունը:

Բարելավվում են տեխնիկատնտեսական 
ցուցանիշները, կրճատվում է էլեկտրաէներգիայի 
ծախսը, 3 նկ.:

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը

151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)

152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է

181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը

210 հայտի համարը

220 հայտի ներկայացման թվականը

230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը

310 առաջին հայտի համարը

320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը

330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը

511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը

526 չպահպանվող տարրեր

540 ապրանքային նշանը

551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան

554 ծավալային նշան

555        հոլոգրաֆիական նշան

556 ձայնային նշան

591 գույնը եւ գունային համակցությունը

646       իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը

732 նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը

740 արտոնագրային հավատարմատար

732

540
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(210) 20091213 (111) 15423
(220) 07.10.2009 (151) 27.05.2010
 (181) 07.10.2019
(732) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. 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 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։ 

____________________

(210) 20091534 (111) 15424
(220) 26.11.2009 (151) 27.05.2010
 (181) 26.11.2019
(732) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 

եւ սպասարկման նշանների մասին

պիտույքներ. 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 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։ 

____________________

(210) 20091535 (111) 15425
(220) 26.11.2009 (151) 27.05.2010
 (181) 26.11.2019
(732) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. 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։

____________________
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(210) 20091692 (111) 15426
(220) 26.12.2009 (151) 27.05.2010
 (181) 26.12.2019
(732) «Ամերիա ինվեստ» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 

6, AM
(540) 

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ. վերը նշված ծառայությունների 
ոլորտում խորհրդատվություն։

____________________

(210) 20091693 (111) 15427
(220) 26.12.2009 (151) 27.05.2010
 (181) 26.12.2019
(732) «Ամերիա» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 6, AM
(540) 

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարե-
զում. գրասենյակային ծառայություններ. վերը 
նշված ծառայությունների ոլորտում խորհրդա-
տվություն.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-
նություններ. վերը նշված ծառայությունների 
ոլորտում խորհրդատվություն.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցված անհա-
տական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար. վերը 
նշված ծառայությունների ոլորտում խորհրդա-
տվություն։

____________________

(210) 20091697 (111) 15428
(220) 26.12.2009 (151) 27.05.2010
 (181) 26.12.2019
(732) «Տոնտոն» ինվեստիցիոն ՍՊԸ,  Երևան, 

Դեղատան 2, բն. 11, AM
(540) 

(511)
դաս 1 .  քիմիական ն յութեր ,  որոնք 

նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե-
գործության և անտառաբուծության մեջ. չմշակ-
ված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստ մաս-
սաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող բաղա-
դրություններ. քիմիական նյութեր մետաղների 
զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր 
սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպա տակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. չմշակ-
ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղարվեստական, գեղազարդման 
նպատակների և գեղարվեստական տպագրության 
համար.

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

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, պատ-
րույգներ լուսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
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սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեն ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոց ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար-
ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախատեսված-
ների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխ-
անցման տարրեր (բացառությամբ վերգետ նյա 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). գյուղատնտեսական գործիք-
ներ, բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
ինկուբատորներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր. 
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածե-
լիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմա տոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդա նշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա-
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր ու գործիքներ, վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար.

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

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

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. 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 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ 
մետաղյա ճկուն խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
հովանոցներ, անձրևակալներ և ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. 
ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ և 
շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.
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դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խոզա-
նակներ և դրանց պատրաստման համար նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների հա մար. պողպատյա 
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացառությամբ շինարարական ապակու). 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասան-
ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առագաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական թել-
քահումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա գոր-
ծության համար.

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծա-
ղիկներ.

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

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

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

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

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

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. հա-
մակարգչային ապարատների և ծրագրերի մշա-
կում և կատարելագործում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություն ներ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դանիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմե-
տիկական ծառայություններ. գյուղա տնտե-
սական, այգեգործական և անտա ռաբու ծական 
ծառայություններ.
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դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցված անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։

 ____________________

(210) 20100224 (111) 15429
(220) 22.02.2010 (151) 27.05.2010
 (181) 22.02.2020
(732) «Հիքսոս» ՍՊԸ,  Երևան, Նորք, տուն 31, AM
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 

և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 

ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 

ճարպեր.

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 

խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործա-

կան, անտառային և հացահատիկային մթերքներ, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. 

թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, բնական 
բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. 
ածիկ.

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

դաս 39. ապրանքների փաթեթավորում և 
պահպանում։ 

____________________

(210) 20100248 (111) 15430

(220) 25.02.2010 (151) 27.05.2010

 (181) 25.02.2020

(732) «Սուիթ լենդ պլյուս» ՍՊԸ,  Երևան, Նորա-

գավիթ 1-ին փողոց, 95/1, AM

(540) 

(511)

դաս 30. հրուշակեղեն։ 

____________________

(210) 20100295 (111) 15431

(220) 05.03.2010 (151) 27.05.2010

 (181) 05.03.2020

(732) «Անտենոր» ՍՊԸ,  Երևան, Խանջյան 13, 
AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և սպիտակ 

գունային համակցությամբ։

(511)

դաս 40. տպագրություն. բնական քարերի 

մշակում։ 

____________________

(210) 20100657 (111) 15432

(220) 04.05.2010 (151) 27.05.2010

 (181) 04.05.2020

(732) Անհատ ձեռնարկատեր Ռուզաննա 

Խաչատրյան, Եղվարդ, Արա Գեղեցիկ 61, AM

(540) 

(511)
դաս 25. կոշիկ։ 

____________________
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(210) 20100687 (111) 15433
(220) 07.05.2010 (151) 27.05.2010
 (181) 07.05.2020
(732) «Ընկուզնյակ» ՍՊԸ,  Արագածոտնի մարզ, 

գ. Վերին Բազմաբերդ, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն, 
կանաչ, մանուշակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511)
դաս 32. աղբյուրի ջուր։ 

____________________

(210) 20090484 (111) 15434
(220) 23.04.2009 (151) 31.05.2010
 (181) 23.04.2019
(732) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

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

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 

դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 

կազմարարական աշխատանքների համար. 

լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-

ներ. 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 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 

զվարճություններ. մարզական և մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում։ 
____________________

(210) 20090800 (111) 15435
(220) 14.07.2009 (151) 31.05.2010
 (181) 14.07.2019
(732) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ,  Երևան, Խորենացու 

45, բն. 52, AM
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ 

միջոցներ, 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) 20091097 (111) 15436
(220) 17.09.2009 (151) 31.05.2010
 (181) 17.09.2019
(732) «Անուշ լինի» ՍՊԸ,  Երևան, Մասիսի 31, AM
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(540) 

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպե լիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։ 

____________________

(210) 20091144 (111) 15437
(220) 24.09.2009 (151) 31.05.2010
 (181) 24.09.2019
(732) «Լոկատոր» ՓԲԸ, Երևան, Կոմիտասի 36ա, 

բն. 22, AM
(540) 

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշ խական,  լուսանկարչական,  կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափ-
ման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավոր-
ման կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա-
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ 
և համակարգիչներ.  կրակմարիչներ,  այդ 
թվում ՝ տեղեկատվության փոխանցման կամ 
հաղորդման համակարգեր և սարքավորումներ, 
տեղորոշման, երկրատեղեկատվական համակար-
գեր և սարքավորումներ, համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք, համակարգչային սար-
քավորումներ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում, այդ թվում՝ տեղեկատվության 
փոխանցման կամ հաղորդման ծառայություններ, 
տեղորոշման, երկրատեղեկատվական ծառա-
յություններ։ 

____________________

(210) 20091463 (111) 15438
(220) 12.11.2009 (151) 31.05.2010
 (181) 12.11.2019
(732) «Գոլդեն ֆոթս» ՍՊԸ,  Երևան, Դանիել 

Վարուժանի 2, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն և արծա-
թագույն գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 37. տեխնիկական անվտանգության 

ոլորտում արտադրական վտանգավոր օբյեկտների 
փորձաքննության իրականացում։ 

____________________

(210) 20091468 (111) 15439
(220) 13.11.2009 (151) 31.05.2010
 (181) 12.11.2019
(732) «Փաստավավերագրական ֆիլմերի «Հայկ» 

կինոստուդիա» ՊՈԱԿ, Երևան, Գևորգ 
Չաուշի 50, AM

(540) 

(511)
դաս 41. փաստավավերագրական ֆիլմերի 

արտադրություն։  
____________________
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(210) 20091512 (111) 15440
(220) 24.11.2009 (151) 31.05.2010
 (181) 24.11.2019
(732) «Վայեր Թելման» ՍՊԸ,  Հրազդան Միկրո-

շրջան շենք 216, բն.4, AM
(540) 

(511)
դաս 43. սրճարան, թեյարան, թոնրատուն, 

մանկական սրճարան։ 
____________________

(210) 20091674 (111) 15441
(220) 21.12.2009 (151) 31.05.2010
 (181) 21.12.2019
(732) «Մ.Մ.Մ» ՍՊԸ,  Երևան, Արշակունյաց 

պողոտա 254, AM
(540) 

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

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

(511)
դաս 21. ապակյա իրեր։ 

____________________

(210) 20091695 (111) 15442
(220) 26.12.2009 (151) 31.05.2010
 (181) 26.12.2019
(732) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ,  Երևան, 

Ամիրյան 20, բն.1, AM

(540) (554) 

(511)
դաս 21. շիշ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20091696 (111) 15443
(220) 26.12.2009 (151) 31.05.2010
 (181) 26.12.2019
(732) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ,  Երևան, 

Ամիրյան 20, բն.1, AM
(540) (554) 

(511)
դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։ 
____________________
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(210) 20100029 (111) 15444
(220) 15.01.2010 (151) 31.05.2010
 (181) 15.01.2020
(732) «Հայաստանի Ֆուտբոլի Ֆեդերացիա» 

իրավաբանական անձանց միություն Երևան, 
Խանջյան 27, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, 
նարնջագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 41. ֆուտբոլային մրցումների, մրցա-

շարերի, առաջնությունների և դասընթացների 
կազ մակերպում և անցկացում։ 

____________________

(210) 20100061 (111) 15445
(220) 21.01.2010 (151) 31.05.2010
 (181) 21.01.2020
(732) «Միկմետալ» ՓԲԸ, Երևան, Մասիսի 99, AM
(540) 

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

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

____________________

(210) 20100063 (111) 15446

(220) 21.01.2010 (151) 31.05.2010

 (181) 21.01.2020

(732) «Միկմետալ» ՓԲԸ, Երևան, Մասիսի 99, AM
(540) 

(511)

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) 20100088 (111) 15447

(220) 26.01.2010 (151) 31.05.2010

 (181) 26.01.2020

(732) «Սփյուռ» ՍՊԸ,  Երևան, Փավստոս Բուզանդի 

1/3, 7-րդ հարկ, AM

(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-

նության օբյեկտներ չեն։

(511)

դաս 35. տեղեկատվություն գործարարության 

ասպարեզում, գովազդ, առևտուր.

դաս 41. հրատարակչություն։ 
____________________
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(210) 20100089 (111) 15448
(220) 26.01.2010 (151) 31.05.2010
 (181) 26.01.2020
(732) «Սփյուռ» ՍՊԸ,  Երևան, Փավստոս Բուզանդի 

1/3, 7-րդ հարկ, AM
(540) 

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

(511)
դաս 35. տեղեկատվություն գործարարության 

ասպարեզում, գովազդ, առևտուր.
դաս 41. հրատարակչություն։ 

____________________

(210) 20100408 (111) 15449
(220) 23.03.2010 (151) 31.05.2010
 (181) 23.03.2020
(732) «Աշտարակ կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, 

գ. Ագարակ, AM
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր. 
այդ թվում պինդ, հալած և հեղուկ բուսական 
յուղեր. մարգարին.

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

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր.
դաս 43. սննդի և ըմպելիքի ապահովման ծա-

ռա յություններ, մասնավորապես ռեստորաններ, 
սրճարաններ, կաֆետերիաներ, ինքնա սպա-
սարկման ռեստորաններճաշարաններ, բարերի 
ծառյություններ, կերակրի պատրաստման և 
առաքման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բանակատեղով ապահովման ծառայություններ։
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20090361 (111) 15450
(220) 27.03.2009 (151) 03.06.2010
 (181) 27.03.2019
(732) Ռեքիթ Բենկիզեր էս. էյ. ար. էլ , LU
(310) 2501085  (320) 28.10.2008   (330) GB
(540) 

(511)
դաս 1. քիմիական ապրանքներ արդյունա-

բերական նպատակների համար. ջրի փափ-
կեցուցիչներ. կիզուկ և դիրտ հեռացնող միջոցներ 
և նյութեր, ոչ կենցաղային պայմաններում օգտա-
գործելու համար. ապրանքներ և արտադրանք` 
ապակեղենի, ճենապակու, հախճապակու, կերա-
միկայից և կավից ամանեղենի և այլ խոհանոցային 
ամանեղենի և իրերի փայլազրկման, խունացման, 
քերամաշման, մաշման, լաքաների առաջացման 
կանխարգելման համար (որքանով որ ընդգրկված 
չէ այլ դասերում). բոլոր վերոնշյալ ապրանքները 
ախտահանիչ բաղադրիչով կամ առանց դրա. 

դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման, ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. սպի-
տակեցնող պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվաց-
քի համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
գորգերի մաքրման միջոցներ. լվացման միջոց-
ներ. օճառներ. փափկացուցիչներ գործվածք-
ների համար. հավելանյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ բծերի և լաքաների հեռաց-
ման համար. նախնական լվացքի և լաքաների 
և բծերի նախնական մշակման պատրաստուկ-
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ներ. օսլա. լեղակ. խոհանոցի և ապակեղենի 
ողորկման (փայլեցման) պատրաստուկներ. կիր 
և դիրտ հեռացնող պատրաստուկներ տնային 
պայմ աններում օգտագործելու համար. միջոցներ 
ժանգի հեռացման համար. միջոցներ ճարպի 
և յուղի հեռացման համար. պատրաստուկներ 
կոյուղու և լվացարանի խցանման վերացման 
համար. պատրաստուկներ նստվածքի, դիրտի, 
ժանգի կամ ճարպի առաջացման կանխարգել-
ման համար. դեղամիջոցներ չպարունակող պատ-
րաստուկներ զուգարանի համար. լոսյոններ 
մազերի համար. դեղամիջոցներ չպարունակող 
մաշկի խնամքի պատրաստուկներ. կոսմետիկ 
միջոցներ և գեղեցկացման միջոցներ. կոսմետիկ 
կրեմներ և լոսյոններ. խոնավացնող կրեմներ, 
լոսյոններ և ժելեր. սկրաբներ. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ, բոլորը անձնական օգտա-
գործման համար. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. մազահեռացման պատրաստուկներ. 
մազահեռացման մոմ.  պատրաստուկներ 
սափրվելու ընթացքում, սափրվելուց առաջ և 
հետո օգտագործելու համար, ներառյալ կրեմներ, 
ժելեր և մուսեր. օծանելիք. եթերային յուղեր. օդի 
հոտավորման համար պատրաստուկներ. խունկ, 
բուրավետ նյութեր, խունկից կամ բուրավետ 
նյութերից պատրաստված կոներ` ծխահարման 
համար.

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 
և նյութեր, որոնք ունեն հակաբորբոքային, 
ջերմիջույց, հակատենդային և ցավազրկող 
հատ կություններ. դեղամիջոցներ պարունակող 
ըմպելիքներ և պատրաստուկներ այդ ըմպելիք-
ների պատրաստման համար. դեղամիջոցներ 
պարունակող քաղցրավենիք. դեղամիջոցներ 
պա րունակող մաշկի խնամքի պատրաստուկներ. 
ախտահանման միջոցներ (փոշի չառաջացնող կամ 
ներքաշող). ախտահանիչ միջոցներ կենցաղում 
օգտագործելու համար կամ հիգիենայի և սանի-
տարական նպատակների համար. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ, հականեխական նյութով 
տոգորված իրեր, հականեխիչ պատրաստուկներ, 
հակամանրէային պատրաստուկներ, ախտահանիչ 
պատրաստուկներ, գերմիցիդներ. միջատասպան 
նյութեր և ակարիցիդներ. միջատներին վա-
նող միջոցներ. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման և վանելու համար. 
ֆունգիցիդներ. դեզոդորանտներ (ոչ անձնական 
օգտագործման համար). օդը թարմացնող 

պատ րաստուկներ. կտորից և գործվածքից 
պատրաստված հոտազերծիչներ և թարմացնող 
պարագաներ.

դաս 11. սարքեր և գործիքներ, բոլորը 
նա խատեսված բույրերի տարածման, օդի 
մաքրման կամ թարմացման համար. մասեր 
և կցամասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 
համար. էլեկտրաէներգիայով աշխատող օդի 
մաքրման սարքեր, որոնք նախատեսված են 
ալերգենների չեզոքացման, նվազեցման և 
վերա հսկման համար. ջրի կալցիումազրկման 
և դիրտահեռացման սարքեր. ջրի թորման և 
զտման սարքեր. ջրի փափկացուցիչ սարքեր. ջրի 
զտիչներ. սարքավորումներ ջրի փափկեցման 
համար. կենցաղում օգտագործվող զտիչների 
փոխարինվող մասեր (քարթրիջներ)` ջրի մաքրման 
և ջրի փափկեցման համար. ջրազտման և 
ջրամշակման զտիչներ. 

դաս 35. գործարարության վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. գովազդ. 
գործերի կառավարում գործարարության աս-
պարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրա սեն-
յակային ծառայություններ. մարկետինգային 
ծառայություններ. առևտրի կամ արդյունա-
բերության ոլորտում կառավարման ծառա-
յություններ. նվիրվածության և խրախուսական 
պարգևատրումների համակարգերի կազմա-
կերպում, իրագործում և վերահսկում. առև-
տրային ավտոմատների վարձակալում և 
վարձով տրամադրում. երրորդ անձանց հա-
մար տարբեր սպառողական ապրանքների, 
այն է` սպիտակեցնող պատրաստուկների և 
լվացքի համար այլ նյութերի, սպասք լվանալու 
պատրաստուկների, լաքաների և բծերի հեռաց-
ման պատրաստուկների, գորգերի մաքրման 
միջոցների, օճառների, լվացման միջոցների, 
կիր և դիրտ հեռացնող պատրաստուկների, 
նստվածքի և դիրտի հեռացման միջոցների, 
ժանգի հեռացման միջոցների, գործվածքի 
համար փափկեցուցիչ միջոցների, լվացքի 
համար հավելանյութերի, ջրի փափկեցուցիչ-
ների, ճարպի հեռացման համար միջոցների, 
կոյուղու և լվացարանի խցանման վերացման 
համար պատրաստուկների, նստվածքի, դիրտի, 
ժանգի կամ ճարպի առաջացման կանխարգել ման 
համար պատրաստուկների, զուգարանի համար 
դեղամիջոցներ չպարունակող պատրաստուկների, 
մաշկի խնամքի պատրաստուկների, դեղամիջոցներ 
պարունակող մաշկի խնամքի պատրաստուկների, 
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կորյակացանի բուժման կամար պատրաստուկ-
ների, մազահեռացման պատրաստուկների, 
դեղագործական պատրաստուկների, դեղա-
միջոցներ պարունակող ըմպելիքների և 
քաղցրա վենիքի, հիգիենիկ պատրաստուկների, 
հականեխական պատրաստուկների, հակա-
մանրէային պատրաստուկների, ախտահանիչ 
պատրաստուկների. հակամանրէային կամ 
ախտահանիչ ն յութով տոգորված իրերի, 
հականեխական նյութով տոգորված իրերի, 
միջատասպան նյութերի, միջատներին վանող 
միջոցների, պեստիցիդների, ռոդենտիցիդների, 
ակարիցիդների, վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման համար պատրաստուկների. գեր-
միցիդների. դեզոդորանտների (ոչ անձնական 
օգտագործման համար), օդը թարմացնող 
պատրաստուկների, օդի թարմացուցիչների 
հավաքում. 

դաս 36. զվարճությունների, սպորտի և 
մշակույթի ոլորտներում հովանավորության 
ծառայություններ. ֆինանսական միջոցների 
հայթայթում բարեգործական նպատակների 
համար. միջոցների հավաքման կազմակեր պում. 
ֆինանսներին վերաբերող ծառայություններ. 
ֆինանսական վերլուծություն, ֆինանսների 
ոլորտում խորհրդատվություն, գնահատում, 
տեղե կատվության տրամադրում և կառավարում. 
ֆինանսաբյուջետային գնահատում. ֆինանսական 
և դրամական գործերի ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրման ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն, ուսուցում, խորհրդա-
տվություն` բոլորը սննդի, կենցաղային սպառման 
ապրանքների և անձնական խնամքի և 
առող ջության պահպանման սպառողական 
ապրանքների ոլորտում. կրթություն, ուսուցում, 
խորհրդատվություն` բոլորը տան խնամքի, 
անձնական խնամքի և առողջության պահ-
պանման կառավարման և բարեկեցության 
ոլորտում. սեմինարների, բանավիճող խմբերի 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային և 
մշա կութային միջոցառումներ և գործունեություն. 
տեքստերի հրապարակում. ցուցահանդեսների և 
ցուցադրումների կազմակերպում մշակութային 
և կրթական նպատակով. կերպարվեստի և 
գրականության գործերի ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային և կրթական 
նպատակով. զվարճությունների ոլորտի ծառա-
յություններ, զվարճությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090362 (111) 15451
(220) 27.03.2009 (151) 03.06.2010
 (181) 27.03.2019
(732) Ռեքիթ Բենկիզեր էս. էյ. ար. էլ , LU
(310) 2501088   (320) 28.10.2008   (330) GB
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն և սպի-
տակ գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 1. քիմիական ապրանքներ արդյունա-

բերական նպատակների համար. ջրի փափկե-
ցուցիչներ. կիզուկ և դիրտ հեռացնող միջոցներ 
և նյութեր, ոչ կենցաղային պայմաններում օգտա-
գործելու համար. ապրանքներ և արտադրանք` 
ապակեղենի, ճենապակու, հախճապակու, կե-
րամիկայից և կավից ամանեղենի և այլ խոհա-
նոցային ամանեղենի և իրերի փայլազրկման, 
խունացման, քերամաշման, մաշման, լաքաների 
առաջացման կանխարգելման համար (որքանով 
որ ընդգրկված չէ այլ դասերում). բոլոր վերոնշյալ 
ապրանքները ախտահանիչ բաղադրիչով կամ 
առանց դրա. 

դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման, ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. սպիտա-
կեցնող պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. գոր-
գերի մաքրման միջոցներ. լվացման միջոցներ. 
օճառներ. փափկացուցիչներ գործվածքների 
համար. հավելանյութեր լվացքի համար. պատ-
րաստուկներ բծերի և լաքաների հեռացման 
համար. նախնական լվացքի և լաքաների և 
բծերի նախնական մշակման պատրաստուկ-
ներ. օսլա. լեղակ. խոհանոցի և ապակեղենի 
ողորկ ման (փայլեցման) պատրաստուկներ. կիր 
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և դիրտ հեռացնող պատրաստուկներ տնային 
պայմաններում օգտագործելու համար. միջոցներ 
ժանգի հեռացման համար. միջոցներ ճարպի 
և յուղի հեռացման համար. պատրաստուկներ 
կոյուղու և լվացարանի խցանման վերացման 
համար. պատրաստուկներ նստվածքի, դիրտի, 
ժանգի կամ ճարպի առաջացման կանխարգել-
ման համար. դեղամիջոցներ չպարունակող պատ-
րաստուկներ զուգարանի համար. լոսյոններ 
մազերի համար. դեղամիջոցներ չպարունակող 
մաշկի խնամքի պատրաստուկներ. կոսմետիկ 
միջոցներ և գեղեցկացման միջոցներ. կոսմետիկ 
կրեմներ և լոսյոններ. խոնավացնող կրեմներ, 
լոսյոններ և ժելեր. սկրաբներ. սպիտակեց նող 
պատրաստուկներ, բոլորը անձնական օգտա-
գործման համար. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. մազահեռացման պատրաստուկներ. 
մազահեռացման մոմ. պատրաստուկներ սա-
փրվե լու ընթացքում, սափրվելուց առաջ և հետո 
օգտագործելու համար, ներառյալ կրեմ ներ, 
ժելեր և մուսեր. օծանելիք. եթերային յուղեր. օդի 
հոտավորման համար պատրաստուկներ. խունկ, 
բուրավետ նյութեր, խունկից կամ բուրավետ 
նյութերից պատրաստված կոներ` ծխահարման 
համար.

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-
ներ և նյութեր, որոնք ունեն հակաբորբոքային, 
ջերմիջույց, հակատենդային և ցավազրկող 
հատ կություններ. դեղամիջոցներ պարունակող 
ըմպելիքներ և պատրաստուկներ այդ ըմպելիք-
ների պատրաստման համար. դեղամիջոցներ 
պարունակող քաղցրավենիք. դեղամիջոցներ 
պարունակող մաշկի խնամքի պատրաստուկ ներ. 
ախտահանման միջոցներ (փոշի չառաջացնող 
կամ ներքաշող). ախտահանիչ միջոցներ կենցա-
ղում օգտագործելու համար կամ հիգիենայի և 
սանիտարական նպատակների համար. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ, հականեխական նյութով 
տոգորված իրեր, հականեխիչ պատրաստուկ ներ, 
հակամանրէային պատրաստուկներ, ախտահանիչ 
պատրաստուկներ, գերմիցիդներ. միջատասպան 
նյութեր և ակարիցիդներ. միջատներին վանող 
միջոցներ. պատրաստուկներ վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման և վանելու համար. ֆուն-
գիցիդներ. դեզոդորանտներ (ոչ անձնական 
օգտագործման համար). օդը թարմացնող 
պատրաստուկներ. կտորից և գործվածքից 
պատ րաստված հոտազերծիչներ և թարմացնող 
պարագաներ. 

դաս 11. սարքեր և գործիքներ, բոլորը 
նախատեսված բույրերի տարածման, օդի 
մաքրման կամ թարմացման համար. մասեր 
և կցամասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 
համար. էլեկտրաէներգիայով աշխատող օդի 
մաքրման սարքեր, որոնք նախատեսված են 
ալերգենների չեզոքացման, նվազեցման և 
վերահսկման համար. ջրի կալցիումազրկման և 
դիրտահեռացման սարքեր. ջրի թորման և զտման 
սարքեր. ջրի փափկացուցիչ սարքեր. ջրի զտիչ-
ներ. սարքավորումներ ջրի փափկեցման համար. 
կենցաղում օգտագործվող զտիչների փոխա-
րինվող մասեր (քարթրիջներ)` ջրի մաքրման և ջրի 
փափկեցման համար. ջրազտման և ջրամշակման 
զտիչներ. 

դաս 35. գործարարության վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. գովազդ. 
գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործունեու-
թյուն գործարարության ասպարեզում. գրա-
սենյակային ծառայություններ. մարկե տին-
գային ծառայություններ. առևտրի կամ ար-
դյու  նաբերության ոլորտում կառավար  ման 
ծառայություններ. նվիրվածության և խրա-
խուսական պարգևատրումների համա կարգերի 
կազմակերպում, իրագործում և վերահսկում. 
առևտրային ավտոմատների վարձակալում 
և վարձով տրամադրում. եր րորդ անձանց 
համար տարբեր սպառողական ապրանքների, 
այն է` սպիտակեցնող պատ րաս տուկների և 
լվացքի համար այլ նյու թերի, սպասք լվանալու 
պատրաստուկների,  լաքա ների և բծերի 
հեռացման պատրաստուկների, գորգերի մաքրման 
միջոցների, օճառների, լվացման միջոցների, 
կիր և դիրտ հեռացնող պատրաստուկների, 
նստվածքի և դիրտի հեռացման միջոցների, 
ժանգի հեռացման մի ջոց ների, գործվածքի 
համար փափկեցուցիչ միջոցների, լվացքի 
համար հավելանյութերի, ջրի փափկեցուցիչների, 
ճարպի հեռացման համար միջոցների, կոյուղու 
և լվացարանի խցանման վերաց ման համար 
պատրաստուկների, նստվածքի, դիրտի, ժանգի 
կամ ճարպի առաջացման կանխարգելման հա  մար 
պատրաստուկների, զուգարանի համար դե ղա-
միջոցներ չպարունակող պատրաստուկ ների, մաշ-
կի խնամքի պատրաստուկների, դեղամիջոց  ներ 
պարունակող մաշկի խնամքի պատրաստուկների, 
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կորյակացանի բուժման կամար պատրաստուկ-
ների, մազահեռացման պատրաստուկների, 
դեղագործական պատրաստուկների, դեղա-
միջոցներ պարունակող ըմպելիքների և քաղց-
րա  վենիքի, հիգիենիկ պատրաստուկների, հակա-
նեխական պատրաստուկների, հակամանրէային 
պատրաստուկների, ախտահանիչ պատ րաս-
տուկ ների. հակամանրէային կամ ախտահա-
նիչ նյութով տոգորված իրերի, հականեխական 
նյութով տոգորված իրերի, միջատասպան նյու-
թերի, միջատներին վանող միջոցների, պեստի-
ցիդների, ռոդենտիցիդների, ակարիցիդ ների, 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման համար 
պատրաստուկների. գերմիցիդների. դեզո դո-
րանտ ների (ոչ անձնական օգտագործման հա մար), 
օդը թարմացնող պատրաստուկների, օդի թար-
մացուցիչների հավաքում. 

դաս 36. զվարճությունների, սպորտի և 
մշակույթի ոլորտներում հովանավորության 
ծառայություններ. ֆինանսական միջոցների 
հայթայթում` բարեգործական նպատակների 
համար. միջոցների հավաքման կազմակերպում. 
ֆինանսներին վերաբերող ծառայություններ. 
ֆինանսական վերլուծություն, ֆինանսների 
ոլորտում խորհրդատվություն, գնահատում, 
տեղե կատվության տրամադրում և կառավարում. 
ֆինանսա-բյուջետային գնահատում. ֆինանսական 
և դրամական գործերի ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրման ծառայություններ. 

դաս 41. կրթություն, ուսուցում, խորհրդա-
տվություն` բոլորը սննդի, կենցաղային սպառ-
ման ապրանքների և անձնական խնամքի և 
առող ջության պահպանման սպառողական 
ապրանք ների ոլորտում. կրթություն, ուսուցում, 
խորհրդատվություն` բոլորը տան խնամքի, 
անձ նական խնամքի և առողջության պահ-
պանման կառավարման և բարեկեցության 
ոլոր տում. սեմինարների, բանավիճող խմբերի 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային և 
մշակութային միջոցառումներ և գործունեու թյուն. 
տեքս տերի հրապարակում. ցուցահանդեսների և 
ցուցադրումների կազմակերպում մշակութային 
և կրթական նպատակով.  կերպարվեստի և 
գրականության գործերի ցուցահանդեսների կազ-
մակերպում մշակութային և կրթական նպատա-
կով. զվարճությունների ոլորտի ծառայություններ, 
զվարճությունների վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում: 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090363 (111) 15452
(220) 27.03.2009 (151) 03.06.2010
 (181) 27.03.2019
(732) Ռեքիթ Բենկիզեր էս. էյ. ար. էլ , LU
(310) 2501086   (320) 28.10.2008   (330) GB
(540) 

(511)
դաս 1. քիմիական ապրանքներ արդյունա-

բերական նպատակների համար. ջրի փափկե-
ցուցիչներ. կիզուկ և դիրտ հեռացնող միջոցներ 
և նյութեր, ոչ կենցաղային պայմաններում օգտա-
գործելու համար. ապրանքներ և արտադրանք` 
ապակեղենի, ճենապակու, հախճապակու, 
կերամիկայից և կավից ամանեղենի և այլ խոհա-
նոցային ամանեղենի և իրերի փայլազրկման, 
խունացման, քերամաշման, մաշման, լաքաների 
առաջացման կանխարգելման համար (որքանով 
որ ընդգրկված չէ այլ դասերում). բոլոր վերոնշյալ 
ապրանքները ախտահանիչ բաղադրիչով կամ 
առանց դրա. 

դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման, 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. սպի-
տա կեցնող պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվաց-
քի համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
գորգերի մաքրման միջոցներ. լվացման միջոց-
ներ. օճառներ. փափկացուցիչներ գործվածք-
ների համար. հավելանյութեր լվացքի համար. 
պատրաստուկներ բծերի և լաքաների հեռացման 
համար. նախնական լվացքի և լաքաների և 
բծերի նախնական մշակման պատրաստուկներ. 
օսլա. լեղակ. խոհանոցի և ապակեղենի ողորկ-
ման (փայլեցման) պատրաստուկներ. կիր և 
դիրտ հեռացնող պատրաստուկներ տնային պայ-
մաններում օգտագործելու համար. միջոցներ 
ժանգի հեռացման համար. միջոցներ ճարպի 
և յուղի հեռացման համար. պատրաստուկներ 
կոյուղու և լվացարանի խցանման վերացման 
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համար. պատրաստուկներ նստվածքի, դիրտի, 
ժանգի կամ ճարպի առաջացման կանխարգել-
ման համար. դեղամիջոցներ չպարունակող պատ-
րաստուկներ զուգարանի համար. լոսյոններ 
մազերի համար. դեղամիջոցներ չպարունակող 
մաշկի խնամքի պատրաստուկներ. կոսմետիկ 
միջոցներ և գեղեցկացման միջոցներ. կոսմետիկ 
կրեմներ և լոսյոններ. խոնավացնող կրեմներ, 
լոսյոններ և ժելեր. սկրաբներ. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ, բոլորը անձնական օգտա-
գործման համար. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. մազահեռացման պատրաստուկներ. 
մազահեռացման մոմ. պատրաստուկ ներ սափր-
վելու ընթացքում, սափրվելուց առաջ և հետո 
օգտագործելու համար, ներառյալ կրեմներ, 
ժելեր և մուսեր. օծանելիք. եթերային յուղեր. օդի 
հոտավորման համար պատրաստուկներ. խունկ, 
բուրավետ նյութեր, խունկից կամ բուրավետ 
նյութերից պատրաստված կոներ` ծխահարման 
համար.

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-
ներ և նյութեր, որոնք ունեն հակաբորբոքային, 
ջերմիջույց, հակատենդային և ցավազրկող 
հատկություններ. դեղամիջոցներ պարունակող 
ըմպելիքներ և պատրաստուկներ այդ ըմպելիք-
ների պատրաստման համար. դեղամիջոցներ 
պարունակող քաղցրավենիք. դեղամիջոցներ 
պարունակող մաշկի խնամքի պատրաստուկներ. 
ախտահանման միջոցներ (փոշի չառաջացնող կամ 
ներքաշող). ախտահանիչ միջոցներ կենցաղում 
օգտագործելու համար կամ հիգիենայի և սանի-
տարական նպատակների համար. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ, հականեխական նյութով 
տոգորված իրեր, հականեխիչ պատրաստուկներ, 
հակամանրէային պատրաստուկներ, ախտահա նիչ 
պատրաստուկներ, գերմիցիդներ. միջատասպան 
նյութեր և ակարիցիդներ. միջատներին վանող 
միջոցներ.  պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման և վանելու համար. 
ֆուն գիցիդներ. դեզոդորանտներ (ոչ անձնական 
օգտագործման համար). օդը թարմացնող 
պատրաստուկներ. կտորից և գործվածքից 
պատ րաստված հոտազերծիչներ և թարմացնող 
պարագաներ. 

դաս 11. սարքեր և գործիքներ, բոլորը 
նախատեսված բույրերի տարածման, օդի 
մաքրման կամ թարմացման համար. մասեր 
և կցամասեր բոլոր վերոնշյալ ապրանքների 

համար. էլեկտրաէներգիայով աշխատող օդի 
մաքրման սարքեր, որոնք նախատեսված են 
ալերգենների չեզոքացման, նվազեցման և 
վերահսկման համար. ջրի կալցիումազրկման 
և դիրտահեռացման սարքեր. ջրի թորման և 
զտման սարքեր. ջրի փափկացուցիչ սարքեր. ջրի 
զտիչներ. սարքավորումներ ջրի փափկեցման 
համար. կենցաղում օգտագործվող զտիչների 
փոխարինվող մասեր (քարթրիջներ)` ջրի մաքրման 
և ջրի փափկեցման համար. ջրազտման և 
ջրամշակման զտիչներ. 

դաս 35. գործարարության վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. գովազդ. 
գործերի կառավարում գործարարության աս-
պարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրա սեն-
յակային ծառայություններ. մարկետինգային 
ծառայություններ. առևտրի կամ արդյունա-
բերության ոլորտում կառավարման ծառայու-
թյուններ. նվիրվածության և խրախուսական 
պարգևատրումների համակարգերի կազմա-
կերպում, իրագործում և վերահսկում. առև-
տրային ավտոմատների վարձակալում և 
վարձով տրամադրում. երրորդ անձանց հա-
մար տարբեր սպառողական ապրանքների, 
այն է` սպիտակեցնող պատրաստուկների և 
լվացքի համար այլ նյութերի, սպասք լվանալու 
պատրաստուկների, լաքաների և բծերի հեռաց-
ման պատրաստուկների, գորգերի մաքրման 
միջոցների, օճառների, լվացման միջոցների, 
կիր և դիրտ հեռացնող պատրաստուկների, 
նստվածքի և դիրտի հեռացման միջոցների, 
ժանգի հեռացման միջոցների, գործվածքի 
համար փափկեցուցիչ միջոցների, լվացքի 
համար հավելանյութերի, ջրի փափկեցուցիչ-
ների, ճարպի հեռացման համար միջոցների, 
կոյուղու և լվացարանի խցանման վերացման 
համար պատրաստուկների, նստվածքի, դիրտի, 
ժանգի կամ ճարպի առաջացման կանխարգելման 
համար պատրաստուկների, զուգարանի համար 
դեղամիջոցներ չպարունակող պատրաստուկների, 
մաշկի խնամքի պատրաստուկների, դեղամիջոց ներ 
պարունակող մաշկի խնամքի պատրաստուկների, 
կորյակացանի բուժման կամար պատրաստուկ-
ների, մազահեռացման պատրաստուկների, 
դեղագործական պատրաստուկների, դեղա-
միջոցներ պարունակող ըմպելիքների և 
քաղցրա վենիքի, հիգիենիկ պատրաստուկների, 
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հականեխական պատրաստուկների, հակա-
մանրէային պատրաստուկների, ախտահանիչ 
պատրաստուկների, հակամանրէային կամ 
ախտահանիչ ն յութով տոգորված իրերի, 
հականեխական նյութով տոգորված իրերի, 
միջա տասպան նյութերի, միջատներին վանող 
միջոց ների, պեստիցիդների, ռոդենտիցիդների, 
ակարիցիդների, վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման համար պատրաստուկների, գերմի-
ցիդների, դեզոդորանտների (ոչ անձնական 
օգտագործման համար), օդը թարմացնող 
պատ րաստուկների, օդի թարմացուցիչների 
հավաքում: 

դաս 36. զվարճությունների, սպորտի և 
մշակույթի ոլորտներում հովանավորության 
ծառայություններ. ֆինանսական միջոցների 
հայթայթում` բարեգործական նպատակների 
համար. միջոցների հավաքման կազմակերպում. 
ֆինանսներին վերաբերող ծառայություններ. 
ֆինանսական վերլուծություն, ֆինանսների 
ոլորտում խորհրդատվություն, գնահատում, 
տեղեկատվության տրամադրում և կառավարում. 
ֆինանսա-բյուջետային գնահատում. ֆինանսական 
և դրամական գործերի ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրման ծառայություններ. 

դաս 41. կրթություն, ուսուցում, խորհրդա-
տվություն` բոլորը սննդի, կենցաղային սպառ-
ման ապրանքների և անձնական խնամքի և 
առող ջության պահպանման սպառողական ապ-
րանքների ոլորտում. կրթություն, ուսուցում, 
խորհրդատվություն` բոլորը տան խնամքի, անձ-
նական խնամքի և առողջության պահպան-
ման կառավարման և բարեկեցության ոլոր-
տում. սեմինարների, բանավիճող խմբերի 
կազմա կերպում և անցկացում. սպորտային և 
մշակութային միջոցառումներ և գործունեու թյուն. 
տեքստերի հրապարակում. ցուցահանդեսների և 
ցուցադրումների կազմակերպում մշակութային 
և կրթական նպատակով.  կերպարվեստի և 
գրա կանության գործերի ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային և կրթական 
նպատակով. զվարճությունների ոլորտի ծառա-
յություններ, զվարճությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում: 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090942 (111) 15453
(220) 04.08.2009 (151) 03.06.2010
 (181) 04.08.2019
(732) Հիգեր Բաս Քամփընի Լիմիթիդ , CN
(540) 

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

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ, ավտոմեքենաների 

շասսիներ. տրանսպորտային միջոցների անիվ  ներ. 
ան վակունդեր տրանսպորտային միջոցների հա-
մար, ավտոմեքենաների կորպուսներ. պաստառներ  
տրանսպորտային միջոցների համար, ուղղության 
ցու ցանակներ տրանսպորտային միջոցների հա-
մար. էլեկտրամոբիլներ. մեքենաներ. շարժիչավոր 
վագոններ. բետոնախառնիչ տրանսպորտային 
միջոցներ.

դաս 37. շարժիչավոր տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկում և 
վերա նորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
լվացում. տրանսպորտային միջոցների յու ղում. 
հղկում (տրանսպորտային միջոցների). տրանս-
պորտային միջոցների ողորկում. տրանսպոր-
տային միջոցների հակակոռոզիոն մշակում. 
տրանսպորտային միջոցների սպասարկման 
կայաններ. տրանսպորտային միջոցների մաք-
րում. տրանսպորտային միջոցների վերանորոգում, 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090943 (111) 15454
(220) 04.08.2009 (151) 03.06.2010
 (181) 04.08.2019
(732) Հիգեր Բաս Քամփընի Լիմիթիդ , CN
(540) 
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(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ, ավտոմեքենա ների 

շասսիներ. տրանսպորտային միջոցների անիվներ. 
անվակունդեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմեքենաների կորպուսներ. պաս-
տառներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
ուղղության ցուցանակներ տրանսպորտային մի-
ջոց ների համար. էլեկտրամոբիլներ. մեքենաներ. 
շարժիչավոր վագոններ. բետոնախառնիչ տրանս-
պորտային միջոցներ.

դաս 37. շարժիչավոր տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկում և 
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
լվացում. տրանսպորտային միջոցների յուղում. 
հղկում (տրանսպորտային միջոցների). տրանս-
պորտային միջոցների ողորկում. տրանսպոր-
տային միջոցների հակակոռոզիոն մշակում. 
տրանսպորտային միջոցների սպասարկման կա-
յան ներ. տրանսպորտային միջոցների մաք րում. 
տրանսպորտային միջոցների վերանորոգում. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում։ 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091098 (111) 15455
(220) 17.09.2009 (151) 03.06.2010
 (181) 17.09.2019
(732) Ապոլլո Թայրես Ա.Գ., CH
(540) 

(511)
դաս 12. դողեր, ավտոմոբիլային օդախցիկներ 

և անվահեցերի միջադիրներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091099 (111) 15456
(220) 17.09.2009 (151) 03.06.2010
 (181) 17.09.2019
(732) Ապոլլո Թայրես Ա.Գ. , CH
(540) 

(511)
դաս 12. դողեր, ավտոմոբիլային օդախցիկներ 

և անվահեցերի միջադիրներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091100 (111) 15457
(220) 17.09.2009 (151) 03.06.2010
 (181) 17.09.2019
(732) Ապոլլո Թայրես Ա.Գ. , CH
(540) 

(511)

դաս 12. դողեր, ավտոմոբիլային օդախցիկներ 

և անվահեցերի միջադիրներ։

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091101 (111) 15458

(220) 17.09.2009 (151) 03.06.2010

 (181) 17.09.2019

(732) Ապոլլո Թայրես Ա.Գ. , CH
(540) 

(511)
դաս 12. դողեր, ավտոմոբիլային օդախցիկներ և 

անվահեցերի միջադիրներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091240 (111) 15459
(220) 12.10.2009 (151) 03.06.2010
 (181) 12.10.2019
(732) Հանսն Բևրիջ Քամփնի, Դելավերի նահանգի 

կորպորացիա , US
(540) 

(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20091241 (111) 15460
(220) 12.10.2009 (151) 03.06.2010
 (181) 12.10.2019
(732) Հանսն Բևրիջ Քամփնի, Դելավերի նահանգի 

կորպորացիա , US
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(540) 

(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091311 (111) 15461
(220) 27.10.2009 (151) 03.06.2010
 (181) 27.10.2019
(732) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(526) «AMERICAN BLEND» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 34. սիգարետներ. մշակված և չմշակված 

ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091442 (111) 15462
(220) 09.11.2009 (151) 03.06.2010
 (181) 09.11.2019
(732) «Կարոլինա» ՍՊԸ,  Երևան, Արաբկիրի 29, 

տ. 13/1, AM
(540) 

(511)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100098 (111) 15463

(220) 27.01.2010 (151) 03.06.2010

 (181) 27.01.2020

(732) Յունիֆարմ, ինք. , US
(540) 

(511)

դաս 5. դեղամիջոցներ մարդկանց համար. 

դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիա–

դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիական 

պատրաստուկներ բժշկական նպատակների 

համար.

դաս 44. բժշկական օգնություն, այդ թվում՝ կլի-

նի կաներ, բուժարաններ, հիվանդների խնամք։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100121 (111) 15464

(220) 02.02.2010 (151) 03.06.2010

 (181) 02.02.2020
(732) ԲիԷսԲի Անոնիմոս Վիոմիչանիկի Կայի 

Էմպորիկի Էտաիրեիա Էնդիմատոն Ավե , GR
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(540) 

(511)
դաս 21. խոզանակներ, սանրեր։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20100122 (111) 15465
(220) 02.02.2010 (151) 03.06.2010
 (181) 02.02.2020
(732) ԲիԷսԲի Անոնիմոս Վիոմիչանիկի Կայի 

Էմպորիկի Էտաիրեիա Էնդիմատոն Ավե, GR
(540) 

(511)
դաս 3. օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմե-

տիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի խնամքի 
համար.

դաս 21. խոզանակներ, սանրեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100560 (111) 15466
(220) 13.04.2010 (151) 03.06.2010
 (181) 13.04.2020
(732) «Կարոլինա» ՍՊԸ,  Երևան, Արաբկիրի 29, 

տ. 13/1, AM
(540) 

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091391 (111) 15467
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091392 (111) 15468
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________
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(210) 20091393 (111) 15469
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091403 (111) 15470
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091404 (111) 15471
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511)

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 

խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-

նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց։ 

____________________

(210) 20091405 (111) 15472
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, աղ, մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց։  

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

51

ՄԱՍ 1

51

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20091406 (111) 15473
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տա պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։  

____________________

(210) 20091407 (111) 15474
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091408 (111) 15475
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091409 (111) 15476
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

52

ՄԱՍ 1

52

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20091410 (111) 15477
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091411 (111) 15478
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091412 (111) 15479
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091413 (111) 15480
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

53

ՄԱՍ 1

53

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20091414 (111) 15481
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091415 (111) 15482
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, քաղցրավենիք, 
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համե-
մունք). համեմունք. սառույց, բացառությամբ 
մակարոնեղենի։ 

____________________

(210) 20091416 (111) 15483
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091418 (111) 15484
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա նեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։ 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

54

ՄԱՍ 1

54

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20091372 (111) 15485
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ կարամել, 
շոկոլադ, կոնֆետներ, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։ 

____________________

(210) 20091374 (111) 15486
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր, 
քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ կարամել, շո-
կո լադ, կոնֆետներ, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։ 

____________________

(210) 20091375 (111) 15487
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091376 (111) 15488
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ կարամել, 

շոկոլադ, կոնֆետներ, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 

խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։ 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

55

ՄԱՍ 1

55

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20091377 (111) 15489
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511)
դաս 30. կարամել։ 

____________________

(210) 20091378 (111) 15490
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն և քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ կարամել, 
շոկոլադ, կոնֆետներ, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։ 

____________________

(210) 20091379 (111) 15491
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր, 

քաղցրավենիք՝ կարամել, շոկոլադ, կոնֆետներ, 

պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 

փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (հա-

մեմունք). համեմունք. սառույց։ 

____________________

(210) 20091380 (111) 15492
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սա-

ռույց.մասնավորապես՝ կարամել, շոկոլադ, կոն-

ֆետներ։ 

____________________

(210) 20091382 (111) 15493

(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

56

ՄԱՍ 1

56

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

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

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

____________________

(210) 20091383 (111) 15494
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511)
դաս 30. շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, 

ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրու շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց։ 

____________________

(210) 20091384 (111) 15495
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091385 (111) 15496
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091386 (111) 15497
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540)

 



ԳՅՈՒՏԵՐ

57

ՄԱՍ 1

57

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

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

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

____________________

(210) 20091388 (111) 15498
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091389 (111) 15499
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091390 (111) 15500
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091356 (111) 15501
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511)
դաս 30. շոկոլադ։ 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

58

ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 
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(210) 20091357 (111) 15502
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 

խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-

նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց։ 

____________________

(210) 20091358 (111) 15503

(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010

 (181) 04.11.2019

(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

(540) 

(511)
դաս 30. շոկոլադ։ 

____________________

(210) 20091359 (111) 15504

(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010

 (181) 04.11.2019

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

(540) 

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

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

____________________

(210) 20091360 (111) 15505
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փո շիներ. աղ, մանա նեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։ 

____________________

(210) 20091361 (111) 15506
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

59

ՄԱՍ 1

59

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(540) 

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

տա պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա նեխ. 
քացախ, սոուս ներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։ 

____________________

(210) 20091362 (111) 15507
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091363 (111) 15508
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511)
դաս 30. ալյուր, քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 

մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց։ 

____________________

(210) 20091364 (111) 15509
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը գրանցվում է կարմիր, սպիտակ, կա-
պույտ, դեղին, բաց եւ մուգ վարդագույն գու-
նային համակցությամբ։

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

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

____________________

(210) 20091365 (111) 15510
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

60

ՄԱՍ 1

60

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակե-
ղեն և քաղցրավենիք, պաղ պաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացա թխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.մասնավորապես՝ կարամել, շոկոլադ, կոն-
ֆետներ։ 

____________________

(210) 20091366 (111) 15511
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091367 (111) 15512
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511)
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, մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց. մասնավորապես կարամել. շոկոլադ. 
կոն ֆետներ։ 

____________________

(210) 20091368 (111) 15513
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091369 (111) 15514
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 
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(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

____________________

(210) 20091370 (111) 15515
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511)

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 փոշի ներ. աղ, մանա-

նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց. մասնավորապես՝ կա րամել, շոկոլադ, 
կոն ֆետներ։ 

____________________

(210) 20091371 (111) 15516
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց. մասնավորապես՝ կարամել, շոկոլադ, 
կոնֆետներ։ 

____________________

(210) 20090701 (111) 15517
(220) 19.06.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 19.06.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511)
դաս 30. սննդի բուրումնավետարարներ, 

թխվածքի բուրումնավետարարներ (բացառու-
թյամբ եթերային յուղերի), բիսկվիտներ, նրբա-
բլիթներ, ամոքահունց բուլկիներ, բուլկիներ, 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ), վանիլ (բու-
րում նավետացնող նյութ), վաֆլիներ, վերմիշել, 
սրճային բուրումնավետացնող նյութեր, բնա-
կան քաղցրացնող նյութեր, կապակցող նյութեր 
երշիկեղենի համար, կապակցող նյութեր սննդային 
սառույցի համար, սննդային խաղողաշաքար, 
սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ, սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ, սուրճի հումք, հրուշակեղեն 
նոր տարվա տոնածառերը զարդարելու համար, 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, գլխավորա պես 
խորիզով, խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն), 
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքի վրա, հրու-
շակեղեն նշի հիմքի վրա, մակարոնեղեն, կար-
կանդակներ, սառեցրած յոգուրտ, կակաո, կա-
կաոյից պատրաստված սննդամթերք, կարա-
մելներ, կաթնով շիլա, կոնֆետներ, մատու-
տակի կոնֆետներ, անանուխի կոնֆետներ, 
կրեկերներ, սննդային ձավարներ, աղացած եգիպ-
տացորեն, բոված եգիպտացորեն, կուլեբյակա 
(կերակուր), ալրային ուտելիքներ, լապշա (արիշ-
տա), սառույց սառեցման համար, բնական կամ 
արհեստական սառույց, սննդային սառույց, սառ-
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նա շաքար (նաբաթ), բրնձային բլիթներ, մար-
մելադ (քաղցրավենիք), նշակարկանդակներ, 
քաղցր կաթնազանգված հրուշակեղենի համար 
(եփած կրեմ), մեղր, պաղպաղակ, մրգային պաղ-
պաղակ, ալյուր, մյուսլի, կակաոյով եւ կաթով 
ըմպելիքներ, սուրճով եւ կաթով ըմպելիքներ, 
սուրճով ըմպելիքներ, թեյի հիմքով ըմպելիքներ, 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ, շոկոլադային 
ըմպե լիքներ, կակաոյով ըմպելիքներ, մանրաց-
ված վարսակ, մաքրված վարսակ, պաստեղներ 
(քաղց րավենիք), մաթ (ռուփ), պետիֆուրներ 
(աղան դերային թխվածքաբլիթ), թխվածքաբլիթ, 
կուտապներ,պիցաներ, պոմադկաներ (քաղցրա-
վենիք), ադիբուդի, պաղպաղակի փոշի, պրալինե, 
հացահատիկային արտադրանք, քաղցրաբլիթ-
ներ (անուշահաց), ամոքանք, քաղցրակուտապ, 
ծամոն (մաստակ) (բացառությամբ բժշկական 
նպատակով օգտագործվողի), բրինձ, շաքար, 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար, 
քաղցրավենիք, սպագետի, պաքսիմատ, սենդ-
վիչներ, տակոս (քաղցրահամ (անալի) եգիպ-
տացորենի բլիթներ մսի եւ բանջարեղենի լցոնով), 
նշով խմոր, տորտիլաներ (եգիպտացորենի բլիթ-
ներ), մրգա - բանջարեղենային տորթեր, ուտելի 
զարդարանքներ քաղցր ամոքահունց խմորից 
պատրաստված հրուշակեղենի համար, հալվա, 
հաց, հաց անխաշ խմորից, փաթիլներ հա-
ցահատիկային արտադրանքից, թեյ, սառույցով 
թեյ, շոկոլադ: 

____________________

(210) 20091294 (111) 15518
(220) 26.10.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 26.10.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ, 
կարմիր, մեղրագույն, բաց և մուգ բրոն-
զագույն, երկնագույն, նարնջագույն, սպի-
տակ, շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511)

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ, մեղր, մաթ. 

խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ, աղ, մանա-

նեխ, քացախ, սոուսներ (համեմունք), համեմունք, 

սառույց։ 
____________________

(210) 20091295 (111) 15519
(220) 26.10.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 26.10.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

(511)

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ, մեղր, մաթ. խմո-

րիչներ, հացաթխման փոշիներ, աղ, մանա նեխ, 
քացախ, սոուսներ (համեմունք), համեմունք, սա-
ռույց։ 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

63

ՄԱՍ 1

63

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20091296 (111) 15520
(220) 26.10.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 26.10.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կանաչ, 
կարմիր, բրոնզագույն, սև, նարնջագույն, բաց 
և մուգ շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ:

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

տա պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրու շակե ղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպա ղակ, մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ, աղ, մանանեխ, 
քացախ, սոուսներ (համեմունք), համեմունք, 
սառույց։ 

____________________

(210) 20091297 (111) 15521
(220) 26.10.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 26.10.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն, 
սպիտակ և արծաթագույն գունային համակ-
ցությամբ:

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

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

____________________

(210) 20091298 (111) 15522
(220) 26.10.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 26.10.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնա-
գույն, կանաչ, սպիտակ, կարմիր, դեղին և սև 
գունային համակցությամբ:

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

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

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

64

ՄԱՍ 1

64

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20091299 (111) 15523
(220) 26.10.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 26.10.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև, սպիտակ, 
դեղին, բրոնզագույն, նարնջագույն գունային 
համակցությամբ։

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

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

____________________

(210) 20091320 (111) 15524
(220) 29.10.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 29.10.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(526) Բացի «GRAND CANDY» անվանումից 
մնացած բոլոր գրառումները և տարայի 
պատկերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, բաց և մուգ 
շագանակագույն, սպիտակ, կապույտ և ոսկե-
գույն գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես 

դրաժե կոնֆետներ։ 
____________________

(210) 20091348 (111) 15525
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511)
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։ 

____________________

(210) 20091349 (111) 15526
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

65

ՄԱՍ 1

65

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(511)
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։ 

____________________

(210) 20091350 (111) 15527
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, 
քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մա նա նեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). հա մեմունք. 

սառույց։ 

____________________

(210) 20091351 (111) 15528

(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010

 (181) 04.11.2019

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

(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչ ներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փո շիներ. աղ, մանա  նեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։ 

____________________

(210) 20091352 (111) 15529
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փո շիներ. աղ, մանա նեխ. 
քացախ, սոուս ներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։ 

____________________

(210) 20091353 (111) 15530
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա նեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց: 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

66

ՄԱՍ 1

66

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20091354 (111) 15531
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, աղ, 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց: 

____________________

(210) 20091355 (111) 15532
(220) 04.11.2009 (151) 07.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշի ներ. աղ, մանա նեխ. 
քացախ, սոուսներ (համե մունք). համեմունք. 
սառույց։ 

____________________

(210) 20091231 (111) 15533
(220) 09.10.2009 (151) 11.06.2010
 (181) 09.10.2019
(732) «Վարդան Հակոբյան» ՍՊԸ,  Երևան, Չեխովի 

35, բն. 35, AM

(540) 

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա  տես-

ված են արդյունաբերական և գիտա կան նպատակ-
ներով, լուսանկարչու  թյան, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ 
օգտագործելու համար. չմշակված սինթետիկ խե ժեր, 

չմշակված պլաստ մասսաներ. պարարտանյու թեր. 

կրակ մարող բաղադրություններ. պատրաստուկ-

ներ մետաղների մխման և զոդման համար. 

պատ րաստուկներ սննդամթերքի պահածոյաց-

ման համար. դաբաղանյութեր. սոսնձող նյութեր 

արդյունաբերական նպատակներով օգտագործելու 

համար։ 

____________________

(210) 20091317 (111) 15534
(220) 29.10.2009 (151) 11.06.2010
 (181) 29.10.2019
(732) Անհատ ձեռնարկատեր Վահան Կարգինյան, 

Երևան, Թերլեմեզյան 12, AM
(540) 

(526) Բացի «ԹԱԳ» բառից մնացած բոլոր 
արտա հայտություններն ինքնուրույն պահ-

պանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ, 

դեղին, մուգ և բաց շագանակագույն, կապույտ 

գունային համակցությամբ։

(511)

դաս 30. բրինձ։ 

____________________

(210) 20091318 (111) 15535

(220) 29.10.2009 (151) 11.06.2010

 (181) 29.10.2019

(732) Անհատ ձեռնարկատեր Վահան Կարգինյան, 

Երևան, Թերլեմեզյան 12, AM
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(540) 

(526) Բացի «ԹԱԳ» բառից մնացած բոլոր 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։

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

(511)
դաս 30. մակարոնեղեն։ 

____________________

(210) 20091319 (111) 15536
(220) 29.10.2009 (151) 11.06.2010
 (181) 29.10.2019
(732) Անհատ ձեռնարկատեր Վահան Կարգինյան, 

Երևան, Թերլեմեզյան 12, AM
(540) 

(526) Բացի «ԹԱԳ» բառից մնացած բոլոր արտա-

հայտություններն ինքնուրույն պահպա նու-

թյան օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպի-

տակ, դեղին, բաց և մուգ շագանակագույն, 

մոխրագույն և կապույտ գունային համակ-

ցությամբ։

(511)

դաս 30. ալյուր։ 

____________________

(210) 20100220 (111) 15537

(220) 19.02.2010 (151) 11.06.2010

 (181) 19.02.2020

(732) Արմեն Աֆրիկյան, Երևան, Պուշկինի 40, 
բն.17, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մոխրագույն, 
դարչնագույն, նարնջագույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 43. ռեստորան-պանդոկ։ 

____________________

(210) 20100809 (111) 15538
(220) 03.06.2010 (151) 11.06.2010
 (181) 03.06.2020
(732) «Կարոլինա» ՍՊԸ,  Երևան, Արաբկիրի 29, 

տ. 13/1, AM
(540) 

(511)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091022 (111) 15539

(220) 26.08.2009 (151) 14.06.2010

 (181) 26.08.2019

(732) «Վարմստուդիո» ՍՊԸ,  Վանաձոր, Տիգրան 

Մեծի 34/45, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կապույտ, 
ոսկեգույն, մոխրագույն, կանաչ, դարչնագույն 
և սպիտակ գունային համակցությամբ։
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(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա կան 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս  նաբուժական ծառայություններ. կենդա-
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառաբուծական ծառա յու-
թյուններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցված անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։ 

____________________

(210) 20091337 (111) 15540
(220) 03.11.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 03.11.2019
(732) Արման Եղիկյան Երևան, Դավիթաշեն 1-ին 

թաղ., շ. 32, բն. 22, AM
(540) 

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

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

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

____________________

(210) 20091394 (111) 15541
(220) 04.11.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091395 (111) 15542

(220) 04.11.2009 (151) 14.06.2010

 (181) 04.11.2019

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

(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 

խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-

նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց: 
____________________
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(210) 20091396 (111) 15543
(220) 04.11.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա  նեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։ 

____________________

(210) 20091397 (111) 15544
(220) 04.11.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(526) «ԻՐԻՍ», «ԻՐԻՍ» (ռուս.) և «IRIS» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(511)
դաս 30. իրիս կոնֆետներ։ 

____________________

(210) 20091398 (111) 15545
(220) 04.11.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

(540) 

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

տա պիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալ յուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա-
նեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։ 

____________________

(210) 20091399 (111) 15546
(220) 04.11.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա նեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։ 

____________________

(210) 20091400 (111) 15547
(220) 04.11.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

70

ՄԱՍ 1

70

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(540) 

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

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

____________________

(210) 20091401 (111) 15548
(220) 04.11.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091402 (111) 15549

(220) 04.11.2009 (151) 14.06.2010

 (181) 04.11.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

(540) 

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

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

____________________

(210) 20091460 (111) 15550
(220) 11.11.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 11.11.2019
(732) «Սիս նատուրալ» ՍՊԸ,  Արագածոտնի մարզ, 

գ. Աղձք, AM
(540) 

(511)
դաս 32. բնական հյութեր. այլ ոչ ալկո հո -

լային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա-
հյութեր։ 

____________________

(210) 20091571 (111) 15551
(220) 03.12.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 03.12.2019
(732) «Դի վի արտ ստուդիա» ՍՊԸ,  Երևան, 

Ամիրյան 1, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

71

ՄԱՍ 1

71

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(540) 

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

(511)
դաս 35. գովազդ.

դաս 41. վիդեո և ֆոտոստուդիաներ։ 
____________________

(210) 20091666 (111) 15552
(220) 18.12.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 18.12.2019
(732) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ,  Երևան, 

Չկալովի 43, AM
(540) 

(526) «ARMENIA» բառն ինքնուրույն պահ-

պանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կանաչ, 

դարչնագույն, դեղին, ոսկեգույն, արծա-

թագույն և շագանակագույն գունային համակ-

ցությամբ։

(511)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։ 
____________________

(210) 20091667 (111) 15553
(220) 18.12.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 18.12.2019
(732) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ,  Երևան, 

Չկալովի 43, AM
(540) 

(526) «ARMENIA» բառն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ։

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

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

____________________

(210) 20091694 (111) 15554
(220) 26.12.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 26.12.2019
(732) Հայաստանում «Գերմանական համալսարան» 

ՓԲԸ, Երևան, Արշակունյաց 2ա, AM
(540) 

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

(511)
դաս 41. կրթություն։ 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

72

ՄԱՍ 1

72

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20091698 (111) 15555
(220) 28.12.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 28.12.2019
(732) «Ստարմալե» ՍՊԸ,  Աբովյան, 4-րդ 

միկրոշրջան, 41 շենք, բն. 1, AM
(540) 

(511)
դաս 6. մետաղյա դռներ և պատուհաններ։ 

____________________

(210) 20100140 (111) 15556
(220) 05.02.2010 (151) 14.06.2010
 (181) 05.02.2020
(732) «Ագրիմատկո Արմենիա» ՍՊԸ,  Երևան, 

Մառի 18/1 բն.46, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, սև և կաթ-
նագույն գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 35. ներմուծում և վաճառք։  

____________________

(210) 20090483 (111) 15557
(220) 23.04.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 23.04.2019
(732) Փիդիլիթե ինթերնեյշնլ Փթե. Լթդ. , SG
(540) 

(511)
դաս 1. հավելանյութեր մեքենայի յուղի, շարժիչի 

յուղի, ռադիատորների հեղուկի, տրանսպորտային 
միջոցների վառելիքի, շարժիչային վառելիքի և 
փոխհաղորդակիչ հեղուկի համար. քիմիական 
նյութեր ճնշման տակ բալոնների համար, որոնք 
օգտագործվում են դողերի մեջ պոմպով օդ 
լցնելու և հերմիտիզացիայի համար, հերմետիկ 
նյութեր դողերի համար. կապակցող նյութեր 
սկավառակային արգելակների համար. յուղման 
նյութեր, արգելակի հեղուկներ, ուղղորդիչ բանող 
հեղուկներ, լուբրիկանտով պատրաստուկներ 
սառցակալման դեմ պայքարի համար, ավտո-
մոբիլների, բեռնատար ավտոմոբիլների, սայ-
լակների, վագոնետների, շարժիչների և վերո-
նշյալ տրանսպորտային միջոցների դետալների 
համար.

դաս 2. փոշիացման միջոցով պատվող 
հակակոռոզիական ներկ ավտոմոբիլների և 
բեռնատար ավտոմոբիլների կուտակիչների 
համար. պաշտպանական նախաներկային (ներ-
կապաստառային) պատվածքներ տրանս պոր-
տային միջոցների շրջանակների (հենոցների), 
ամրաշրջանակների համար.

դաս 3. միջոցներ տրանսպորտային մի ջոց-
ների շարժիչների, կարբյուրատորների, ներար-
կիչների, արգելակների, ապակիների, դողե-
րի, դողածածկանների, սեղմիչ սարքվածք ների, 
կցոր դիչների, համաժամանակյա կարդանների 
և թափքերի մաքրման համար. լվացող միջոց-
ներ, մաքրիչներ և պատրաստուկներ մաքրման 
համար, կարբյուրատորներում, ավտոմատ օդա-
յին սահափականներում և շարժիչների ու դե-
տալների տարբեր մասերում օգտագործելու 
համար. պատրաստուկներ վառելիքի ներցայտ ման 
համակարգի մաքրման համար. արդյունաբերա-
կան խտացրած միջոցներ ձեռքերի լվացման 
համար.

դաս 4. քսանյութեր արգելակների համար 
(արգելակային), լուբրիկանտներ, մասնավորապես՝ 
յուղեր բարձրացրած յուղման ունակությամբ, 
ներթափանցող (տոգորիչ) յուղեր, սիլիկոնային 
սփրեյներ. յուղեր կարբուրատորներում, ավտո-
մատ օդային սահափականներում հենատուփերի 
օդափոխության համակարգերում և շարժիչների 
ու դետալների տարբեր մասերում օգտագործելու 
համար. սիլիկոնային յուղման սփրեյներ, յուղման 
նյութեր և ուղղորդիչ բանող քսանյութեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

73

ՄԱՍ 1

73

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20090840 (111) 15558
(220) 21.07.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 21.07.2019
(732) Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա 

Կորպորացիյա «Ռոշեն» , UA
(540) 

(511)
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20091063 (111) 15559
(220) 07.09.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 07.09.2019
(732) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա. , CH
(310) 52534/2009   (320) 06.03.2009   (330) CH
(540) 

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

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

դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. շրթունքի տակ 
դրվող ծխախոտ. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ 
բժշկա կան նպատակներով օգտագործելու հա մար). 
ծխելու պիտույքներ, այդ թվում սիգարետի թուղթ 
և ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղա-
կան տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ. լուցկի:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091164 (111) 15560
(220) 28.09.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 28.09.2019
(732) Էրիկ Վանդեկոտեր , BE

(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա կան 

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

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. 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 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառ նություններ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091165 (111) 15561
(220) 28.09.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 28.09.2019
(732) Էրիկ Վանդեկոտեր, BE
(540) 
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(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

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 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառ նություններ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091166 (111) 15562
(220) 28.09.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 28.09.2019
(732) Էրիկ Վանդեկոտեր , BE
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա կան 

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. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-

թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-

նություններ. 

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091167 (111) 15563
(220) 28.09.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 28.09.2019
(732) Էրիկ Վանդեկոտեր , BE
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 

բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 

պ ա տ ր ա ս տ ե լ ո ւ  ն յ ո ւ թ ե ր .  ա խ տ ա հ ա ն ի չ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
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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 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091168 (111) 15564
(220) 28.09.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 28.09.2019
(732) Էրիկ Վանդեկոտեր , BE
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու-
թեր կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կեն-

ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091169 (111) 15565
(220) 28.09.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 28.09.2019
(732) Էրիկ Վանդեկոտեր , BE
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 

պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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). 
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պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091170 (111) 15566
(220) 28.09.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 28.09.2019
(732) Էրիկ Վանդեկոտեր, BE
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա կան 

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

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 
կեն ցաղային 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 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառ  նություններ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091171 (111) 15567
(220) 28.09.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 28.09.2019
(732) Էրիկ Վանդեկոտեր , BE
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ  ներ 
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 ոչնչաց ման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյու թեր 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 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091253 (111) 15568
(220) 15.10.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 15.10.2019
(732) ԱստրաԶենեկա ԱԲ , SE
(310) 008359093  (320) 12.06.2009  (330) EM
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

77

ՄԱՍ 1

77

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(511)
դաս 5. ուռուցքաբանության, սրտանո-

թային, շնչառական, բորբոքային, վարակիչ 
և ստամոքսաաղիքային հիվանդությունների 
և կենտրոնական նյարդային համակարգի 
հիվանդությունների բնագավառներում դեղա-
գոր  ծական պատրաստուկներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական և 
ատամնաբուժական սարքեր և գործիքներ. 
վերջույթների պրոթեզներ, աչքերի և ատամների 
պրոթեզներ. ոսկրաբուժական արտադրանք. 
կարեր դնելու նյութեր.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք ներ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռ նարկ-
ներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընգրկված չեն այլ դասերում. 

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսու ցում) և ուսումնական գործընթացի ապահո  վում 
դեղագործության վերաբերյալ. կոնֆերանսների և 
սիմպոզիումների կազմակերպում և անցկացում. 
դեղագործության բնագավառին վերաբերող 
ուսուցողաական վեբ-կայքեր.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վեր լուծումներ և հետազոտություններ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
խորհրդա տվություն առողջապահության վերա-
բերյալ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091466 (111) 15569
(220) 12.11.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 12.11.2019
(732) Գուգլ Ինք., US
(540) 

(511)
դաս 9. ապարատային և ծրագրային արտա-

դրանք։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091691 (111) 15570
(220) 25.12.2009 (151) 14.06.2010
 (181) 25.12.2019
(732) «Առսավ–Գռուպ» ՍՊԸ,  Երևան, Ավան, 

Հովհաննիսյան 27, բն. 20, AM
(540) 

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա -
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկ-
ներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կեն ցաղային նպատակների համար. պիտույք ներ 
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:

(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091217 (111) 15571

(220) 08.10.2009 (151) 15.06.2010

 (181) 08.10.2019
(732) «Արփի» ԲԲԸ , Վայք, Ալավերդյան 83, AM
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(540) 

(526) Բացի «ARPI» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, 
դեղին, շագանակագույն, սպիտակ, կանաչ, 
երկնագույն, կարմիր և սև գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 32. հանքային ջուր։  

____________________

(210) 20091431 (111) 15572
(220) 05.11.2009 (151) 15.06.2010
 (181) 05.11.2019
(732) «Կլեոպատրա» ՍՊԸ,  Արարատի մարզ, գյուղ 

Վերին Արտաշատ, AM
(540) 

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

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոց ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

____________________

(210) 20091589 (111) 15573
(220) 10.12.2009 (151) 15.06.2010
 (181) 10.12.2019
(732) «Լայֆ ինֆո» ՍՊԸ,  Երևան, Ամիրյան 11, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կանաչ, 

կարմիր և սև գունային համակցությամբ։

(511)

դաս 38. բնակչության առօրյա հարցերի 

վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում։ 

____________________

(210) 20091590 (111) 15574

(220) 10.12.2009 (151) 15.06.2010

 (181) 10.12.2019

(732) «Լայֆ ինֆո» ՍՊԸ,  Երևան, Ամիրյան 11, AM
(540) 
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(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր, 
կանաչ և սև գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 36. վճարային համակարգ բջջային հեռա-

խոսի միջոցով: 
____________________

(210) 20091679 (111) 15575
(220) 22.12.2009 (151) 15.06.2010
 (181) 22.12.2019
(732) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ,  Երևան, 

Չկալովի 43, AM
(540) 

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20091683 (111) 15576
(220) 23.12.2009 (151) 15.06.2010
 (181) 23.12.2019
(732) «Ակթրեյդ–սոֆթ» ՍՊԸ,  Երևան, Շարուրի 

2, բն. 20, AM
(540) 

(511)
դաս 9. համակարգչային ծրագրային ար-

տադրանք.
դաս 42. համակարգչային ծրագրային ապա-

հովում։ 
____________________

(210) 20100047 (111) 15577
(220) 20.01.2010 (151) 15.06.2010
 (181) 20.01.2020
(732) «Կլեոպատրա» ՍՊԸ,  Արարատի մարզ, գյուղ 

Վերին Արտաշատ, AM
(540) 

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

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորում-
ների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման 
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. սեղանի, 
գրպանի անձեռոցիկներ։ 

____________________

(210) 20090555 (111) 15578
(220) 13.05.2009 (151) 17.06.2010
 (181) 13.05.2019
(732) «Իմիջ Մ.Գ.» ՍՊԸ,  Գյումրի, Սունդուկյան 

149, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև և սպի-

տակ գունային համակցությամբ։

(511)

դաս 35. գովազդ։ 
____________________
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(210) 20091019 (111) 15579
(220) 25.08.2009 (151) 17.06.2010
 (181) 25.08.2019
(732) «Հարյուր սերվիս» ՍՊԸ,  Երևան, Չայկովսկու 

34, բն. 27, AM
(540) 

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

(511)
դաս 43. ռեստորան։ 

____________________

(210) 20091156 (111) 15580
(220) 25.09.2009 (151) 17.06.2010
 (181) 25.09.2019
(732) «Արյա փլաստ» ՍՊԸ,  Երևան, Գրիբոյեդովի 

25/1, AM
(540) 

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

(511)
դաս 21. ջրի  պլաստմասայե տարա։ 

____________________

(210) 20091174 (111) 15581
(220) 30.09.2009 (151) 17.06.2010
 (181) 30.09.2019
(732) Հայկ Ղազարյան, Երևան, Մոսկովյան 28, 

բն. 168, AM
(540) 

(526) “ARMENIAN FAMILY TREE” արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

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

(511)
դաս 38. ընտանեկան հասարակական ցանցի 

ապահովում ինտերնետի միջոցով.
դաս 42. ծագումնաբանական, պատմա բա-

նական, ֆոտո-նույնականացման, ձեռա գրա-
բանական, ձայնա-տեսա, փաստաբանական 
հետազոտությունների իրականացում, տոհմա-
ծառի կառուցման առցանց համակարգի ապա-
հովում(տրամադրում). դիզայներական ծա ռա-
յություններ։ 

____________________

(210) 20091283 (111) 15582
(220) 21.10.2009 (151) 17.06.2010
 (181) 21.10.2019
(732) «Սաթենկար» ՍՊԸ,  Երևան, Լեփսիուսի փող. 

2, տուն 9, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և բաց շա-
գանակագույն գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 25. ներքնազգեստ, վերնազգեստ, կոր-

պորատիվ հագուստ, կոշիկ։ 
____________________

(210) 20091684 (111) 15583
(220) 24.12.2009 (151) 17.06.2010
 (181) 24.12.2019
(732) «Դրիմ գրուպ» ՍՊԸ,  Երևան, Արգիշտի 4, 

բն. 30, AM
(540) 
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(526) «YEREVAN» անվանումն ինքնուրույն պահ-
պանության ենթակա չէ։

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

(511)
դաս 16. ամսագիր.

դաս 41. հրատարակչություն։ 
____________________

(210) 20091701 (111) 15584
(220) 28.12.2009 (151) 17.06.2010
 (181) 28.12.2019
(732) «Դարոյնք» ՍՊԸ,  Երևան, Գ.Նժդեհի 56, 

բն.1, AM
(540) 

(526) Բացի «ՇՈԿ-ԺԵԼԵ» արտահայտությու-
նից և «DAROINK» բառից մնացած բոլոր 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։

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

(511)
դաս 30. քաղցրավենիք։ 

____________________

(210) 20100013 (111) 15585
(220) 12.01.2010 (151) 17.06.2010
 (181) 12.01.2020

(732) «Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան, 
Երևանյան 9, AM

(540) 

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100014 (111) 15586
(220) 13.01.2010 (151) 17.06.2010
 (181) 13.01.2020
(732) «Իջևանի գինու գործարան» ՓԲԸ, Իջևան, 

Երևանյան 9, AM
(540) 

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100015 (111) 15587
(220) 13.01.2010 (151) 17.06.2010
 (181) 13.01.2020
(732) «Շարմ հոլդինգ» ՍՊԸ,  Երևան, Սիմոն 

Վրացյան 71, բն.7, AM
(540) 

(511)
դաս 16. խաղարկային քարտեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
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գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

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

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

____________________

(210) 20100097 (111) 15588
(220) 27.01.2010 (151) 17.06.2010
 (181) 27.01.2020
(732) Յունիֆարմ, ինք., US
(540) 

(511)
դաս 3. պարֆյումերային արտադրանք, 

եթերային յուղեր, կոսմետիկա, լոսյոններ մա-
զերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ, 
օճառներ.

դաս 5. ամինաթթուներ բժշկական նպա-
տակների համար. մանրէասպաններ. բալզամներ 
բժշկական նպատակների համար. ապարանջան-
ներ բժշկական նպատակների համար. բամբակ 
բժշկական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական նպատակների համար. հանքային 
ջրեր բժշկական նպատակների համար. ուտելի 
բույսերի թելիկներ (որոնք նախատեսված չեն 
սննդի մեջ օգտագործելու համար). հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների հա-
մար. հոտազերծիչ (բացառությամբ անձնական 
օգտագործման համար նախատեսվածների). ձկան 
յուղ. դեղապատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. կարամելիկներ բժշկական 
նպատակների համար. դեղային կոնֆետներ. 
ծառերի կեղևներ դեղագործական նպատակ-
ների համար. դեղային արմատներ. լեյկոսպեղանի. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների հա-
մար. քսուքներ. դեղային յուղեր. բժշկական 
վիրա կապական նյութեր. դեղամիջոցներ. դեղա-
միջոցներ մարդկանց համար. ալյուր մանկական 

սննդի համար. ալյուր դեղագործական նպա տակ-
ների համար. դեղագործական հավաքածուներ 
(դյուրակիր). դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. դեղային թրմեր. թրմեր 
բժշկական նպատակների համար. եփուկներ դե-
ղա գործական նպատակների համար. բժշկա-
կան սպեղանալաթեր. բժշկական շրթներկեր. 
մանրէական պատրաստուկներ բժշկական և 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
մանրէա բանական պատրաստուկներ բժշկական 
և անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. վիտամինային պատրաս-
տուկներ. օդի թարմացման համար պատրաս-
տուկներ. օդի մաքրման համար պատրաստուկ-
ներ. դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. դեղային պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. մազերի աճեցման բժշկա կան 
պատրաստուկներ. միկրոէլեմենտներով պատ-
րաստուկներ մարդկանց կամ կենդանիների հա-
մար. դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիա-
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիական 
պատրաստուկներ բժշկական նապատակների հա-
մար. սպիտակուցային սննդամթերք բժշկական 
նպատակների համար. մաստակ բժշկական 
նպատակների համար. անձեռոցիկներ, հիգիե-
նիկ բարձիկներ. դեղամիջոցներով հագեցած 
անձեռոցիկներ. օշարակներ դեղագործական 
նպատակների համար. ծխախոտ չպարունակող 
սիգարետներ բժշկական նպատակների համար. 
աղեր բուժական լոգանքի համար. աղեր բժշկական 
նպատակների համար. մանրէազերծող միջոց ներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ախորժակը 
ճնշող միջոցներ՝ բժշկական նպատակ ների 
համար օգտագործվող. նիհարելու համար 
բժշկա կան միջոցներ. բերանի խոռոչի խնամքի 
բժշկական միջոցներ. լվացող միջոցներ բժշկա-
կան նպատակների համար. քրտնելու դեմ միջոց-
ներ. մարսողությանը նպաստող դեղա գոր ծա-
կան միջոցներ, տոնուսը բարձրացնող միջոցներ 
(դեղային պատրաստուկներ). ծխելու խոտաբույ սեր 
բուժական նպատակների համար. դեղաբույսեր. 
խոտաբույսերով թեյեր բժշկական նպատակների 
համար. բժշկական թեյ նիհարելու համար. էլիք-
սիրներ (դեղագործական պատրաստուկներ). 
մանկական սնունդ, դիետիկ սննդամթերք բժշկա-
կան նպատակների համար.
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դաս 29. բանջարեղեն և միրգ՝ պահա ծո յաց-
ված, չորացրած և ջերմային մշակման ենթարկ-
ված. բանջարեղենի էքստրակտներ, մրգերի 
էքստրակտներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման համար այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ, այդ 
թվում՝ դիսպանսերներ, հանգստյան տներ կամ 
սանատորիաներ, կլինիկաներ, բուժարաններ, 
դեղագործության հարցերով խորհրդատվություն, 
բուժօգնություն, ֆիզիոթերապիա։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100101 (111) 15589
(220) 29.01.2010 (151) 17.06.2010
 (181) 29.01.2020
(732) «Ծախսաձոր» ՍՊԸ,  Ծաղկաձոր, Կեչառեցու 

68, AM
(540) 

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

(511)
դաս 35. առևտուր։ 

____________________

(210) 20100243 (111) 15590

(220) 24.02.2010 (151) 17.06.2010

 (181) 24.02.2020

(732) «Հյուր սերվիս» ՍՊԸ,  Երևան, Վաղարշյան 
փ. 15, բն. 12, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմրա-
շագանակագույն, դեղին և սև գույների հա-
մակ ցությամբ։

(511)
դաս 39. տուրիզմ, զբոսաշրջություն.
դաս 43. քեյթրինգ (ֆուրշետների, բանկետների 

կազմակերպում)։ 
____________________

(210) 20100244 (111) 15591
(220) 24.02.2010 (151) 17.06.2010
 (181) 24.02.2020
(732) «Հյուր սերվիս» ՍՊԸ,  Երևան, Վաղարշյան 

փ. 15, բն. 12, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմրա-
շագանակագույն, դեղին և սև գու նային 
համակցությամբ։

(511)
դաս 39. տուրիզմ, զբոսաշրջություն.
դաս 43. քեյթրինգ (ֆուրշետների, բանկետների 

կազմակերպում)։ 
____________________

(210) 20090862 (111) 15592
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
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վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և ատամ-
ների ծեփապատճեններ պատրաս տելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090864 (111) 15593
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս տուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090865 (111) 15594
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ րաս տուկներ 
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։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090866 (111) 15595
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20090868 (111) 15596
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________
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(210) 20090869 (111) 15597
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20090871 (111) 15598
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատ րաս տուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ միջոց-
ներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090872 (111) 15599
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20090873 (111) 15600
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ միջոց-
ներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

86

ՄԱՍ 1

86

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20090874 (111) 15601
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20090876 (111) 15602
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյու-

թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-

ներ պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ մի-

ջոցներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման 

պատրաստուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090877 (111) 15603
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20090879 (111) 15604
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

87

ՄԱՍ 1

87

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20090880 (111) 15605
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն ներ 
պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ մի ջոցներ, 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
 (740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090881 (111) 15606
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20090882 (111) 15607
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 

բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-

ներ պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ մի-

ջոցներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման 

պատրաստուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090883 (111) 15608
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ մի-
ջոցներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

88

ՄԱՍ 1

88

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20090884 (111) 15609
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20090885 (111) 15610
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 

բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն ներ 

պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ մի ջոցներ, 

վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-

րաստուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

(740) Զ. Մանուկյան
____________________

(210) 20090886 (111) 15611
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ 
միջոցներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090887 (111) 15612
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ 
միջոցներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

89

ՄԱՍ 1

89

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20090889 (111) 15613
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ 
միջոցներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090890 (111) 15614
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ 
միջոցներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090891 (111) 15615
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ 
միջոցներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090892 (111) 15616
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ, սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր, ախտահանիչ մի-
ջոցներ, վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ, ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

90

ՄԱՍ 1

90

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20090893 (111) 15617
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկա կան 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090894 (111) 15618
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 

բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-

ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-

ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 

պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090896 (111) 15619
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20090897 (111) 15620
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ, GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

91

ՄԱՍ 1

91

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20090899 (111) 15621
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 

բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-

ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-

ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 

պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20090900 (111) 15622
(220) 24.07.2009 (151) 22.06.2010
 (181) 24.07.2019
(732) Ուորլդ Մեդիսին Լթդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091129 (111) 15623
(220) 23.09.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 23.09.2019
(732) Ջեներալ Մեդիա Քըմմյունիքեյշնզ, Ինք., US
(540) 

(511)
դաս 9. հեռուստատեսային համակարգչային 

կցուրդներ, մալուխային հեռուստատեսության 
կապուղիների ապակոդավորիչներ, հաստատված 
(պայմանավորված) մուտքի մոդուլներ, բանական 
քարտեր, ներկառուցված միկրոսխեմայով քարտեր, 
նախօրոք վճարված քարտեր հաղորդման կա-
պուղիների ընդունման համար և հաղորդման 
ծառայությունների վերահաղորդման համար. 
թվային տեսասկավառակներ. ֆլեշներ (ֆլեշ 
քար տեր), սկավառակներ, սկավառակավարներ, 
հիշողության քարտեր, ֆլեշներ-կախազարդեր և 
այլ հիշող սարքեր համակարգիչների հիշողությունը 
պահելու համար.

դաս 16. բուկլետներ, բրոշյուրներ, պամֆլետ-
ներ, աֆիշներ, պոստերներ, պլակատներ, 
գրքեր, պրես-րելիզներ (լրատվամիջոցին տրվող 
կարճ հաղորդագրություն) և այլ տպագրական 
արտադրանք. թղթագրենական և գրասենյակային 
պիտույքներ, ներառյալ՝ ծոցատետրեր, բլոկնոտներ. 
գրելու պիտույքներ, ներառյալ՝ գրիչներ.

դաս 35. գովազդ մամուլում, թեր թերում, 

ամսագրերում, ռադիոյի եթերում, հեռուստա-

տեսությամբ, ինտերնետում և այլ զանգվածային 

լրատվամիջոցներում. ցուցահանդեսների կազ-

մակերպում և մասնակցություն (առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով).

դաս 38. հեռահաղորդակցություն և հաղորդ-
ման ծառայություններ, ներառ յալ՝ մալու խային, 
արբանյակային կամ եթերային հեռուստատեսու թյան 
մեկ կամ մի քանի կապուղիների անսահմանափակ 
աշխատանքը.

դաս 41. մալուխային, արբանյակային կամ 
եթե րային հեռուստատեսության մեկ կամ մի քանի 
կապուղիներով կամ վերահաղորդվող հաղորդմամբ 
ցուցադրվող կինոֆիլմերի և այլ զվարճությունների 
արտադրություն և տարածում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում և մասնակցություն դրանցում 
(մշակութա-լուսավորական նպատակներով). լրա-
տվամիջոցների ասուլիսների կազմակերպում և 
մասնակցություն:
 (740) Ան. Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

92

ՄԱՍ 1

92

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20091130 (111) 15624
(220) 23.09.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 23.09.2019
(732) Ջեներալ Մեդիա Քըմմյունիքեյշնզ, Ինք., US
(540) 

(511)
դաս 9. հեռուստատեսային համակարգչային 

կցուրդներ, մալուխային հեռուստատեսության 
կապուղիների ապակոդավորիչներ, հաստատված 
(պայմանավորված) մուտքի մոդուլներ, բանական 
քարտեր, ներկառուցված միկրոսխեմայով քար-
տեր, նախօրոք վճարված քարտեր հաղորդման 
կապուղիների ընդունման համար և հաղորդման 
ծառայությունների վերահաղորդման համար. 
թվային տեսասկավառակներ. ֆլեշներ (ֆլեշ 
քարտեր), սկավառակներ, սկավառակավարներ, 
հիշողության քարտեր, ֆլեշներ-կախազարդեր և 
այլ հիշող սարքեր համակարգիչների հիշողությունը 
պահելու համար.

դաս 16. բուկլետներ, բրոշյուրներ, պամֆլետ-
ներ, աֆիշներ, պոստերներ, պլակատ ներ, 
գրքեր, պրես-րելիզներ (լրատվամիջոցին տրվող 
կարճ հաղորդագրություն) և այլ տպագրական 
արտադրանք. թղթագրենական և գրասենյակային 
պիտույքներ, ներառյալ՝ ծոցատետրեր, բլոկնոտներ. 
գրելու պիտույքներ, ներառյալ՝ գրիչներ.

դաս 35. գովազդ մամուլում, թեր թերում, 
ամսագրերում, ռադիոյի եթերում, հեռուստա-
տեսությամբ, ինտերնետում և այլ զանգվածային 
լրատվամիջոցներում. ցուցահանդեսների կազ-
մակերպում և մասնակցություն (առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով).

դաս 38. հեռահաղորդակցություն և հաղորդ-
ման ծառայություններ, ներառյալ՝ մալուխային, 
արբանյակային կամ եթերային հեռուս տատե-
սության մեկ կամ մի քանի կապուղիների ան-
սահմանափակ աշխատանքը.

դաս 41. մալուխային, արբանյակային կամ 
եթերային հեռուստատեսության մեկ կամ մի քանի 
կապուղիներով կամ վերահաղորդվող հաղորդմամբ 
ցու ցադրվող կինոֆիլմերի և այլ զվարճություն ների 
արտադրություն և տարածում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում և մասնակցություն դրանցում 
(մշակութա-լուսավորական նպատակներով). լրա-
տվամիջոցների ասուլիսների կազմակերպում և 
մասնակցություն:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091131 (111) 15625
(220) 23.09.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 23.09.2019
(732) Ջեներալ Մեդիա Քըմմյունիքեյշնզ, Ինք., US
(540) 

(511)
դաս 9. հեռուստատեսային համակարգչային 

կցուրդներ, մալուխային հեռուստատեսության կա-
պուղիների ապակոդավորիչներ, հաստատված 
(պայմանավորված) մուտքի մոդուլներ, բանական 
քարտեր, ներկառուցված միկրոսխեմայով քար-
տեր, նախօրոք վճարված քարտեր հաղորդման 
կապուղիների ընդունման համար և հաղորդման 
ծառայությունների վերահաղորդման համար. 
թվային տեսասկավառակներ. ֆլեշներ (ֆլեշ 
քարտեր), սկավառակներ, սկավառակավարներ, 
հիշողության քարտեր, ֆլեշներ-կախազարդեր և 
այլ հիշող սարքեր համակարգիչների հիշողությունը 
պահելու համար.

դաս 16. բուկլետներ, բրոշյուրներ, պամֆլետ-
ներ, աֆիշներ, պոստերներ, պլակատներ, 
գրքեր, պրես-րելիզներ (լրատվամիջոցին տրվող 
կարճ հաղորդագրություն) և այլ տպագրա կան 
արտադրանք. թղթագրենական և գրասենյակային 
պիտույքներ, ներառյալ՝ ծոցատետրեր, բլոկնոտներ. 
գրելու պիտույքներ, ներառյալ՝ գրիչներ.

դաս 35. գովազդ մամուլում, թեր թե րում, 
ամսագրերում, ռադիոյի եթերում, հեռուստա-
տեսությամբ, ինտերնետում և այլ զանգվածային 
լրատվամիջոցներում. ցուցահանդեսների կազ-
մակերպում և մասնակցություն (առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով).

դաս 38. հեռահաղորդակցություն և հաղորդ-
ման ծառայություններ, ներառյալ՝ մալու խային, 
արբանյակային կամ եթերային հեռուստատեսության 
մեկ կամ մի քանի կապուղիների անսահմանափակ 
աշխատանքը.

դաս 41. մալուխային, արբանյակային կամ 
եթերային հեռուստատեսության մեկ կամ մի քանի 
կապուղիներով կամ վերահաղորդվող հաղորդմամբ 
ցուցադրվող կինոֆիլմերի և այլ զվարճությունների 
արտադրություն և տարածում. ցուցահանդես ների 
կազմակերպում և մասնակցություն դրանցում 
(մշակութա-լուսավորական նպատակներով). 
լրատվամիջոցների ասուլիսների կազմակերպում 
և մասնակցություն:
(740) Ան. Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

93

ՄԱՍ 1

93

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20091177 (111) 15626
(220) 30.09.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 30.09.2019
(732) Գելեհեր Լիմիթիդ , GB
(310)m200904079   (320) 09.04.2009 (330) UA
(540) 

(526) «CHARCOAL FILTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 34. մշակված և չմշակված ծխախոտ. 

պապիրոսներ, սիգարետներ. ծխելու նյութեր, 
որոնք վաճառվում են առանձին կամ ծխախոտի 
հետ խառնուրդում, ոչ բժշկական կամ բուժա-
կան նպատակների համար. քթախոտ. ծխելու 
պիտույքներ, ընդգրկված  34 -րդ դասում, նե-
րառյալ վառիչներ. սիգարետի և պապիրոսի թուղթ, 
սիգարետի և պապիրոսի պարկուճներ, լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091230 (111) 15627
(220) 09.10.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 09.10.2019
(732) Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք. , US
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն, 
սև, սպիտակ, վարդագույն և ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 16. միանգամյա օգտագործման թղթյա 

սրբիչներ, սեղանի թղթյա անձեռոցիկներ և 
սրբիչներ. կոսմետիկական նպատակներով ան-
ձեռոցիկներ, երեսի անձեռոցիկներ։
(740) Է. Նահապետյան

____________________

(210) 20091332 (111) 15628
(220) 02.11.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 02.11.2019
(732) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(511)
դաս 34. սիգարետներ. մշակված և չմշակված 

ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091438 (111) 15629
(220) 06.11.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 06.11.2019
(732) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(540) 

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ և արդու-

զարդի պարագաներ մաշկի և մազերի խնամքի 
և մաքրման համար. մաքրման անձե ռոցիկներ 
և թաշկինակներ. ժելեր և օդեկոլոններ մերսման 
համար.

դաս 5. տեղային ազդեցության դեղերով 
տոգորված պատրաստուկներ մաշկի և մազերի 
հետ կապված խնդիրների բուժման համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091488 (111) 15630
(220) 20.11.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 20.11.2019
(732) Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն , US
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

94

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 
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(511)
դաս 29. հավի միս. հավի մսի էքստրակտներ. 

պահածոյացված, չորացրած և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, ջեմ, պովիդլո, մրգային սոուսներ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր.

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091593 (111) 15631
(220) 10.12.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 10.12.2019
(732) ՋիԷմՓի Լթդ , GE
(540) 

(511)

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 

բուժական նպատակների համար. մանկական 

սնունդ. սպեղանալաթեր. վիրակապման նյութեր. 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-

ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-

ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 

պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ. հերբիցիդներ։ 

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091594 (111) 15632

(220) 10.12.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 10.12.2019

(732) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(511)
դաս 41. զվարճություններ և մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում, այդ թվում 
հասարակական, երաժշտական և (կամ) գեղ-
արվեստական միջոցառումների և երեկույթների 
կազմակերպում, պլանավորում և անցկացում։ 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091595 (111) 15633
(220) 10.12.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 10.12.2019
(732) Ջփեն Թբեքոու Ինք. , JP
(540) 

(511)
դաս 41. զվարճություններ և մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում, այդ թվում 
հասարակական, երաժշտական և (կամ) գեղ-
արվեստական միջոցառումների և երեկույթների 
կազմակերպում, պլանավորում և անցկացում։ 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091607 (111) 15634

(220) 14.12.2009 (151) 23.06.2010

 (181) 14.12.2019

(732) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նա-
հանգ, US

(540) 

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպե լիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20091608 (111) 15635
(220) 14.12.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 14.12.2019
(732) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգ, US
(540) 

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպե-
լիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։ 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091609 (111) 15636
(220) 14.12.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 14.12.2019
(732) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգ, US
(540) 

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգա յին ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091074 (111) 15637
(220) 10.09.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 10.09.2019
(732) «Կամեյա» ՍՊԸ, Երևան, Բաղյան 7, բն.19, AM
(540) 

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, բացառությամբ 
առևտրի։

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ։

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում։

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս նաբուժական ծառայություններ. կենդա նի-
ների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե գոր-
ծական և անտառաբուծական ծառայություններ։ 
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20091221 (111) 15638
(220) 09.10.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 09.10.2019
(732) Թուենթիզ Սենչըրի Ֆոքս Ֆիլմ Քորփորեյշն, 

Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511)
դաս 9. բեռնվող տոնային ազդանշաններ, 

գրաֆիկա, “պաստառներ” տեսակի ֆոնային 
նկարներ և երաժշտություն՝ համակարգչային 

ցանցերի և անլար սարքերի միջոցով. բեռնվող 

կինոֆիլմեր, հեռուստածրագրեր և ձայնա- և 

տեսառեսուրսներ, մասնավորապես՝ զվարճալի 

կինոֆիլմեր և հեռուստատեսային հաղորդում-

ներ. բեռնվող ձայնա- և տեսագրություններ, 

մասնավորապես՝ զվարճալի կինոֆիլմեր և 

հեռուստատեսային հաղորդումներ. համա-

կարգչային ծրագրային արտադրանք համա-

կարգչային որոնման մեխանիզմների և համա-

կարգերի համար. ծրագրային արտադրանք հա-
մակարգչի էկրանի պաշտպանի համար. ձայնա-
գրված տեսաերիզներ, DVD-ներ և CD-ներ, 
մասնավորապես՝ զվարճալի կինոֆիլմերով և 
հեռուստատեսային հաղորդումներով.
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դաս 16. ամսագրեր, պաստառներ, աֆիշ-
ներ. բացիկներ. արագակարիչ. բլոկնոտներ գրա-
ռումների համար. թղթապանակներ. բլոկնոտ-
ներ. մատյաններ գրառումների համար. թուղթ 
նշումների համար. հասցեատետրեր. օրագրեր 
և հուշատետրեր. գրքերի կազմեր. ավտոմեքե-
նայի թափարգելի պիտակներ. կպչող պիտակ-
ներ (սթիքերներ). կպչող պիտակներով ալբոմ-
ներ. սեղանի օրացույցներ. պատի օրացույցներ. 
էջանշաններ. քարտեր. ալբոմներ լուսանկար-
ների համար. շրջանակով կամ առանց շրջա  նակի 
լուսանկարներ. շնորհավորական բացիկ ներ. 
գրքեր. գիրք-կոմիքսներ. հումորիստական գրքեր. 
գրի չ ներ և մատիտներ. 

դաս 38. հեռուստահեռարձակում և հեռուստա-
հաղորդման ծառայություններ.

դաս 41. հեռուստատեսային հաղորդում ների, 
կինոֆիլմերի և ձայնա- և տեսա- զվարճություն -
ների արտադրություն և տարածում. զվարճություն -
ների հետ կապված ծառայություններ, մասնա-
վորա պես հեռուստատեսային հաղորդումների 
պատ րաստում. ինտերնետի միջոցով օնլայն 
ռե ժիմում տեղեկատվության տրամադրում 
հեռուս տատեսության, կինոֆիլմերի և տեսա-
զվարճությունների ոլորտում. կապի անլար 
սարքերի միջոցով տեղեկատվության տրամա-
դրում հեռուստատեսության, կինոֆիլմերի և 
տեսազվարճությունների ոլորտում. զվարճու-
թյունների հետ կապված ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ օնլայն ռեժիմում համակարգ-
չային խաղերի տրամադրում. օնլայն ամսագրեր, 
մասնավորապես՝ բլոգեր, այն է՝ բլոգեր անձնական 
տեղեկությունների և կարծիքների զետեղ մամբ. 
զվարճալի և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերում. մրցույթների, մրցումների և խա-
ղերի տեսքով զվարճություններ։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091340 (111) 15639
(220) 03.11.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 03.11.2019
(732) «Բի ընդ Զեթ դիզայն» ՍՊԸ, Երևան, 

Բաղրամյան 50գ, բն. 12, AM

(540) 

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

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

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

պատրաստուկներ. պահածոյացված, չորացված 
և ջերմամշակման ենթարկված բանջարեղեն եւ 
մրգեր. դոնդող, մուրաբա, կոնֆետյուր. ձու, կաթ 
եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր, այդ 
թվում պինդ, հալած և հեղուկ բուսական յուղեր. 
մարգարին.

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

սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային ու գազավորված 

ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 

ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպե-

լիքներ պատրաստելու այլ բաղադրություններ։ 

(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20091548 (111) 15640

(220) 27.11.2009 (151) 23.06.2010

 (181) 27.11.2019

(732) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ,  Արա գա-

ծոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գ/գ, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

97

ՄԱՍ 1

97

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(540) 

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20091549 (111) 15641
(220) 30.11.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 30.11.2019
(732) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ,  Արա-

գածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գ/գ, AM
(540) 

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

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ (740) 
____________________

(210) 20091550 (111) 15642
(220) 30.11.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 30.11.2019
(732) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ,  Արա-

գածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գ/գ, AM
(540) 

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։

____________________

(210) 20091627 (111) 15643
(220) 17.12.2009 (151) 23.06.2010
 (181) 17.12.2019
(732) Անհատ ձեռնարկատեր Սիմոնյան Նարինե 

Գրիշայի, Երևան, Ա. Խաչատրյան 1, բն. 34, AM
(540) 

(511)
դաս 35. առևտուր։ 

____________________

(210) 20100038 (111) 15644
(220) 19.01.2010 (151) 23.06.2010
 (181) 19.01.2020
(732) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ,  Արարատ, Պուշկինի 12, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

98

ՄԱՍ 1

98

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(540) 

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

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

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

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

____________________

(210) 20100039 (111) 15645
(220) 19.01.2010 (151) 23.06.2010
 (181) 19.01.2020
(732) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ,  Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

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

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

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

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

____________________

(210) 20100040 (111) 15646

(220) 19.01.2010 (151) 23.06.2010

 (181) 19.01.2020

(732) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ,  Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540) 

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-

րակ ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 

բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ։  

____________________

(210) 20100043 (111) 15647

(220) 19.01.2010 (151) 23.06.2010

 (181) 19.01.2020

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

(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

99

ՄԱՍ 1

99

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

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

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

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

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

____________________

(210) 20100068 (111) 15648
(220) 21.01.2010 (151) 23.06.2010
 (181) 21.01.2020
(732) «Վենդա» ՍՊԸ,  Երևան, Արաբկիրի 35/24, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-
րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանա  նեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց։

____________________

(210) 20100069 (111) 15649
(220) 21.01.2010 (151) 23.06.2010
 (181) 21.01.2020
(732) «Վենդա» ՍՊԸ,  Երևան, Արաբկիրի 35/24, AM
(540) 

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. մեղր, 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք։  

____________________

(210) 20100123 (111) 15650
(220) 02.02.2010 (151) 23.06.2010
 (181) 02.02.2020
(732) Արսեն Մելիքսեթյան Երևան, Արաբկիր 51 

փող. , շենք 3, բն.54, AM
(540) 

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
____________________

(210) 20100124 (111) 15651
(220) 02.02.2010 (151) 23.06.2010
 (181) 02.02.2020
(732) Արսեն Մելիքսեթյան Երևան, Արաբկիր 51 

փող. , շենք 3, բն.54, AM

(540) 

(511)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20100280 (111) 15652

(220) 03.03.2010 (151) 23.06.2010

 (181) 03.03.2020

(732) «Թասկ» ՍՊԸ,  Երևան, Դավթաշեն 2-րդ 
թաղ., շենք 10, բն. 46, AM

(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

100

ՄԱՍ 1

100

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(526) «ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍՐԱՀ» 
արտա հայտությունն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

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

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

դաս 35. գովազդ, մարկետինգ, տպագրական 
տեխնիկայի վաճառք.

դաս 37. նորոգում, սարքավորումների տեղա-
կայում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 42. դիզայն։  

____________________

(210) 20100381 (111) 15653
(220) 18.03.2010 (151) 23.06.2010
 (181) 18.03.2020
(732) «Ջերմուկ սերվիս» ՍՊԸ,  Ջերմուկ, Շահումյան 

3, AM

(540) 

(526) Բացի «ԼԵԳԵՆԴ» բառից մնացած բոլոր 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։

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

(511)
դաս 32. սեղանի հանքային ջուր։  

____________________

(210) 20100589 (111) 15654
(220) 20.04.2010 (151) 23.06.2010
 (181) 20.04.2020
(732) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ 

Լենուղի, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն և շագա-
նակագույն գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 29. պահածոյացված, չորացված և ջերմա-

մշակման ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն։
____________________

(210) 20081387 (111) 15655
(220) 25.12.2008 (151) 01.07.2010
 (181) 25.12.2018
(732) Էներջի Բրենդզ Ինք. , US
(540) 

(526) «FRUITWATER» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(511)

դաս 32.հանքային և գազավորված ջրեր և 

այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. այդ թվում ջրեր, 

բուրավետացված ջրեր, հարստացված ջրեր, 

թրմաջուր, մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 

օշարակներ, հիմքեր մրգային ըմպելիքների պատ-

րաստման համար։

(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20081392 (111) 15656

(220) 25.12.2008 (151) 01.07.2010

 (181) 25.12.2018
(732) Էներջի Բրենդզ Ինք. , US



ԳՅՈՒՏԵՐ

101

ՄԱՍ 1

101

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(540) (554) 

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

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

թվում ջրեր, բուրավետացված ջրեր, հարստացված 
ջրեր, թրմաջուր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20081393 (111) 15657
(220) 25.12.2008 (151) 01.07.2010
 (181) 25.12.2018
(732) Էներջի Բրենդզ Ինք., US
(540) 

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

(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և 

այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. այդ թվում ջրեր, 
բուրավետացված ջրեր, հարստացված ջրեր, 
թրմաջուր, էներգետիկ ըմպելիքներ, հարստացված 
Էներգետիկ ըմպելիքներ, իզոտոնիկ ըմպելիքներ, 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ, խտանյութեր, փոշիներ, հիմքեր ըմպելիք-
ների և մրգային ըմպելիքների պատրաստման 
համար և ըմպելիքների պատրաստման այլ բա-
ղադրանյութեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20081394 (111) 15658
(220) 25.12.2008 (151) 01.07.2010
 (181) 25.12.2018
(732) Էներջի Բրենդզ Ինք. , US
(540) 

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

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

թվում ջրեր, բուրավետացված ջրեր, հարստացված 
ջրեր, թրմաջուր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20090645 (111) 15659
(220) 09.06.2009 (151) 01.07.2010
 (181) 09.06.2019
(732) Րիսըրչ Ին Մոուշըն Լիմիթիդ , CA

(540) 

(511)
դաս 6. բանալիների կախոցներ, մետաղյա ոչ 

էլեկտրական ճոպաններ և լարեր. փականքային 
իրեր. սովորական մետաղներից պատրաստ ված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմա տոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդա նշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր և գործիքներ. 
տվյալ ների, ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հա ղորդ ման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. հաշվիչ մեքենաներ, տվյալների 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. ձեռքի 
էլեկտրոնային սարքեր տվյալների և(կամ) ձայ-
նային ազդանշանների անլար հաղորդման հա-
մար. տվյալների և(կամ) ձայնային ազդանշան-
ների անլար հաղորդման համար ձեռքի էլեկտրո-
նային սարքերի լրասարքեր, այն է` մարտկոց-
ներ, մարտկոցների փականակներ, լրակազմեր 
ավտոմեքենաների համար, լիցքավորող սար-
քեր և հարմարակներ, գլխային հեռախոսներ, 
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հարմարիչներ, սեղանի հենակալներ, կցման լծակ-
ներ, համակարգչային մալուխներ. պատյան ներ, 
տուփեր և պիտոյատուփեր. համակարգչային 
հաղորդակցական ծրագրային արտադրանք 
տվյալների, օրացույցի, բովանդակության սին քրո-
նացման, փոխանցման և համատեղ օգտագործ-
ման համար և մեկ կամ ավելի ձեռքի էլեկ տրո-
նային սարքերի և համակարգչում պահված կամ 
դրա հետ զուգորդվող տվյալների միջև հաղոր-
դագրությունների ուղարկման համար.

դաս 11. լուսավորման սարքեր.
դաս 16. տպագրական արտադրանք. թղթա-

գրենական պիտույքներ. կպչուն նյու թեր. օրակարգի 
պլանավորման թղթեր, նոթատետրեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. հովանոցներ, անձրևակալներ. 
նորաձև ճամպրուկներ, գործարարական և 
ճամփորդական ճամպրուկներ, կաշվե սնդուկ-
ներ, պայուսակներ ուղեբեռների համար, առօրյա 
պայուսակներ, կանացի պայուսակներ.

դաս 20. նկարների շրջանակներ. փայտից, 
խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, 
փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի զրահից, 
խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից, այդ 
նյութերի փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 21. գավաթներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

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

դաս 35. գովազդ. գործարարական տեղե-
կատվության տրամադրում. մանրածախ առևտրով 
զբաղվող խանութների ծառայություններ, որոնք 
մատչելի են շարժական հեռախոսների միջոցով՝ 
դրանց բեռնվող աշխատածրագրերի օգնությամբ. 
շուկայավարում և առևտուր.

դաս 37. նորոգում և սարքավորումների 
տեղա կայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ինտեր-
նետին մուտքի տրամադրում. էլեկտրոնային 
տվյալների բազաներին մուտքի տրամադրում, 
համաշխարհային դիրքավորման համակարգի 
(GPS)  նավարկման ծառայութ յուններին 
մուտքի տրամադրում. էլեկտրոնային փոստի 
ծառայություններ. տվյալների անլար հաղոր-

դագրության ծառայություններ, մասնավորապես 
ծառայություններ, որոնք հնարավորություն են 
տալիս օգտագործողին փոխանցել կամ ստանալ 
հաղորդագրություններ տեղեկատվական անլար 
ցանցի միջոցով. միակողմանի կամ երկկողմանի 
փեյջինգային ծառայություններ. ձայնային 
հաղորդակցությունների փոխանցման և ստացման 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
խորհրդատվություն, այն է՝ տեղեկատվության 
տրամադրում երրորդ անձանց՝ աջակցելու 
նրանց տվյալներին, ներառյալ կորպորատիվ 
և անձնական տվյալներին և կամ ձայնային 
հաղորդակցություններին միակողմանի կամ 
երկ կողմանի անլար միացման զարգացման և 
ինտեգրացման հարցում.

դաս 39. համաշխարհային դիրքավորման 
համակարգի (GPS) նավարկման ծառայության 
տրամադրում. տեղեկատվության տրամադրում 
ճամփորդության և բեռնափոխադրումների վերա-
բերյալ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա կու-
թային միջոցառումների կազմակերպում. դրանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
կրթա կան և ուսուցողական ծառայություններ, այն է՝ 
դասընթացների, սեմինարների և կոնֆերանս ների 
անցկացում երրորդ անձանց տեղեկատվություն 
տրամադրելու նպատակով աջակցելու նրանց 
միացման անլար սարքերի և դրանց վերաբերող 
անլար միացման միջոցների և համակարգչային 
հաղորդակցական ծրագրային արտադրանքի 
օգտագործման, կատարելագործման և ապա-
հովման հարցում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում. խորհրդատվության 
(խորհրդակցության) և տեխնիկական աջակ-
ցության ծառայություններ համակարգչային 
ապարատային և ծրագրային արտադրանքի, 
հեռահաղորդակցության և համաշխարհային 
դիրքավորման համակարգի (GPS) ծառայու-
թյունների վերաբերյալ. տեխնիկական աջակ-
ցություն, այն է՝ համակարգչային ծրագրերի և 
ախտորոշման համար անսարքության վերաց-
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ման ծրագրերի նորացում և պահպանում, և 
միաց ման անլար սարքերի ու դրանց վերաբերող 
համակարգչային ապարատային ու ծրագրային 
արտադրանքի հետ կապված խնդիրների լուծում.

դաս 45. համակարգչային ծրագրային ար-
տադրանքի լիցենզավորում:
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090765 (111) 15660
(220) 07.07.2009 (151) 01.07.2010
 (181) 07.07.2019
(732) Աքքոր , FR
(540) 

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

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

(511)
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություն ներ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ, ժամանակավոր բնակատե-
ղով ապահովում, մոթելների, ռեստորան ների, 
նախաճաշարանների, թեյարանների, բարերի 
(բա ցառությամբ ակումբների), հանգստի բա-
զաների ծառայություններ, տեղերի ամրա-
գրում հյուրանոցներում ճանապարհորդ ների 
համար, տեղերի ապահովմամբ զբաղվող գործա-
կալություններ (հյուրանոցներ, պանսիոններ), տե-
ղերի ամրագրում հյուրանոցներում, տեղերի ամ-
րագրում ժամանակավոր բնակության համար, 
տեղերի ամրագրում օթևանատներում, հանգստի 
բազաներ, ինչպես նաև գիշերակացի տրամադրում 
և նախաճաշի ապահովում։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20090808 (111) 15661
(220) 14.07.2009 (151) 01.07.2010
 (181) 14.07.2019
(732) Ֆաես ֆարմա, Ս.Ա. , ES
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական 

և հիգիենիկ պատրաստուկներ, 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։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091214 (111) 15662
(220) 07.10.2009 (151) 01.07.2010
 (181) 07.10.2019
(732) Ակցիոներնոյե օբշչեստվո զակրիտոգո 

տիպա «Խարկովսկայա բիսկվիտնայա ֆաբ-
րիկա», UA

(540) 

(511)
դաս 30. բիսկվիտներ. ամոքահունց բուլկի-

ներ, վաֆլիներ. հրուշակեղեն. հրուշակեղեն նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. դոն-
դողանման հրուշակեղեն. հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից, գլխավորապես խորիզով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքի վրա. հրուշակեղեն նշի 
հիմքի վրա. կարկանդակներ. կակաո. կակաո-
յից պատրաստված սննդամթերք. կարամելներ. 
կոնֆետներ. մատուտակի կոնֆետներ. անանու-
խի կոնֆետներ. կրեկերներ. սառնաշաքար. 
նշա կարկանդակներ. քաղցր կաթնազանգ ված 
հրուշակեղենի համար (եփած կրեմ). պաստեղներ 
(քաղցրավենիք). պետիֆուրներ. թխվածքաբլիթ. 
կուտապներ. պոմադկաներ (քաղցրավենիք). 
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ադիբուդի. պրալինե. քաղցրաբլիթներ. քաղցրա-
կուտապ. փոշի քաղցր ամոքահունց խմորից 
պատրաստված հրուշակեղենի համար. շաքար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի հա-
մար. քաղցրավենիք. պաքսիմատ. սենդվիչներ. 
մրգա - հատապտուղային տորթեր. ուտելի 
զար դարանքներ քաղցր ամոքահունց խմո րից 
պատրաստված հրուշակեղենի համար. հալվա. 
փաթիլներ հացահատիկային արտադրանքից. 
շոկոլադ. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն)։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091215 (111) 15663
(220) 07.10.2009 (151) 01.07.2010
 (181) 07.10.2019
(732) Ակցիոներնոյե օբշչեստվո զակրիտոգո 

տիպա «Խարկովսկայա բիսկվիտնայա ֆաբ-
րիկա», UA

(540) 

(511)
դաս 30. բիսկվիտներ. ամոքահունց բուլկիներ, 

վաֆլիներ. հրուշակեղեն. հրուշակեղեն նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 
դոնդողանման հրուշակեղեն. հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից, գլխավորապես խորիզով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքի վրա. հրուշակեղեն նշի 
հիմքի վրա. կարկանդակներ. կակաո. կակաոյից 
պատրաստված սննդամթերք. կարամելներ. 
կոնֆետներ. մատուտակի կոնֆետներ. անա-
նուխի կոնֆետներ. կրեկերներ. սառնաշաքար. 
նշակարկանդակներ. քաղցր կաթնազանգված 
հրուշակեղենի համար (եփած կրեմ). պաստեղներ 
(քաղցրավենիք). պետիֆուրներ. թխվածքաբլիթ. 
կուտապներ. պոմադկաներ (քաղցրավենիք). 
ադիբուդի. պրալինե. քաղցրաբլիթներ. քաղցրա-
կուտապ. փոշի քաղցր ամոքահունց խմո րից 
պատրաստված հրուշակեղենի համար. շաքար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
քաղցրավենիք. պաքսիմատ. սենդվիչներ. մրգա 
- հատապտղային տորթեր. ուտելի զար դա-
րանքներ քաղցր ամոքահունց խմորից պատ-
րաստված հրուշակեղենի համար. հալվա. փա թիլ-
ներ հացահատիկային արտադրանքից. շոկո լադ. 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն)։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091225 (111) 15664
(220) 09.10.2009 (151) 01.07.2010
 (181) 09.10.2019
(732) Ակցիոներնոյե օբշչեստվո զակրիտոգո 

տիպա «Խար կովսկայա բիսկվիտնայա ֆաբ -
րիկա», UA

(540) 

(511)
դաս 30. բիսկվիտներ. ամոքահունց բուլկիներ, 

վաֆլիներ. հրուշակեղեն. հրուշակեղեն նոր 
տար վա տոնածառերը զարդարելու համար. 
դոնդողանման հրուշակեղեն. հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից, գլխավորապես խորիզով. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքի վրա. հրուշակեղեն նշի 
հիմքի վրա. կարկանդակներ. կակաո. կակաոյից 
պատրաստված սննդամթերք. կարամելներ. 
կոնֆետներ. մատուտակի կոնֆետներ. անանուխի 
կոնֆետներ. կրեկերներ. սառնաշաքար. նշա-
կար կանդակներ. քաղցր կաթնազանգված հրու-
շակեղենի համար (եփած կրեմ). պաստեղներ 
(քաղցրավենիք). պետիֆուրներ. թխվածքա  բլիթ. 
կուտապներ. պոմադկաներ (քաղցրավենիք). 
ադիբուդի. պրալինե. քաղցրաբլիթներ. քաղցրա-
կուտապ. փոշի քաղցր ամոքահունց խմորից 
պատ րաստված հրուշակեղենի համար. շաքար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
քաղցրավենիք. պաքսիմատ. սենդվիչներ. մրգա - 
հատապտղային տորթեր. ուտելի զարդարանքներ 
քաղցր ամոքահունց խմորից պատրաստված 
հրուշակեղենի համար. հալվա. փաթիլներ հացա-
հատիկային արտադրանքից. շոկոլադ. խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն)։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091255 (111) 15665
(220) 15.10.2009 (151) 01.07.2010
 (181) 15.10.2019
(732) Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգ, US
(540) 

(511)
դաս 30. քաղցրավենիք և հրուշակեղեն. 

ծամոն, կոնֆետներ, անանուխային քաղցրավենիք, 
դրաժեներ և պաստեղիկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________
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(210) 20091256 (111) 15666
(220) 15.10.2009 (151) 01.07.2010
 (181) 15.10.2019
(732) Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգ, US
(540) 

(511)
դաս 30. քաղցրավենիք և հրուշակեղեն, ծա-

մոն, կոնֆետներ, անանուխային քաղցրավենիք, 
դրաժեներ և պաստեղիկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091620 (111) 15667
(220) 16.12.2009 (151) 01.07.2010
 (181) 16.12.2019
(732) «Գազ Սուզան Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ,  Կոտայքի 

մարզ, ք.Աբովյան 3–րդ մ/շ,շենք 15, բն. 9, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր, 
մոխրագույն, դեղին և սև գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափ ման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշ-
խատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա-
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20091178 (111) 15668
(220) 01.10.2009 (151) 01.07.2010
 (181) 01.10.2019
(732) «Լուսակերտի տոհմային թռչնաբուծական 

ֆաբրիկա» ՍՊԸ,  Կոտայքի մարզ, գյուղ Նոր-
Գեղի, Երևանյան 221/2, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր գույնով։
(511)
դաս 29. ձու։ 

____________________

(210) 20091580 (111) 15669
(220) 07.12.2009 (151) 01.07.2010
 (181) 07.12.2019
(732) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ,  Արարատի մարզ, գյուղ 

Հայանիստ, AM
(540) 

(526) Բացի «ՍՅՈՒՐՊՐԻԶ» եւ «SURPRISE» 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(511)
դաս 33. օղի։ 

____________________
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(210) 20091581 (111) 15670
(220) 07.12.2009 (151) 01.07.2010
 (181) 07.12.2019
(732) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ,  Արարատի մարզ, գյուղ 

Հայանիստ, AM
(540) 

(526) Բացի «ԶՈԼՈՏԻԵ ԿՈՒՊՈԼԱ» եւ «ԶՈԼՈՏԻԵ 
ԿՈՒՊՈԼԱ» (ռուս.) արտահայտություններից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(511)
դաս 33. օղի։  

____________________

(210) 20091700 (111) 15671
(220) 28.12.2009 (151) 01.07.2010
 (181) 28.12.2019
(732) «Ռաֆէլգրիգ» ՓԲԸ, Վայոց Ձորի մարզ, ք. 

Եղեգնաձոր, Շահումյան 20, AM
(540) 

(511)
դաս 9. ռելե. տումբլեր. վարդակ։ 

____________________

(210) 20100011 (111) 15672
(220) 12.01.2010 (151) 01.07.2010
 (181) 12.01.2020
(732) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540) 

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

ցից 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 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։ 

____________________

(210) 20100221 (111) 15673
(220) 19.02.2010 (151) 01.07.2010
 (181) 19.02.2020
(732) «Մարիա-Միլենա» ՍՊԸ,  Երևան, Կիևյան 

22, շենք 1, AM

(540) 

(526) Բացի «ՄԻԼԵՆԱ» բառից մնացած բոլոր 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։
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(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ և 
կարմիր գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 44. վարսավիրական գործունեություն 

(գեղեցկության սրահի ծառայությունների կազ-
մակերպում)։  

____________________

(210) 20100342 (111) 15674
(220) 15.03.2010 (151) 01.07.2010
 (181) 15.03.2020
(732) Անհատ ձեռնարկատեր Վանո Դավթյան, 

Երևան, Նոր-Արեշ 4-րդ փող., տուն 12ա, AM
(540) 

(526) «ՏԱՔՍԻ ՍԵՐՎԻՍ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

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

(511)
դաս 39. տաքսի ծառայություն։ 

____________________

(210) 20100387 (111) 15675
(220) 19.03.2010 (151) 01.07.2010
 (181) 19.03.2020
(732) «Շարմ հոլդինգ» ՍՊԸ,  Երևան, Սիմոն 

Վրացյան 71, բն.7, AM

(540) 

(511)
դաս 16. թուղթ, ամսագրեր, գրքեր, տպա-

գրական նյութեր.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։ 

դաս 41. հեռուստահաղորդում, ռադիո հաղոր-
դում.

 ____________________

(210) 20100388 (111) 15676
(220) 19.03.2010 (151) 01.07.2010
 (181) 19.03.2020

(732) «Շարմ հոլդինգ» ՍՊԸ,  Երևան, Սիմոն 
Վրացյան 71, բն.7, AM

(540) 

(511)
դաս 16. թուղթ, ամսագրեր, գրքեր, տպա-

գրական նյութեր, քարտեզներ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդում, ռադիո հա-

ղոր դում, խմբագրություն.
դաս 42. էլեկտրոնային քարտեզներ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։ 

____________________

(210) 20100414 (111) 15677
(220) 23.03.2010 (151) 01.07.2010
 (181) 23.03.2020
(732) «Կոռնետ–ԱՄ» ՓԲԸ, Երևան, Հանրա պե-

տության 32, բն. 9, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, մոխրագույն 

և սպիտակ գունային համակցությամբ։

(511)

դաս 38. տվյալների հաղորդման և ինտերնետ 

հասանելիության ծառայությունների մա տուցում։  

____________________

(210) 20100612 (111) 15678
(220) 26.04.2010 (151) 01.07.2010
 (181) 26.04.2020
(732) «Հայասի գրուպ» ՍՊԸ,  Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Ոսկեվազ, Արագածի փող. 11 նրբ., տուն 
11, AM
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(540) 

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակ ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20100613 (111) 15679
(220) 26.04.2010 (151) 01.07.2010
 (181) 26.04.2020
(732) «Հայասի գրուպ» ՍՊԸ,  Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Ոսկեվազ, Արագածի փող. 11 նրբ., տուն 
11, AM

(540) 

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպե լիք-

ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-

րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 

բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի և գինու)։ 

____________________

(210) 20100614 (111) 15680

(220) 26.04.2010 (151) 01.07.2010

 (181) 26.04.2020

(732) «Հայասի գրուպ» ՍՊԸ,  Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Ոսկեվազ, Արագածի փող. 11 նրբ., տուն 

11, AM

(540) 

(511)

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-

ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-

դրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20100615 (111) 15681

(220) 26.04.2010 (151) 01.07.2010

 (181) 26.04.2020

(732) «Հայասի գրուպ» ՍՊԸ,  Արագածոտնի մարզ, 

գյուղ Ոսկեվազ, Արագածի փող. 11 նրբ., տուն 

11, AM
(540) 

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։ 

____________________

(210) 20100630 (111) 15682

(220) 29.04.2010 (151) 01.07.2010

 (181) 29.04.2020

(732) «Վիտես» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 24, բն.16, AM
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(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մուգ կարմիր 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 35. ներմուծում, մանրածախ և մեծածախ 

առևտուր.
դաս 37. ավտոտեխսպասարկում։  

____________________

(210) 20090472 (111) 15683
(220) 21.04.2009 (151) 06.07.2010
 (181) 21.04.2019
(732) Արթուր Խաչատրյան Երևան, Ադմիրալ 

Իսակովի 4, բն. 39, AM
(540) 

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

(511)
դաս 29. թան.

դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիք։  
____________________

(210) 20091113 (111) 15684
(220) 22.09.2009 (151) 06.07.2010
 (181) 22.09.2019
(732) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«ԳԱԶՊՐՈՄ», RU
(540) 

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

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նա խա-

տեսված են օգտագործելու արդյու նաբե րական 
և գիտական նպատակներով, լուսանկարչության, 
գյուղատնտեսության, այգեգործության և ան-
տառաբուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ 
խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներ. պարար-
տանյութեր.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուք ներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. նավթ, գազ, 
նավթագազ, վառելիքային գազ, հեղուկացված 
գազ, սեղմած գազ, էլեկտրական էներգիա.

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

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քավորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
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դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 42. նավթի հանքավայրերի հետազո-

տում շահագործման նպատակով, նավթահորերի 
հսկում, գազի հանքավայրերի հսկում, նավթի և 
գազի հանքավայրերի և օգտակար հանածոների 
հանքավայրերի հետախուզում, շրջազննում երկրա-
բանության ոլորտում, քիմիական վերլուծություն, 
քիմիական հետազոտում, ինժինիրինգ (ինժե-
ներություն): 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091114 (111) 15685
(220) 22.09.2009 (151) 06.07.2010
 (181) 22.09.2019
(732) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«ԳԱԶՊՐՈՄ» , RU
(540) 

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

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործելու արդյունա բերական 
և գիտական նպատակներով, լուսանկարչության, 
գյուղատնտեսության, այգեգործության և ան-
տառաբուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ 
խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներ. պարար-
տանյութեր.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. նավթ, գազ, 
նավթագազ, վառելիքային գազ, հեղուկացված 
գազ, սեղմած գազ, էլեկտրական էներգիա.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյու թեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային և կեն-
ցաղային 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 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-

քավորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 42. նավթի հանքավայրերի հետազո-

տում շահագործման նպատակով, նավթահորերի 

հսկում, գազի հանքավայրերի հսկում, նավթի և 

գազի հանքավայրերի և օգտակար հանածոների 

հանքավայրերի հետախուզում, շրջազննում 

երկրաբանության ոլորտում, քիմիական վեր լու-

ծություն, քիմիական հետազոտում, ինժի նիրինգ 

(ինժեներություն):

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20091115 (111) 15686

(220) 22.09.2009 (151) 06.07.2010

 (181) 22.09.2019

(732) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«ԳԱԶՊՐՈՄ», RU
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, բաց եւ մուգ 
կապույտ գունային համակցությամբ։
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(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործելու արդյունա բերական 
և գիտական նպատակներով, լուսանկարչության, 
գյուղատնտեսության, այգեգործության և ան-
տա ռաբուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ 
խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներ. պարար-
տանյութեր.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուք ներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. նավթ, գազ, 
նավթագազ, վառելիքային գազ, հեղուկացված 
գազ, սեղմած գազ, էլեկտրական էներգիա.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային և կեն-
ցաղային 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 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապ-
րանքների փաթեթավորում և պահպանում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 42. նավթի հանքավայրերի հետազոտում 

շահագործման նպատակով, նավթահորերի 
հսկում, գազի հանքավայրերի հսկում, նավթի և 
գազի հանքավայրերի և օգտակար հանածոների 
հանքավայրերի հետախուզում, շրջազննում 
երկրաբանության ոլորտում, քիմիական վեր լու-
ծություն, քիմիական հետազոտում, ինժի նիրինգ 
(ինժեներություն):
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091116 (111) 15687
(220) 22.09.2009 (151) 06.07.2010
 (181) 22.09.2019
(732) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

«ԳԱԶՊՐՈՄ», RU
(540) 

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

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տես ված են օգտագործելու արդյունաբերական 
և գիտական նպատակներով, լուսանկարչության, 
գյուղատնտեսության, այգեգործության և ան-
տառաբուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ 
խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներ. պարար-
տանյութեր.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. նավթ, գազ, 
նավթագազ, վառելիքային գազ, հեղուկացված 
գազ, սեղմած գազ, էլեկտրական էներգիա.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյու թեր կազմարարական աշխատանքների 

համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-

տույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային և կեն-

ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 

նկա րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 

և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 

կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 

ձեռ նարկներ (բացառությամբ սարքավորում ների). 

պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քավորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 42. նավթի հանքավայրերի հետազոտում 

շահագործման նպատակով, նավթահորերի 
հսկում, գազի հանքավայրերի հսկում, նավթի 
և գազի հանքավայրերի և օգտակար հանածո-
ների հանքավայրերի հետախուզում, շրջազն-
նում երկրաբանության ոլորտում, քիմիական 
վերլուծություն, քիմիական հետազոտում, ինժի-
նիրինգ (ինժեներություն):
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091162 (111) 15688
(220) 28.09.2009 (151) 06.07.2010
 (181) 28.09.2019
(732) «Գրանդ թրեյդ» ՍՊԸ,  Երևան, Բագրատունյաց 

55/24, AM
(540) 

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

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, ներառյալ 
մանրամեծածախ առևտուր։ 

____________________

(210) 20091453 (111) 15689
(220) 11.11.2009 (151) 06.07.2010
 (181) 11.11.2019
(732) «Սնանկության գործերով կառավարիչների 

կոլեգիա» ինքնակարգավորվող Երևան, 
Արցախի 57, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, սպիտակ, 
կարմիր, կանաչ, մուգ և բաց կապույտ, 
դեղին, մանուշակագույն, մուգ և բաց կանաչ, 
նարնջագույն, մոխրագույն և սև գունային 
համակցությամբ։

(511)
դաս 45. սնանկության հարցերի վերաբերյալ 

իրավաբանական ծառայությունների մատուցում։ 
____________________

(210) 20091557 (111) 15690
(220) 01.12.2009 (151) 06.07.2010
 (181) 01.12.2019
(732) ԲիԷսԲի Անոնիմոս Վիոմիչանիկի Կայի 

Էմպորիկի Էտաիրեիա Էնդիմատոն Ավե, GR

(540) 
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(511)
դաս 9. օպտիկական սարքեր, ակնոցներ, 

արևային ակնոցներ.
դաս 14. ժամացույցներ, այլ ժամանակաչափ 

սարքեր, ոսկերչական իրեր, զարդեր, բիժու տե-
րիա.

դաս 18. կաշի ու կաշվի նմանակումներ, 
դրան ցից պատրաստված իրեր. գոտիներ. պա-
յուսակներ, ճամպրուկներ, դրամապանակներ. 
անձրևանոցներ, հովանոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, ներքնազգեստ, 
գլխարկներ, ձեռնոցներ, շարֆեր, գուլպաներ, 
լողազգեստ, գիշերային հագուստ (պիժամա)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091558 (111) 15691
(220) 01.12.2009 (151) 06.07.2010
 (181) 01.12.2019
(732) ԲիԷսԲի Անոնիմոս Վիոմիչանիկի Կայի 

Էմպորիկի Էտաիրեիա Էնդիմատոն Ավե, GR

(540) 

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

(511)
դաս 3. օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետի-

կական միջոցներ, լոսյոններ մազերի խնամքի 
համար.

դաս 9. օպտիկական սարքեր, ակնոցներ, 
արևային ակնոցներ.

դաս 14. ժամացույցներ, այլ ժամանակաչափ 
սարքեր, ոսկերչական իրեր, զարդեր, բիժու տերիա.

դաս 18. կաշի ու կաշվի նմանակումներ, 
դրան ցից պատրաստված իրեր. գոտիներ. պայու-
սակներ. ճամպրուկներ. դրամապանակներ. անձ-
րևանոցներ. հովանոցներ.

դաս 21. խոզանակներ, սանրեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, ներքնազգեստ, 

գլխարկներ. ձեռնոցներ, շարֆեր, գուլպաներ, 
լողազգեստ, գիշերային հագուստ (պիժամա)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091559 (111) 15692
(220) 01.12.2009 (151) 06.07.2010
 (181) 01.12.2019
(732) ԲիԷսԲի Անոնիմոս Վիոմիչանիկի Կայի 

Էմպորիկի Էտաիրեիա Էնդիմատոն Ավե, GR

(540) 

(511)
դաս 3. օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմե-

տիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի խնամքի 
համար.

դաս 9. օպտիկական սարքեր, ակնոցներ, 
արևային ակնոցներ.

դաս 14. ժամացույցներ, այլ ժամանակաչափ 
սարքեր, ոսկերչական իրեր, զարդեր, բիժու-
տերիա.

դաս 18. կաշի ու կաշվի նմանակումներ, դրան-
ցից պատրաստված իրեր, գոտիներ, պայուսակներ, 
ճամպրուկներ, դրամապանակներ, անձրևանոցներ, 
հովանոցներ.

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. ներքնազգեստ, 
գլխարկներ, ձեռնոցներ, շարֆեր, գուլպաներ, 
լողազգեստ, գիշերային հագուստ (պիժամա)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100001 (111) 15693
(220) 11.01.2010 (151) 06.07.2010
 (181) 11.01.2020
(732) Մուբադալա Թրեյդ Մարքս Հոլդինգ Քամփընի 

- ԼԼՔ , AE

(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։
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(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, կապույտ եւ 
երկնագույն գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

ծառայություններ. դրամական գործառնություններ. 
անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ։ 
(740) Ա. Պետրոսյան

____________________

(210) 20100016 (111) 15694
(220) 13.01.2010 (151) 06.07.2010
 (181) 13.01.2020
(732) Սերես Ֆրութ Ջուսիս (Փրըփրայըթըրի) 

Լիմիթիդ , ZA
(540) 

(511)
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և 

այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային կամ 
բանջարեղենային ըմպելիքներ և հյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։ 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100269 (111) 15695
(220) 01.03.2010 (151) 06.07.2010
 (181) 01.03.2020
(732) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100363 (111) 15696
(220) 16.03.2010 (151) 06.07.2010
 (181) 16.03.2020
(732) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան 

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

(540) 

(526) Բացի «ԱՐԻՆԵ» (ռուս.) անվանումից մնա-

ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-

պանության օբյեկտներ չեն։

(511)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։ 

____________________

(210) 20100823 (111) 15697

(220) 08.06.2010 (151) 06.07.2010

 (181) 08.06.2020

(732) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 

ՍՊԸ,  Արարատ, Պուշկինի 12, AM

(540) 
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(511)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 

գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 

գրասենյակային ծառայություններ։  

____________________

(210) 20090595 (111) 15698

(220) 26.05.2009 (151) 07.07.2010

 (181) 26.05.2019

(732) «Մեծ մատիտ» ՍՊԸ,  Երևան, Սարյան 29, 

բն. 19, AM
(540) 

(526) «PHOTOSTUDIO» բառն ինքնուրույն 

պահպանության օբյեկտ չէ։

(511)

դաս 40. տպագրական ծառայություններ.

դաս 41. լուսանկարչական ծառայություններ, 

հրատարակչական ծառայություններ.

դաս 42. դիզայնի ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20091065 (111) 15699

(220) 07.09.2009 (151) 07.07.2010

 (181) 07.09.2019

(732) «Արֆարմացիա» ՓԲԸ, Երևան, Պուշկինի 

56, AM

(540) 

(526) «SINCE 1924» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և դարչ-
նագույն գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 5. դեղեր.
դաս 35. դեղերի մեծածախ առևտուր.
դաս 44. դեղատնային գործունեություն 

ընդգրկված 44-րդ դասում։ 
____________________

(210) 20091312 (111) 15700
(220) 28.10.2009 (151) 07.07.2010
 (181) 28.10.2019
(732) «Սաթֆիշ» ՍՊԸ,  Արարատի մարզ, գյուղ 

Դալար, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սպիտակ, 
կանաչ, դարչնագույն, վարդագույն, դեղին, 
մանուշակագույն եւ սեւ գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 29. ձուկ.
դաս 31. կենդանի ձուկ.
դաս 44. ձկնաբուծություն։ 

____________________
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(210) 20100060 (111) 15701
(220) 21.01.2010 (151) 07.07.2010
 (181) 21.01.2020
(732) Արսեն Շահբազյան Երևան, Կարմիր Բլուրի 

փողոց 88 տուն, AM

(540) 

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

ցից պատրաստված իրեր. կենդանիների մոր թի-
ներ. սնդուկներ և ճամփորդական ճամպ րուկներ. 
հովանոցներ, անձրևակալներ և ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր, 
պայուսակներ.

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։ 
____________________

(210) 20100182 (111) 15702
(220) 11.01.2010 (151) 07.07.2010
 (181) 11.01.2020
(732) «Արսեն և Ներսես» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, գ. 

Շամբ, AM
(540) 

(511)
դաս 32. հանքային ջուր։ 

____________________

(210) 20100183 (111) 15703
(220) 11.02.2010 (151) 07.07.2010
 (181) 11.02.2020
(732) «Արսեն և Ներսես» ՍՊԸ,  Սյունիքի մարզ, 

գ. Շամբ, AM

(540) 

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիք (լիմոնադ)։ 

____________________

(210) 20100213 (111) 15704
(220) 19.02.2010 (151) 07.07.2010
 (181) 19.02.2020
(732) «Դիմիտրի» ՍՊԸ,  Երևան, Գյուլիքևխյան 

31/29, AM
(540) 

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

(511)
դաս 1. պարարտանյութ բիոհումուս։ 

____________________

(210) 20100312 (111) 15705
(220) 09.03.2010 (151) 07.07.2010
 (181) 09.03.2020
(732) Էդվին Ղուլյան, Երևան, Հ.Սահյան փողոց, 

տուն 86, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կարմիր, 
նարնջա գույն, շագանակագույն, բաց և մուգ 
դե ղին գունային համակցությամբ։
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(511)
դաս 30. թխվածքներ, տորթեր, կարկանդակներ 

և հացաբուլկեղեն.
դաս 35. առևտուր.

դաս 43. սրճարան, բար, ռեստորան։  
____________________

(210) 20100337 (111) 15706
(220) 12.03.2010 (151) 07.07.2010
 (181) 12.03.2020
(732) Խաչատուր Բալասանյան Երևան, Մանուշյան 

70, AM

(540) 

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

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

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.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։  

____________________

(210) 20100373 (111) 15707
(220) 17.03.2010 (151) 07.07.2010
 (181) 17.03.2020

(732) «Ա. Աշուղյանի հաշվապահական հաշվառ-
ման գրասենյակ» ՍՊԸ, Երևան, Թավրիզյան 
25, AM

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, փի րու-
զագույն և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառ նու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր ծառ-
նություններ։

____________________

(210) 20100375 (111) 15708
(220) 18.03.2010 (151) 07.07.2010
 (181) 18.03.2020
(732) Սահակ Տեր-Թովմասյան Երևան, Հյուսիսային 

պող. 6, բն. 63, AM

(540) 

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշ-

խական, լուսանկարչական, կինեմա տոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա-
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.
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դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պի-
տույք ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ 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, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում։ 

____________________

(210) 20100438 (111) 15709
(220) 29.03.2010 (151) 07.07.2010
 (181) 29.03.2020
(732) «Սիս նատուրալ» ՍՊԸ,  Արագածոտնի մարզ, 

գ. Աղձք, AM

(540) 

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

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

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

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

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., բնական հյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։  

____________________

(210) 20100439 (111) 15710
(220) 29.03.2010 (151) 07.07.2010
 (181) 29.03.2020
(732) «Սիս նատուրալ» ՍՊԸ,  Արագածոտնի մարզ, 

գ. Աղձք, AM
(540) 

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպե-
լիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 
բնական հյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։ 

____________________
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(210) 20100454 (111) 15711
(220) 31.03.2010 (151) 07.07.2010
 (181) 31.03.2020
(732) «ԷսԻէյ» ՓԲԸ, Երևան, Ազատության 1/18, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ փիրուզագույն 
և սև գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 35. առևտուր։ 

____________________

(210) 20100704 (111) 15712
(220) 14.05.2010 (151) 07.07.2010
 (181) 14.05.2020
(732) Նիկոլայ Բալայան Երևան, Ջրվեժ, Մայակ 

թաղ. 31 շենք, բն. 31, AM
(540) 

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շար-
ժական 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.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-

ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկ տրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով աշ-
խատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա-
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենա ներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժա-
մանակաչափ սարքեր.

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

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
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կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ և դրանց պատրաստման համար 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների համար. 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարական 
ապակու). ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասան-
ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ, 
առագաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական թել-
քահումք.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ։ 

____________________

(210) 20091346 (111) 15713
(220) 04.11.2009 (151) 09.07.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Մարան» ՍՊԸ,  Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 

22, AM
(540) 

(526) Բացի “MARAN WINERY” և “Սև խաչ” 
արտահայտություններից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, կար-
միր, ոսկեգույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։

(511)
դաս 33. գինի։ 

____________________

(210) 20091347 (111) 15714
(220) 04.11.2009 (151) 09.07.2010
 (181) 04.11.2019
(732) «Մարան» ՍՊԸ,  Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 

22, AM
(540) 

(526) “Կարմիր գինի” արտահատությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբկեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, բաց 
դարչնագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 33. գինի։ 

____________________

(210) 20091433 (111) 15715
(220) 06.11.2009 (151) 09.07.2010
 (181) 06.11.2019
(732) «Ար ռադիո միջմայրցամաքային ՍՊԸ,  

Երևան, Ալեք Մանուկյան 5, AM
(540) 

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

ուսուցում). զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
ռադիոծրագրերի պատրաստում։  

____________________
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(210) 20091440 (111) 15716
(220) 09.11.2009 (151) 09.07.2010
 (181) 09.11.2019
(732) «Դրագո բարզինի» ՍՊԸ,  Երևան, Բաշին-

ջաղյան 2-րդ նրբ., շ. 10, բն. 4ա, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091451 (111) 15717
(220) 10.11.2009 (151) 09.07.2010
 (181) 10.11.2019
(732) «Մարան» ՍՊԸ,  Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 

22, AM
(540) (554) 

(591) Նշանը պահպանվում է աղյուսագույն, մոխ-

րագույն, մուգ կաթնագույն, դարչնագույն և 

կարմիր գունային համակցությամբ։

(511)

դաս 21. տարա.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։

____________________

(210) 20091452 (111) 15718

(220) 10.11.2009 (151) 09.07.2010

 (181) 10.11.2019
(732) «Մարան» ՍՊԸ,  Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 

22, AM
(540) (554) 

(591) Նշանը պահպանվում է աղյուսագույն, 

կապույտ, գինեգույն և սպիտակ գունային 

համակցությամբ։

(511)

դաս 21. տարա.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։  
____________________
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(210) 20091461 (111) 15719
(220) 11.11.2009 (151) 09.07.2010
 (181) 11.11.2019
(732) «Մարան» ՍՊԸ,  Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 

22, AM
(540) (554) 

(511)
դաս 21. տարա.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։  

____________________

(210) 20091462 (111) 15720
(220) 11.11.2009 (151) 09.07.2010
 (181) 11.11.2019
(732) «Մարան» ՍՊԸ,  Եղեգնաձոր, Աթարբեկյան 

22, AM
(540) 

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։  
____________________

(210) 20091505 (111) 15721
(220) 23.11.2009 (151) 09.07.2010
 (181) 23.11.2019
(732) Դանդի Ա/Ս , DK
(540) 

(511)
դաս 30. հրուշակեղեն (բացառությամբ 

բժշկա կան նպատակների համար նախա տես-
վածների). շաքարից պատրաստված հրուշակեղեն 
և ծամոն։ 
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091506 (111) 15722
(220) 23.11.2009 (151) 09.07.2010
 (181) 23.11.2019
(732) Դանդի Ա/Ս , DK

(540) 

(511)
դաս 30. հրուշակեղեն (բացառությամբ 

բժշկական նպատակների համար նախա տես-
վածների). շաքարից պատրաստված հրուշա կեղեն 
և ծամոն։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20091542 (111) 15723
(220) 27.11.2009 (151) 09.07.2010
 (181) 27.11.2019
(732) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմի-

թիդ, GB
(310) 2009/09571   (320) 27.05.2009   (330) ZA
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

123

ՄԱՍ 1

123

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա խո-

տային արտադրանք. ծխելու պիտույքներ. կրա-
կայրիչներ. լուցկի. սիգարետի ֆիլտրեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091543 (111) 15724
(220) 27.11.2009 (151) 09.07.2010
 (181) 27.11.2019
(732) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմի-

թիդ, GB
(310)  2009/09570  (320) 27.05.2009 (330)ZA
(540) 

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

(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա խո-

տային արտադրանք. ծխելու պիտույքներ. կրա-
կայրիչներ. լուցկի. սիգարետի ֆիլտրեր։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20091660 (111) 15725
(220) 18.12.2009 (151) 09.07.2010
 (181) 18.12.2019
(732) Անհատ ձեռնարկատեր Սիմոնյան Անահիտ, 

Երևան, Կալենցի 87 տուն, AM
(540) 

(511)
դաս 44. գեղեցկության սրահ։ 

____________________

(210) 20091662 (111) 15726

(220) 18.12.2009 (151) 09.07.2010

 (181) 18.12.2019

(732) «Թասկ» ՍՊԸ,  Երևան, Դավթաշեն 2-րդ 

թաղ., շենք 10, բն. 46, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ 
կապույտ և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 28. խաղաթուղթ։ 

____________________

(210) 20091663 (111) 15727

(220) 18.12.2009 (151) 09.07.2010

 (181) 18.12.2019

(732) «Թասկ» ՍՊԸ,  Երևան, Դավթաշեն 2-րդ 
թաղ., շենք 10, բն. 46, AM

(540) 

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

(511)
դաս 28. խաղաթուղթ։ 

____________________
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(210) 20100106 (111) 15728
(220) 01.02.2010 (151) 09.07.2010
 (181) 01.02.2020
(732) Թորոս Սեֆիլյան, Երևան, Լեփսիուսի 6-րդ 

փող., 17 շ.բն. 43, AM
(540) 

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահո-
վում, զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20100144 (111) 15729
(220) 05.02.2010 (151) 09.07.2010
 (181) 05.02.2020
(732) Քրաֆթ Ֆուդս Դոյչլենդ Հոլդինգ ԳմբՀ , DE
(540) 

(511)
դաս 30. սուրճ, սուրճի էքստրակտներ, 

սուրճի փոխարինիչներ, սուրճով ըմպելիքներ 
և բաղադրություններ նման ըմպելիքների 
պատրաստման համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100145 (111) 15730
(220) 05.02.2010 (151) 09.07.2010
 (181) 05.02.2020

(732) «Մրգանուշ» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ,  
Արարատի մարզ, գյուղ Մրգանուշ, AM

(540) 

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100146 (111) 15731
(220) 05.02.2010 (151) 09.07.2010
 (181) 05.02.2020
(732) «Մրգանուշ» գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ,  

Արարատի մարզ, գյուղ Մրգանուշ, AM

(540) 

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։  
____________________

(210) 20100149 (111) 15732
(220) 08.02.2010 (151) 09.07.2010
 (181) 08.02.2020
(732) «Չիզլեր» ՍՊԸ,  Արագածոտնի մարզ, գյուղ 

Ծաղկահովիտ, AM
(540) 

(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, պանիր։  

____________________

(210) 20100197 (111) 15733
(220) 15.02.2010 (151) 09.07.2010
 (181) 15.02.2020
(732) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

125

ՄԱՍ 1

125

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 
արտադրանք անձնական օգտագործման համար, 
դեղերով չտոգորված մաշկի խնամքի միջոցներ, 
դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագաներ 
անձնական օգտագործման համար, մարմնի 
օճառներ և մաքրող միջոցներ, արևայրուքի 
համար նախատեսված միջոցներ, եթերային 
յուղեր անձնական օգտագործման համար, մազերի 
խնամքի միջոցներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100204 (111) 15734
(220) 17.02.2010 (151) 09.07.2010
 (181) 17.02.2020
(732) «Մենք մեդիա» ՍՊԸ,  Երևան, Նար-Դոսի 

2, AM
(540) 

(526) «MAGAZINE» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 16. ամսագիր.

դաս 41. հրատարակչություն։ 
____________________

(210) 20100323 (111) 15735
(220) 11.03.2010 (151) 09.07.2010
 (181) 11.03.2020
(732) «Ն.Ս. Հեռ–Ման» ՍՊԸ,  Երևան, Հալաբյան 

31, բն. 79, AM
(540) 

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

(511)
դաս 35. աշխատանքի տեղավորման գործա-

կալություն.
դաս 36. անշարժ գույքի գործակալություն։ 

____________________

(210) 20090909 (111) 15736
(220) 27.07.2009 (151) 16.07.2010
 (181) 27.07.2019
(732) «Սմարթ սիսթեմս» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Ներ-

սիսյան 6, AM
(540) 

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշ-

խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդա նշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ, 
էլեկտրա կանության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ, 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր, մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ, 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ, դրա-
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ, կրակմարիչներ, մասնավորա-
պես, համակարգչային ծրագրային արտադրանք, 
համակարգչային սարքավորումներ.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա-
ռայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում, մասնավորապես համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանքի և համա-
կարգչային սարքավորումների մշակում և կատա-
րելագործում։ 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20091520 (111) 15737
(220) 24.11.2009 (151) 16.07.2010
 (181) 24.11.2019
(732) Վարշավսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե 

Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա , PL
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091521 (111) 15738

(220) 24.11.2009 (151) 16.07.2010
 (181) 24.11.2019
(732) Վարշավսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե 

Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա , PL
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։ 

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091522 (111) 15739

(220) 24.11.2009 (151) 16.07.2010

 (181) 24.11.2019
(732) Վարշավսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե 

Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա , PL
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։ 

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20091523 (111) 15740
(220) 24.11.2009 (151) 16.07.2010
 (181) 24.11.2019
(732) Վարշավսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե 

Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա , PL

(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։ 

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20091524 (111) 15741
(220) 24.11.2009 (151) 16.07.2010
 (181) 24.11.2019
(732) Վարշավսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե 

Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա , PL
(540) 

(511)
դաս 5. աչքի և ականջի կաթիլների տեսքով 

դեղա գործական պատրաստուկներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091525 (111) 15742
(220) 24.11.2009 (151) 16.07.2010
 (181) 24.11.2019
(732) Վարշավսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե 

Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա , PL
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։ 

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20091526 (111) 15743
(220) 24.11.2009 (151) 16.07.2010
 (181) 24.11.2019
(732) Վարշավսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե 

Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա , PL
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։ 

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(210) 20091527 (111) 15744
(220) 24.11.2009 (151) 16.07.2010
 (181) 24.11.2019
(732) Վարշավսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե 

Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա , PL
(540) 

(511)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։ 

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091528 (111) 15745

(220) 24.11.2009 (151) 16.07.2010

 (181) 24.11.2019

(732) Վարշավսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե 

Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա, PL
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20091529 (111) 15746
(220) 24.11.2009 (151) 16.07.2010
 (181) 24.11.2019
(732) Վարշավսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե 

Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա , PL
(540) 

(511)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091560 (111) 15747

(220) 02.12.2009 (151) 16.07.2010

 (181) 02.12.2019

(732) «Միկինյան» ՍՊԸ,  Վանաձոր, Գր. Լուսա-

վորիչի 40, AM

(540) 

(511)
դաս 30. թխվածքաբլիթ. թխվածք. տորթ. 

հացա բուլկեղեն. պաքսիմատ.
դաս 35. առևտուր։  

____________________

(210) 20100002 (111) 15748
(220) 11.01.2010 (151) 16.07.2010
 (181) 11.01.2020
(732) «Մհեր–Լիլուս» ՍՊԸ,  Գյուղ Գուգարք, AM
(540) 

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող աղտահանող հեղուկ, 

սպասք լվացող հեղուկ, սպասք լվացող հեղուկ 
փափկեցնող հավելանյութով, լվացքի փոշի, 
հեղուկ օճառ, ապակի մաքրող հեղուկ, մաքրող 
և աղտահանող միջոցներ, լեղակ, սպասքի 
հեղուկ ավտոմատ եղանակով լվանալու համար, 
ունիվերսալ մաքրող նյութեր, սպասք լվանալու 
բալզամ, փափկեցնող հավելանյութեր, լոգարանի 
համար նախատեսված մաքրող նյութեր, կահույքի 
խնամքի միջոցներ, բրդյա հագուստի համար 
նախատեսված լվացքի բալզամ, լվացքի հեղուկ 
գունավոր հագուստի համար, ցանկացած տիպի 
լվացքի համար նախատեսված փափկեցուցիչով 
հեղուկ, գորգերի մաքրման համար նախատեսված 
լվացող միջոցներ։ 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20100108 (111) 15749
(220) 01.02.2010 (151) 16.07.2010
 (181) 01.02.2020
(732) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540) 

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

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

____________________

(210) 20100109 (111) 15750
(220) 01.02.2010 (151) 16.07.2010
 (181) 01.02.2020
(732) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, օծանելիք, 

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

____________________

(210) 20100110 (111) 15751
(220) 01.02.2010 (151) 16.07.2010
 (181) 01.02.2020

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

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. օծանելիք, 

օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր և անուշաբույր 

արտադրանք անձնական օգտագործման համար. 

դեղերով չտոգորված մաշկի խնամքի միջոցներ. 

դեղերով չտոգորված արդուզարդի պարագաներ 

անձնական օգտագործման համար. մարմնի 

օճառներ և մաքրող միջոցներ. արևայրուքի հա-

մար նախատեսված միջոցներ. եթերային յու-

ղեր անձնական օգտագործման համար. մազերի 

խնամքի միջոցներ։

(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100225 (111) 15752

(220) 22.02.2010 (151) 16.07.2010

 (181) 22.02.2020

(732) Սին Հոլդինգ Լիմիթիդ Բրիտանական 
Վիրջինյան Կղզիներ, Տորտոլա կղզի, Ռոդ 
Թաուն քաղ., Ուիքհամի խութ 1, Օու Էմ 

(540) 

(511)
դաս 1. յուղեր ավտոմատ փոխանցատուփերի 

համար, փոխհաղորդակի հեղուկներ, հեղուկներ 
հիդրավլիկ համակարգերի համար օդային, 
ցամաքային եւ ծովային փոխադրամիջոցնե-
րում օգտագործելու համար, յուղեր հիդրավլիկ 
համակարգերի համար, հակասառիչներ փոխա-
դրամիջոցի հովացման համակարգի հա մար.

դաս 4. քսանյութեր, յուղեր ինքնաշարժերի 
համար, փոխհաղորդակի յուղեր, տեխնիկական 
ճարպայուղեր, քսայուղեր հիդրավլիկ համա-
կարգերի համար.

դաս 7. զտիչներ մարդատար ինքնաշարժի 
շարժիչներում յուղի, վառելիքի եւ օդի մաքրման 
համար։
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________
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(210) 20100325 (111) 15753
(220) 11.03.2010 (151) 16.07.2010
 (181) 11.03.2020
(732) «Դիլիջան Էքսպո» ՍՊԸ,  Երևան, Հրազդան 

4/1, AM
(540) 

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմ պե-
լիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։ 
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20100624 (111) 15754
(220) 27.04.2010 (151) 16.07.2010
 (181) 27.04.2020
(732) «Փարիզյան սուրճ» ՍՊԸ,  Երևան, Աբովյան 

23, AM
(540) 

(526) Բացի «V&A» և «LE CAFE DE PARIS» 
արտա հայտություններից մնացած բոլոր 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, մուգ և բաց 
մոխրագույն և ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ։

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

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում։
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20091637 (111) 15755
(220) 17.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 17.12.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեն ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20091639 (111) 15756
(220) 17.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 17.12.2019
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(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091640 (111) 15757
(220) 17.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 17.12.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091641 (111) 15758
(220) 17.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 17.12.2019

(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 

բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն ներ 

պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի ջոցներ. 

վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-

րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20091643 (111) 15759
(220) 17.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 17.12.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն ներ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի ջոցներ. 

վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-

րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20091644 (111) 15760
(220) 17.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 17.12.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
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(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091645 (111) 15761
(220) 17.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 17.12.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091646 (111) 15762
(220) 17.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 17.12.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB

(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091647 (111) 15763
(220) 17.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 17.12.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 

բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-

ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-

ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 

պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20091655 (111) 15764
(220) 17.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 17.12.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091656 (111) 15765
(220) 17.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 17.12.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20100104 (111) 15766
(220) 29.01.2010 (151) 21.07.2010
 (181) 29.01.2020
(732) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգ, US

(540) 

(526) «ENERGY DRINK» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, բաց և 
մուգ դեղին, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմ-
պելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։ 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20100292 (111) 15767
(220) 04.03.2010 (151) 21.07.2010
 (181) 04.03.2020
(732) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,  

ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM

(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

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

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն և 
արծաթագույն գունային համակցությամբ

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։  
____________________

(210) 20100293 (111) 15768
(220) 04.03.2010 (151) 21.07.2010
 (181) 04.03.2020
(732) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,  

ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM

(540) 

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

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

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

____________________

(210) 20100294 (111) 15769

(220) 04.03.2010 (151) 21.07.2010

 (181) 04.03.2020

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

Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր-

ծարանային 10, AM
(540) 

(526) Բացի «KING» անվանումից մնացած բոլոր 

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 

օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, կապույտ և ար-

ծա թագույն գունային համակցությամբ։

(511)

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։ 

____________________

(210) 20100370 (111) 15770

(220) 17.03.2010 (151) 21.07.2010

 (181) 17.03.2020

(732) «Կասկադ Քնսալթընթս» ՓԲԸ, Երևան, 

Մաշտոցի 45ա, թիվ 114 արվեստանոց, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ
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(540) 

(526) «BRAND ARMENIA» բառակապակցությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

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

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. հա-
մակարգչային ապարատների և ծրագրերի մշա-
կում և կատարելագործում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցված անհատական և 
սոցիալական ծառայություններ անհատի կարիք-
ները հոգալու համար։ 

____________________

(210) 20100826 (111) 15771
(220) 08.06.2010 (151) 21.07.2010
 (181) 08.06.2020
(732) «Առաքել ալկո» ՍՊԸ,  Երևան, Արցախ 

138/2, AM

(540) 

(526) Բացի «ԻՄՊԵՐԱՏՈՐ» և «ԻՄՊԵՐԱՏՈՐ» 
(ռուս.) բառերից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

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

(511)
դաս 33. օղի։ 

____________________

(210) 20100827 (111) 15772
(220) 08.06.2010 (151) 21.07.2010
 (181) 08.06.2020
(732) «Առաքել ալկո» ՍՊԸ,  Երևան, Արցախ 

138/2, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ
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(540) 

(526) Բացի «ԿԱՅՍՐ» և «ԿԱՅՍՐ» (ռուս.) բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

(511)
դաս 33. օղի։ 

____________________

(210) 20090926 (111) 15773
(220) 31.07.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 31.07.2019
(732) Փֆայզր Ինք., Դելավերի նահանգ , US
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս տուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-
ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-
ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20090965 (111) 15774
(220) 10.08.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 10.08.2019
(732) Գրանթս օֆ Այրլենդ Լիմիթիդ , IE
(540) 

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի), կրեմ լիկյորներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091266 (111) 15775
(220) 19.10.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 19.10.2019
(732) «Լոյալ ալկո» ՍՊԸ,  ք. Աբովյան, 4-րդ փող. 

տուն 9ա, AM
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ
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(526) «ՕՂԻ» և «ՎՈԴԿԱ» (ռուս.) բառերը, 
«0.5լ» և «40%» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

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

(511)
դաս 33. օղի։  

____________________

(210) 20091493 (111) 15776
(220) 23.11.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 23.11.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

( 526 )  «PHARMACEUT ICAL  COMPANY» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ։

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

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամ-
նաբուժական և անասնաբուժական սար քեր 
ու գործիքներ, վերջավորություն ների պրո թեզ-
ներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրա-
բուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար: 
(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20091494 (111) 15777
(220) 23.11.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 23.11.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB

(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյու-
թեր բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 

պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-

ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-

րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20091495 (111) 15778
(220) 23.11.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 23.11.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 

բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-

ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-

ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 

պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20091496 (111) 15779
(220) 23.11.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 23.11.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
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(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091497 (111) 15780
(220) 23.11.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 23.11.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091498 (111) 15781
(220) 23.11.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 23.11.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB

(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091499 (111) 15782
(220) 23.11.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 23.11.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091500 (111) 15783
(220) 23.11.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 23.11.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 
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(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091501 (111) 15784
(220) 23.11.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 23.11.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091502 (111) 15785
(220) 23.11.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 23.11.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 

բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-

ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-

ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 

պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 

(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20091504 (111) 15786

(220) 23.11.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 23.11.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 

բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-

ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-

ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 

պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20091629 (111) 15787

(220) 17.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 17.12.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 
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(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091633 (111) 15788
(220) 17.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 17.12.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091634 (111) 15789
(220) 17.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 17.12.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

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

____________________

(210) 20091636 (111) 15790
(220) 17.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 17.12.2019
(732) Ռոտաֆարմ Լիմիթիդ , GB
(540) 

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 

բուժական նպատակների համար, մանկական 

սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 

ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեն-

ներ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ մի-

ջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 

պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

(740) Ա. Նազարյան

____________________

(210) 20090961 (111) 15791

(220) 07.08.2009 (151) 21.07.2010

 (181) 07.08.2019

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

(540) 
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(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

____________________

(210) 20091219 (111) 15792
(220) 08.10.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 08.10.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(511)

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված 

և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 

բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 

և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 

խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց.

դաս 32. գարեջուր. մրգային ըմպելիքներ 

և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 

պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։  
____________________

(210) 20091519 (111) 15793
(220) 24.11.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 24.11.2019
(732) Վարշավսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե 

Պոլֆա Սպոլկա Ակցիջնա , PL
(540) 

(511)
դաս 5. կաթիլների տեսքով աչքի և ականջի 

դեղա գործական պատրաստուկներ։ 
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20091702 (111) 15794
(220) 28.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 28.12.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20091703 (111) 15795
(220) 28.12.2009 (151) 21.07.2010
 (181) 28.12.2019
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

____________________
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(210) 20100107 (111) 15796
(220) 01.02.2010 (151) 21.07.2010
 (181) 01.02.2020
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(526) «ԼՅՈՒՔՍ» (ռուս.) բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կարմրա-
շագանակագույն, շագանակագույն եւ բրոն-
զագույն գունային համակցությամբ։

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

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

____________________

(210) 20100155 (111) 15797
(220) 09.02.2010 (151) 21.07.2010
 (181) 09.02.2020
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(526) «ՎԱՖԼԻ» և «ՎԱՖԼԻ» (ռուս.) բառերն 

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 

չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, սպիտակ, դեղին, 

երկնագույն, կապույտ և կարմիր գունային 

համակցությամբ։

(511)

դաս 30. վաֆլի։  

____________________

(210) 20100156 (111) 15798

(220) 09.02.2010 (151) 21.07.2010

 (181) 09.02.2020
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, դեղին, կա-
պույտ, բաց և մուգ մանուշակագույն գու նային 
համակցությամբ։

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

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

____________________

(210) 20100158 (111) 15799
(220) 09.02.2010 (151) 21.07.2010
 (181) 09.02.2020
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
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(540) 

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

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

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

____________________

(210) 20100159 (111) 15800
(220) 09.02.2010 (151) 21.07.2010
 (181) 09.02.2020
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ, 
բաց և մուգ ծիրանագույն, շագանակագույն, 
կապույտ գունային համակցությամբ։

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

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

____________________

(210) 20100160 (111) 15801
(220) 09.02.2010 (151) 21.07.2010
 (181) 09.02.2020
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ մանու-
շակագույն, ոսկեգույն, կանաչ, շագա նա-
կագույն, սպիտակ, բրոնզագույն և կաթնագույն 
գունային համակցությամբ։

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

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

____________________

(210) 20100161 (111) 15802
(220) 09.02.2010 (151) 21.07.2010
 (181) 09.02.2020



ԳՅՈՒՏԵՐ

143

ՄԱՍ 1

143

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

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

(540) 

(526) “ՄԱՐՄԵԼԱԴ (ռուս.)” բառն ինքնուրույն 

պահ պանության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ մանու-

շակագույն, արծաթագույն կանաչ, դեղին, 

կարմիր, նարնջագույն, կապույտ, սպիտակ 

գունային համակցությամբ։

(511)

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 

խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց։  

____________________

(210) 20100162 (111) 15803

(220) 09.02.2010 (151) 21.07.2010

 (181) 09.02.2020

(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

(540) 

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

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

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

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

____________________

(210) 20100163 (111) 15804
(220) 09.02.2010 (151) 21.07.2010
 (181) 09.02.2020
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

144

ՄԱՍ 1

144

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց կանաչ, 
դեղին, կարմիր, բրոնզագույն, կապույտ, մա-
նու շակագույն, ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ։

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

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

____________________

(210) 20100164 (111) 15805
(220) 09.02.2010 (151) 21.07.2010
 (181) 09.02.2020
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագանա-
կագույն, դեղին, կարմիր, արծաթագույն և 
կապույտ գունային համակցությամբ։

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-

րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց։  

____________________

(210) 20100165 (111) 15806

(220) 09.02.2010 (151) 21.07.2010

 (181) 09.02.2020
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(540) 

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

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

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր 

և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն 

և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմո-

րիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 

քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 

սառույց։  

____________________

(210) 20100166 (111) 15807
(220) 09.02.2010 (151) 21.07.2010
 (181) 09.02.2020
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

145

ՄԱՍ 1

145

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(540) 

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

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

(511)
դաս 30. սուրճ։  

____________________

(210) 20100167 (111) 15808
(220) 09.02.2010 (151) 21.07.2010
 (181) 09.02.2020
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

(540) 

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

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

(511)
դաս 30. սուրճ:  

____________________

(210) 20100168 (111) 15809
(220) 09.02.2010 (151) 21.07.2010
 (181) 09.02.2020
(732) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,  

ք. Երևան, Մասիսի 31, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

146

ՄԱՍ 1

146

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ մանու-
շակագույն և արծաթագույն գունային համակ-
ցությամբ։

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

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

____________________

(210) 20090934 (111) 15810
(220) 04.08.2009 (151) 22.07.2010
 (181) 04.08.2019
(732) «Գյումրի-գարեջուր» ՍՊԸ,  Շիրակի մարզ, 

Գյումրի, Երևանյան խճուղի 171, AM
(540) 

(511)
դաս 32. գարեջուր։  

____________________

(210) 20091254 (111) 15811
(220) 15.10.2009 (151) 22.07.2010
 (181) 15.10.2019
(732) ԱստրաԶենեկա ԱԲ , SE
(310) 008359036  (320)12.06.2009 (330) EM
(540) 

(511)
դաս 5. ուռուցքաբանության, սրտանո-

թա յին, շնչառական, բորբոքային, վարակիչ և 
ստամոքսաաղիքային հիվանդությունների և 
կենտ րոնական նյարդային համակարգի հիվան-
դությունների բնագավառներում դեղա գործական 
պատրաստուկներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական և 
ատամ նաբուժական սարքեր և գործիքներ. վեր-
ջույթների պրոթեզներ, աչքերի և ատամների 
պրոթեզներ. ոսկրաբուժական արտադրանք. կա-
րեր դնելու նյութեր.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռ-
նարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստ մասսայե նյութեր փաթեթավորման հա մար, 
որոնք ընգրկված չեն այլ դասերում. 

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում) և ուսումնական գործընթացի ապահովում 
դեղագործության վերաբերյալ. կոնֆերանսների և 
սիմպոզիումների կազմակերպում և անցկացում. 
դեղագործության բնագավառին վերաբերող 
ուսուցողաական վեբ-կայքեր.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. խոր-
հրդա  տվություն առողջապահության վերա-
բերյալ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

147

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

(210) 20091577 (111) 15812
(220) 07.12.2009 (151) 22.07.2010
 (181) 07.12.2019
(732) «Շարմ հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Սիմոն 

Վրացյան 71, բն.7, AM
(540) 

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

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 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա կան 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում 
և կատարելագործում։  

____________________

(210) 20091669 (111) 15813
(220) 18.12.2009 (151) 22.07.2010
 (181) 18.12.2019
(732) Մեգա Դիսփոուզըբլս Ս.Ա. , GR
(540) 

(511)
դաս 3. խոնավ անձեռոցիկներ։

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20091670 (111) 15814
(220) 18.12.2009 (151) 22.07.2010
 (181) 18.12.2019
(732) Մեգա Դիսփոուզըբլս Ս.Ա. , GR
(540) 

(511)
դաս 3. խոնավ անձեռոցիկներ։ 

(740) Ալ. Նահապետյան
____________________

(210) 20100188 (111) 15815

(220) 12.02.2010 (151) 22.07.2010

 (181) 12.02.2020

(732) «Պրուդենս» ՓԲԸ, Երևան, Տերյան 105/1, AM
(540) 

(526) «LEGAL ADVISORY & COUNSELING» 

արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա-

նության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ մոխրագույն և 

սպիտակ գունային համակցությամբ։
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(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված գոր-
ծառնություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցված անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի կա-
րիքները հոգալու համար։  

____________________

(210) 20100377 (111) 15816
(220) 18.03.2010 (151) 22.07.2010
 (181) 18.03.2020
(732) «Մեգալոտ» ՍՊԸ,  Երևան, Սարյան 24բ, բն. 

25,26, AM
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ և բաց փիրու-
զագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.այդ 
թվում նաև ավիատոմսերի վաճառք, հյուրանոց-
ների ամրագրում, գիդի ծառայությունների մա-
տուցում։ 

____________________

(210) 20100496 (111) 15817
(220) 06.04.2010 (151) 22.07.2010
 (181) 06.04.2020
(732) «Ա. Ավետյանի ԱՍԱ» ՍՊԸ,  Երևան, Գ. 

Չաուշի 2ա, AM

(540) 

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

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

____________________

(210) 20100497 (111) 15818
(220) 06.04.2010 (151) 22.07.2010
 (181) 06.04.2020
(732) «Ա. Ավետյանի ԱՍԱ» ՍՊԸ,  Երևան, Գ. 

Չաուշի 2ա, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20100499 (111) 15819
(220) 06.04.2010 (151) 22.07.2010
 (181) 06.04.2020
(732) «Ա. Ավետյանի ԱՍԱ» ՍՊԸ,  Երևան, Գ. 

Չաուշի 2ա, AM
(540) 

(511)
դաս 30. թեյ, կակաո, շաքար, տապիոկա, 

սագո, հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց։  

____________________
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(210) 20100502 (111) 15820
(220) 06.04.2010 (151) 22.07.2010
 (181) 06.04.2020
(732) «Ա. Ավետյանի ԱՍԱ» ՍՊԸ,  Երևան, Գ. 

Չաուշի 2ա, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20100503 (111) 15821
(220) 06.04.2010 (151) 22.07.2010
 (181) 06.04.2020
(732) «Ա. Ավետյանի ԱՍԱ» ՍՊԸ,  Երևան, Գ. 

Չաուշի 2ա, AM
(540) 

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

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

____________________

(210) 20100506 (111) 15822
(220) 06.04.2010 (151) 22.07.2010
 (181) 06.04.2020
(732) «Ա. Ավետյանի ԱՍԱ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. 

Չաուշի 2ա, AM
(540) 

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

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

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների

գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 5858  01.06.2020      Վայդթեք Մենյուֆեքչրինգ Սդն. Բհդ., MY

 5988  25.07.2020      Անադոլու Էֆես Թեքնիքլ Ընդ Մենիջմնթ Քնսալթընսի Ն. Վ., AN

 5989   25.07.2020      Անադոլու Էֆես Թեքնիքլ Ընդ Մենիջմնթ Քնսալթընսի Ն. Վ., AN

 6009  06.07.2020             «Վալենսիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան պող. 40, AM

 6010  06.07.2020             «Վալենսիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան պող. 40, AM

 6012    18.07.2020           Նեքսեն Թայը Քորփորեյշն, KR

 6013   25.07.2020             Անադոլու Էֆես Թեքնիքլ Ընդ Մենիջմնթ Քնսալթընսի Ն. Վ., AN

 6026   28.08.2020      Վ ընդ Ս Վին ընդ Սփրիթ Ակտիեբոլագ (փաբլ), SE

 6027  28.08.2020          Վ ընդ Ս Վին ընդ Սփրիթ Ակտիեբոլագ (փաբլ), SE

 6028  28.08.2020           Վ ընդ Ս Վին ընդ Սփրիթ Ակտիեբոլագ (փաբլ), SE

 6029  04.09.2020       Վ ընդ Ս Վին ընդ Սփրիթ Ակտիեբոլագ (փաբլ), SE

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01J 25/00 2400 A

A23C 21/00 2401 A

A61B 17/00 2403 A

A61B 17/00 2404 A

A61B 17/00 2405 A

A61B 17/00  2406 A

A61B 5/16 2402 A

A61K 9/02 2407 A

A61K 9/02 2408 A

B23B 1/00 2409 A

B23C 5/00  2410 A

B23C 5/16 2410 A

B24B 49/00 2411 A

B24B 49/00 2412 A

B24B 49/00 2413 A 

B24B 49/00 2414 A

B24B 49/00 2415 A

B24B 49/12 2413 A 

B24B 49/12 2415 A

B24B 49/12 2416 A

B24B 49/12 2417 A

B24B 49/12 2418 A

B24B 49/12 2419 A

B24B 49/12 2420 A

B24B 49/12 2421 A

B24B 49/12 2423 A

B24B 49/12  2414 A

B24B 49/12  2422 A

B25J 1/00 2424 A

B28B 1/00 2431 A 

B28B 1/00 2435 A 

B28B 1/50 2434 A

B28B 1/52 2433 A 

B28B 1/52 2437 A

B28B 5/00 2430 A

C01B 33/00 2425 A

C01B 33/00 2426 A

C01B 33/00 2427 A

C03C 10/00 2428 A

C04B 14/00 2430 A

C04B 14/00 2431 A

C04B 14/00 2432 A 

C04B 14/00 2433 A 

C04B 26/00 2432 A 

C04B 28/00 2430 A

C04B 28/00 2434 A

C04B 28/00 2436 A

C04B 28/00 2437 A

C04B 28/00 2440 A

C04B 28/00 2442 A

C04B 28/00  2435 A

C04B 28/00  2441 A

C04B 38/00 2436 A

C04B 38/08 2430 A

C04B 38/08 2437 A

C04B 9/00 2429 A

C05D 11/00 2438 A 

C08K 13/00 2431 A

C08L 23/00 2431 A

C08L 23/00 2432 A 

C09B 61/00 2439 A 

C09D 5/34 2440 A 

C09D 5/34 2441 A 

C09D 5/34 2442 A 

C09J 1/00 2440 A

C09J 1/00 2441 A

C09J 1/00 2442 A

E04B 1/76 2433 A 

G01J 3/00 2439 A 

G02B 27/14 2411 A

G02B 27/14 2412 A

G02B 27/14 2413 A 

G02B 27/14 2414 A

G02B 27/14 2415 A

G05B 19/00 2411 A

G05B 19/00 2412 A

G05B 19/00 2413 A 

G05B 19/00 2414 A

G05B 19/00 2415 A

H04R 15/00 2443 A

H04R 31/00 2443 A



153

ՄԱՍ 1
 

153

№ 8 
2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B28B 7/16 204 U

F21S 15/00 205 U

G01N 5/00 206 U

H02P 4/00 207 U



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   980

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 12586

73 (1) Զիջող    «Նորաձևության Ա և Ս հանրա խա-
նութ» ՍՊԸ,  ք. Երևան, Րաֆֆու 99/1Ա, AM

73 (2) Ստացող     «Նոր ոճ «Ա և Ս հանրախանութ» 
ՍՊԸ,  ք. Երևան, Րաֆֆու 99/1Ա, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           06.07.2010
_____________________

Գրանցում No  981

Ապրանքային նշանի լիցենզիա

(11) Վկայական No  10433

73 (1) Լիցենզատու    “Երևանյան կոնյակի տուն” 
ՍՊԸ,   Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM

73 (2) Լիցենզառու    “Սամկոն” ՍՊԸ,

Երևան, Տպագրիչների 8, բն. 9, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը       06.04.2012

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          06.07.2010
_____________________

Գրանցում No  982

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 10216

73 (1) Զիջող    Բայեր Հելթքեյր ԼԼՔ, Դելավերի 
նահանգ

BAYER HEALTHCARE LLC, a Delaware company, 
36 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-1910, 
USA, US

73 (2) Ստացող     Բայեր Քնսյումր Քեյր ԱԳ

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian Strasse 
84, 4052 Basel, Switzerland, CH

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          08.07.2010
_____________________

Գրանցում No  983

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 15639

73 (1) Զիջող    «Բի ընդ Զեթ դիզայն» ՍՊԸ,

ք. Երևան, Բաղրամյան 50գ, բն. 12, AM

73 (2) Ստացող    «Բագդար Իմեքս Թրեյդ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Բաղրամյան 50գ, բն. 12, AM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                          09.07.2010
_____________________

Գրանցում No 984

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No  714

73 (1) Զիջող     Սեյկո Հոլդինգս Կաբուշիկի Կաիշա 
(Սեյկո Հոլդինգս 

SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as 
SEIKO HOLDINGS CORPORATION), 5-11, Ginza 
4-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan, JP

73 (2) Ստացող     Սեյկո Ուոչ Կաբուշիկի Կաիշա 
(Սեյկո Ուոչ Քորփորեյշն)

SEIKO WATCH  KABUSHIKI KAISHA (trading as 
SEIKO  WATCH CORPORATION), 5-11, Ginza 
4-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan, 

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                               Հանրապետություն

Գրանցված է                           09.07.2010
_____________________
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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 

1486  19.12.2009.

1630  22.10.2009

1813  30.12.2009

1814  30.12.2009

1851  30.12.2009

2057  22.12.2009 

2125  21.01.2010

2126  21.01.2010

2129  21.01.2010

2138  26.11.2009

2176  17.01.2010

2289  13.01.2010 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата прекращения 
действия 

  160U  16.01.2010 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին

Сведения
о досрочном прекращении действия регистрации товарных знаков

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի 
համարը

Номер 
свидетельства

  6180      28.07.2010

  7153    20.07.2010

10691            21.07.2010

Տեղեկություններ
գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на изобретения

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնելու  թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 1747A2  21.07.2010 21.07.2010



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента

13 код вида документа

 A патент на изобретение

 В заключение о патентоспособности

21 номер заявки

22 дата подачи заявки

23 дата выставочного приоритета 

31 номер приоритетной заявки

32 дата подачи приоритетной заявки

33 код страны подачи приоритетной заявки

45 дата публикации сведений о патенте

51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)

54 название изобретения

56 источники информации 

57 реферат или формула изобретения

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

 данная заявка

71 заявитель, код страны

72 автор (ы), код страны

73 патентообладатель, адрес, код страны

74 патентный поверенный

85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 2400 (13) A
A01J 25/00

(21) AM20080045 (22) 18.04.2008
(45) 01.10.2008
(71) Самвел Манукян (AM), Левон Манандян (AM), 
Грачья Аветисян (AM)
(72) Самвел Манукян (AM), Левон Манандян (AM), 
Грачья Аветисян (AM)
(73) Самвел Манукян, 3101, Гюмри, 2-ой пер. 
ул. Фурманова 12а (AM), Левон Манандян, 3101, 
Гюмри, Л. Мадоян 149 (AM), Грачья Аветисян, 
3101, Гюмри, Чераз 19, кв. 12 (AM)
(54) Пресс-форма для сыра
(57) Пресс-форма содержит верхний и нижний 
гидропоршни, верхнюю и нижнюю крышки, четыре 
боковые грани, четыре плиты, узлы регулирования 
зазора между плитами и гранями. 

Плиты прикреплены друг к другу своими 
боковыми краями и образуют форму. Каждый из 
узлов регулирования одним концом прикреплен 
к соответствующей плите, а другим концом 
– к соответствующей грани. Каждый узел 
регулирования выполнен в виде гидропоршня. 
Винтовой шток гидропоршня прикреплен к шайбе 
с винтовым отверстием, которая посредством 
гайки зафиксирована в пазу ребра жесткости 
соответствующей грани, а цилиндр прикреплен к 
соответствующей плите. 

Расширяются возможности автоматизации 
пресс-формы, упрощается конструкция, 3 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2401 (13) A
A23C 21/00

(21) AM20100003 (22) 15.01.2010
(45) 25.08.2010
(71) «НИИ Биотехнологии» ЗАО (AM)
(72)  Армен Агаджанян (AM), Аветис Цатурян (AM), 
Гаяне Ованисян (AM), Карине Егиян (AM), Ашот 
Сагиян (AM)
(73) “НИИ Биотехнологии” ЗАО, 0056, Ереван, 
Гюрджян 14 (AM)
(54) Способ получения обессоленной молочной 
сыворотки
(57) Изобретение относится к молочной про-
мышленности, в частности, к способам полу чения 
молочной сыворотки и может быть использовано 
для получения молочной сыворотки, обладающей 
бифидогенными свойствами.

Способ предусматривает сбор подсырной 
или творожной сыворотки, ее нагревание при 
рН (7.3±0.3) ед, сепарирование, изомеризацию. 
Полученную при сепарировании надосадочную 
жидкость подвергают ультрафильтрации, и полу-
ченный пермеат электромембранным способом 
обессоливают и обрабатывают основанием. После 
изомеризации проводят нейтрализацию сыворотки, 
затем обесцвечивание и из полученного раствора, 
обогащенного лактулозой, кристаллизацией 
удаляют остаточную лактозу.

Повышается технологичность процесса.
_____________________

(51) (2009)  (11) 2402 (13) A
A61B 5/16 

(21) AM20100026 (22) 02.03.2010
(45) 25.08.2010
(71) Арутюн Бабаян (AM), Вардан Гегамян (AM)
(72) Арутюн Бабаян (AM), Вардан Гегамян (AM)
(73) Арутюн Бабаян, 2215, Котайки марз, село 
Гарни (AM), Вардан Гегамян, 2215, Котайки марз, 
село Гарни (AM)
(54) Устройство психомоторной многофакторной 
диагностики
(57) Изобретение относится к устройствам для 
проведения психологических исследований, 
в частности, для диагностики психомоторных 
функций человека и может быть широко 
использовано также в области спортивной 
психологии. 

Устройство является комплексной батареей 
электронных оборудований из современных 
информативных шести оборудований для 
диагностики психомоторных показателей 
и психических состояний – реакциометра, 
теппинг теста, устройства, исследующего 
электрокожную сопротивляемость, тремометра, 
устройств, исследующих результативность и 
мотивацию. Аппаратура диагностирует десять 
психологических показателей, которые достаточны 
для полноценных психологических рекомендаций, 
модельных характеристик, а также для проведения 
консультаций. 

Расширяются функциональные возможности 
устройства, 2 ил.

_____________________
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(51) (2009)  (11) 2403 (13) A
A61B 17/00 

(21) AM20090156 (22) 16.12.2009
(45) 25.08.2010
(71) Юрий Погосян (AM), Седа Бурназян (AM)
(72) Юрий Погосян (AM), Седа Бурназян (AM)
(73) Юрий Погосян, Арарати марз, Нор Харберд 
10/14 (AM), Седа Бурназян, 0002, Ереван, М. 
Сарьян 40а, кв. 3 (AM)
(54) Способ закрытия костного окна передней 
стенки верхнечелюстной пазухи
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к хирургическим способам закрытия 
костного окна передней стенки верхнечелюстной 
пазухи. 

В предверии рта производят трапециевидный 
разрез мягких тканей, обнажают переднюю 
стенку верхнечелюстной пазухи. Фисурным 
бором отсекают и отделяют костный фрагмент. 
Осуществляют санацию пазухи, затем открывают 
отверстие между носовой полостью и гайморовой 
пазухой. Носовую полость тампонируют, вынимая 

один конец тампона из носовой полости. Костный 

фрагмент фокусируют на пленке из пчелиного 

воска, размеры которой превышают образовавшееся 

на передней стенке верхнечелюстной пазухи 

отверстие на 4,0-4,5 мм, после чего костный 
фрагмент помещают на прежнее место. Края 
раны ушивают узловыми швами. 

Повышается эффективность способа.
_____________________

(51) (2009)  (11) 2404 (13) A
A61B 17/00 

(21) AM20090155 (22) 16.12.2009

(45) 25.08.2010

(71) Юрий Погосян (AM), Седа Бурназян (AM)

(72) Юрий Погосян (AM), Седа Бурназян (AM)

(73) Юрий Погосян, Арарати марз, Нор Харберд 
10/14 (AM), Седа Бурназян, 0002, Ереван, М. 
Сарьян 40а, кв. 3 (AM)
(54) Способ закрытия перфорации верхне-
челюстной пазухи
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к хирургическим способам закрытия 
перфорации верхнечелюстной пазухи.

В предверии рта производят трапециевидный 
разрез, затем обнажают альвеолярный отросток 
верхнечелюстной пазухи вместе с лункой зуба. 
Мобилизуют слизисто-надкостничный лоскут, 

после чего лунку зуба закрывают. Лунку зуба 

покрывают мембраной из пчелиного воска, на 

которую помещают слой деминерализованного 

аллогенного или ксеногенного костного матрикса 

или размельченного деминерализованного 

аллогенного или ксеногенного костного матрикса, 

смешанного с плазмой, богатой тромбоцитами, 

толщиной 2-3 мм. Края раны ушивают узловыми 

швами. 
Повышается эффективность способа.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2405 (13) A

A61B 17/00

(21) AM20090153 (22) 16.12.2009

(45) 25.08.2010

(71) Юрий Погосян (AM), Седа Бурназян (AM)

(72) Юрий Погосян (AM), Седа Бурназян (AM)

(73) Юрий Погосян, Арарати марз, Нор Харберд 

10/14 (AM), Седа Бурназян, 0002, Ереван, М. 

Сарьян 40а, кв. 3 (AM)

(54) Способ зарытия костного отверстия 
передней стенки верхнечелюстной пазухи
(57) Изобретение относится к области медицины, 
в частности, к хирургической стоматологии. 

Производят трапециевидный разрез мягких 
тканей со стороны преддверия рта, обнажают 
переднюю стенку верхнечелюстной пазухи. 

Костное окно передней стенки верхнечелюстной 

пазухи сначала закрывают мембраной из пчелиного 

воска, размеры которого превышают размеры 

костного окна передней стенки верхнечелюстной 

пазухи на 4,0-6,0 мм. Затем костное окно 

закрывают деминерализованным аллогенным 

костным матриксом, который фиксируется 

на передней стенке верхнечелюстной пазухи 
кетгутовыми узловыми швами, края раны зашивают 
узловыми швами. 

Повышается эффективность лечения.
_____________________
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(51) (2009)  (11) 2406 (13) A
A61B 17/00

(21) AM20090152 (22) 16.12.2009
(45) 25.08.2010
(71) Юрий Погосян (AM), Седа Бурназян (AM)
(72) Юрий Погосян (AM), Седа Бурназян (AM)
(73) Юрий Погосян, Арарати марз, Нор Харберд 
10/14 (AM), Седа Бурназян, 0002, Ереван, М. 
Сарьян 40а, кв. 3 (AM)
(54) Способ лечения перфоративного гаймо-
рита
(57) Изобретение относится к области медицины, 
в частности, к  хирургической стоматологии. 

Производят трапециевидный разрез мягких 
тканей со стороны преддверия рта, обнажают 
переднюю стенку верхнечелюстной пазухи на 
которой открывают костное окно. Открывают 
отверстие между полостью носа и гайморовой 
пазухой, пазуху тампонируют, мобилизируют 
слизисто-надкостичный лоскут, после чего лунку 
зуба закрывают, края раны зашивают узловыми 
швами. Созданное на передней стенке верхне-
челюстной пазухи костное окно закрывают мемб-
раной из пчелиного воска, лунку заполняют раз-
мель ченным деминерализованным аллоген-
ным костным матриксом, смешанным с богатой 
тромбоцитами плазмой.

Обеспечивается стабильное выздоровление 
больного.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2407 (13) A
A61K 9/02

(21) AM20100046 (22) 27.04.2010
(45) 25.08.2010
(71) Тигран Варданян (AM)
(72) Тигран Варданян (AM)
(73) Тигран Варданян, 0078, Ереван, Маргарян 
37, кв.23 (AM)
(54) Ректальный суппозиторий
(57) Изобретение относится к области фармации, 
в частности, к технологии лекарственных форм 
суппозиториев, содержащих растительные и 
животные экстракты. 

Суппозиторий содержит действующее ве-
щество и суппозиторную основу. В качестве 
действующего вещества суппозиторий содержит 

спиртовый экстракт прополиса, масляный экс-
тракт облепихи и масляный экстракт шипов=ника, 
в качестве суппозиторной основы - смесь 
гидрогенизированного масла, масла какао и 
парафина, взятых в соотношении 1։0,6։0,4. На 
один суппозиторий массой 2,0 г компоненты 
взяты в следующем соотношении, г: спиртовый 
экстракт прополиса – 0,2; масляный экстракт 
облепихи – 0,15; масляный экстракт шиповника 
0,15; суппозиторная основа – остальное. 

Расширяется ассортимент проти воге-
морройных средств, а также спектр действия 
противовоспалительных и регенеративных 
средств.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2408 (13) A
A61K 9/02

(21) AM20100063 (22) 24.05.2010
(45) 25.08.2010
(71) Мария Пашаян (AM), Грачя Оганесян (AM)
(72) Мария Пашаян (AM), Грачя Оганесян (AM)
(73) Мария Пашаян, 0015, Ереван, Г.Лусаворич 
12, кв.42 (AM), Грачя Оганесян, 0025, Ереван,   
9-ая ул. Айгестана 69, кв.34 (AM)
(54) Суппозиторий для лечения дисбактериозов 
влагалища
(57) Изобретение относится к области фармации, 
а именно, к технологии лекарственных форм 
суппозиториев. 

Предложен вагинальный суппозиторий для 
лечения дисбактериозов влагалища. Суппозиторий 
имеет два слоя - внутренний (стержень) и внешний. 
Каждый слой содержит активное вещество и 
гидрофобную суппозиторную основу. Стержень 
в качестве активного вещества содержит 
не менее 108  КОЕ ( колонии образующая 
единица) в одной свече штамма Lactobacillus 
crispatus MH08. Внешний слой в качестве 
активного вещества содержит лиофилизованные 
вытяжки лекарственных растений, обладающих 
антибактериальной активностью – тысячелистника 
обыкновенного, подорожника большого, чеснока и 
ромашки аптечной, или антибиотик, по отношению 
которого штамм лактобактерии оказывает высокую 
резистентность.  Основы стержня и внешнего слоя 
имеют разные температуры плавления.
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Обеспечивается удобное использование 
лекарственного средства и сокращаются сроки 
лечения – за счет совмещения в одном суппозитории 
разделенных друг от друга и имеющих разные сроки 
высвобождения пробиотиков и антибиотиков.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2409 (13) A
B23B 1/00

(21) AM20090009 (22) 16.02.2009
(45) 25.08.2010
(71) Алексан Арзуманян (AM)
(72) Алексан Арзуманян (AM)
(73) Алексан Арзуманян, 3102,Гюмри, Гогунци 6, 
кв. 4а (AM)
(54) Способ обработки материалов инструментом 
с монокристаллическим режущим элементом
(57) Изобретение относится к обработке 
материалов, в частности, металлов, и может быть 
использовано при непрерывном и прерывистом 
резании сверхтвердыми лезвиями.

 Опытным или аналитическим методом 
предварительно определяют режимы обработки, 
при которых в зоне резания обеспечивается 
температура 130°C -200°C, после чего обработку 
ведут освещением зоны обработки источником 
света. 

Повышается эффективность процесса 
обработки.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2410 (13) A 
B23C 5/00
 B23C 5/16

(21) AM20090010 (22) 16.02.2009
(45) 25.08.2010
(71) Алексан Арзуманян (AM)
(72) Алексан Арзуманян (AM)
(73) Алексан Арзуманян, 3102, Гюмри, Гогунц 6, 
кв.4а (AM)
(54) Фреза
(57) Изобретение относится к обработке металлов и 
может быть использовано в процессах прерывистой 
и непрерывной резки цветных металлов и сплавов 
инструментами с монокристаллической режущей 
пластиной. 

Фреза имеет корпус, в обработанной выемке 
которого размещены подложка, обеспечивающая 
необходимую геометрию режущей пластины, и 
ориентированная в оптимальном положении для 
освещения режущая пластина из искусственного 
корунда. На корпусе выполнено сквозное 
отверстие, соосное оптической оси режущей 
пластины, в котором размещены источник света и 
гальванические элементы электропитания.

Обеспечивается максимальное освещение 
режущей пластинки в зоне резки, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2411 (13) A 
B24B 49/00
 G02B 27/14 
G05B 19/00

(21) AM20080086 (22) 17.06.2008
(45) 03.11.2008
(71) Зиза Бабаян (AM)
(72) Зиза Бабаян (AM)
(73) Зиза Бабаян, 0001, Ереван, Туманян 30,      
кв. 9 (AM)
(54) Способ автоматического управления 
качеством полирования и блеска поверхности 
твердого тела
(57) Изобретение относится к технике обработки 
поверхностей твердых тел.

 Поверхность твердого тела полируют, 
высушивают и на неё воздействуют световыми 
лучами блескомера.  Значения энергии 
излучения, отраженного от блескомера, пре-
обра зовывают в сигнальные значения. Эти 
значения сравнивают с минимальными зна-
чениями эталонных номинальных критериев. 
Определяют конфликтные значения и передают 
их приводу транспортера готовой продукции и его 
толкателю. С помощью толкателя некачественную 
продукцию переносят на транспортер возврата 
некачественной продукции. С помощью механизма 
регулирования регулируют высоту зазора 
между поверхностью отполированного тела и 
блескомером. Конфликтные значения передают 
дополнительному приводу и дополнительному 
толкателю транспортера возврата некачественной 
продукции, а также приводам механизма 
регулирования и полировального устройства. 
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Определяют все изменения сигнальных значений, 
с помощью которых регулируют скорости приводов 
транспортеров и моменты приведения в действие 
их толкателей. По максимальным значениям 
определяют степень их изношенности и время 
замены на новое. 

Повышается точность качества контроля, 
ускоряется процесс полирования, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2412 (13) A 
B24B 49/00
 G02B 27/14 
G05B 19/00

(21) AM20080085 (22) 17.06.2008
(45) 03.11.2008
(71) Зиза Бабаян (AM)
(72) Зиза Бабаян (AM)
(73) Зиза Бабаян, 0001, Ереван, Туманян 30, кв. 
9 (AM)
(54) Способ автоматического управления 
качеством полирования и блеска поверхности 
твердого тела
(57) Изобретение относится к технике обработки 
поверхностей твердых тел. 

На отполированную и высушенную поверхность 
твердого тела воздействуют световыми лучами 
блескомера, что осуществляют с помощью 
сборного блескомера. Блескомерные устройства 
сборного блескомера расположены на равных 
расстояниях вдоль поверхности твердого тела. 
Значения энергии излучения, отраженного от 
блескомера, преобразованные в сигнальные 
значения, cравнивают с минимальным номинальным 
значением эталона. Определяют конфликтные 
значения. Основываясь на конфликтных значениях, 
регулируют скорости транспортеров и устройств 
полирования, мощности их приводов и моменты 
приведения в действие толкателей.

По максимальным значениям определяют 
степень изношенности устройств полирования, 
время их ремонта или замены на новое. 

Повышается точность качества контроля и 
ускоряется процесс, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2413 (13) A 
B24B 49/00 
B24B 49/12
G02B 27/14

G05B 19/00

(21) AM20080084 (22) 17.06.2008

(45) 03.11.2008

(71) Зиза Бабаян (AM)

(72) Зиза Бабаян (AM)

(73) Зиза Бабаян, 0001, Ереван, Туманян 30,     

кв.9 (AM)

(54) Способ автоматического управления ка-

чеством полирования и блеска поверхности 

твердого тела
(57) На отполированную поверхность камня 
или металла воздействуют световыми лучами 
блескомера, энергию отраженных световых лучей 
преобразуют в сигнальные значения, сравнивают 
их с минимальными значениями эталонных 
номинальных критериев, определяют конфликтные 
значения и передают их приводу транспортера 
готовой продукции и его толкателю. Тот же 
процесс повторяют для некачественной продук-
ции, полученные конфликтные значения одновре-

менно передают приводу транспортера возврата 

некачественной продукции, его толкателю и 

приводу дополнительного устройства полирования. 

Определяют разницы между минимальными 

значениями эталонных номинальных критериев 

и конфликтными значениями транспортеров 

готовой продукции и возврата некачественной, 

их толкателей, а также приводов двух устройств 

полирования и по полученным данным регулируют 

скорости приводов обоих транспортеров, двух 

устройств полирования и моменты приведения 

в действие толкателей транспортеров. Затем 

находят максимальное значение разницы между 

минимальными значениями эталонных номиналь-

ных критериев и конфликтными значениями 

полировальных устройств и определяют степень 

их изношенности и время замены на новое. 
Повышается точность контроля блеска, уско-

ряется процесс полирования, 1 ил.
_____________________
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(51) (2009)  (11) 2414 (13) A 
B24B 49/00 
B24B 49/12 
G02B 27/14
G05B 19/00

(21) AM20080082 (22) 17.06.2008
(45) 03.11.2008
(71) Зиза Бабаян (AM), Элеонора Игнатян (AM)
(72) Зиза Бабаян (AM), Элеонора Игнатян (AM)
(73) Зиза Бабаян, 0001, Ереван, Туманян 30, кв.9 
(AM), Элеонора Игнатян, 0038, Ереван, Арзуманян 
3, кв.7 (AM)
(54) Способ автоматического управления 
качеством полирования и блеска поверхности 
твердого тела
(57) Изобретение относится к обработке твердых 
тел, в частности к способам их полирования и 
может быть использовано в процессе полирования 
камней и металлов. 

Полируют поверхность твердого тела, за-
тем воздействуют на него световыми лучами 
блескомера, энергию отраженных световых лучей 
преобразуют в сигнальные значения, сравнивают 
их с минимальными значениями эталонных номи-
нальных критериев, определяют конфликтные 
значения и передают их приводу транспортера 
готовой продукции и его толкателю. Одновременно 
сигнальные конфликтные значения световых 
лучей передают приводу транспортера возврата 
некачественной продукции и его толкателю, 
определяют разницы между минимальными 
значениями эталонных номинальных критериев и 
конфликтными значениями транспортеров готовой 
продукции и возврата некачественной, а также их 
толкателей и по полученным данным регулируют 
скорости приводов транспортеров и моменты 
приведения в действие их толкателей.

Повышается точность контроля блеска, 
ускоряется процесс полирования, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2415 (13) A 
B24B 49/00 
B24B 49/12 
G02B 27/14 
G05B 19/00

(21) AM20080083 (22) 17.06.2008

(45) 03.11.2008
(71) Зиза Бабаян (AM)
(72) Зиза Бабаян (AM)
(73) Зиза Бабаян, 0001, Ереван, Туманян 30,     
кв.9 (AM)
(54) Способ автоматического управления 
качеством полирования и блеска поверхности 
твердого тела
(57) Изобретение относится к обработке твердых 
тел, в частности к способам их полирования и 
может быть использовано в процессе полирования 
камней и металлов.

 На отполированную поверхность воз-
действуют световыми лучами блескомера, 
энергию отраженных световых лучей пре-
образуют в сигнальные значения, сравнивают их 
с минимальными значениями эталонных номи-
нальных критериев, определяют конфликтные 
значения и передают их приводу транспортера 
готовой продукции и его толкателю. Одновременно 
сигнальные конфликтные значения световых 
лучей передают приводу транспортера воз-
врата некачественной продукции, его толкателю 
и приводу полировального устройства. Опре-
деляют разницы между минимальными зна-
чениями эталонных номинальных критериев 
и конфликтными значениями транспортеров 
готовой продукции и возврата некачественной, 
а также их толкателей и по полученным данным 
регулируют скорости приводов транспортеров и 
моменты приведения в действие их толкателей. 
Затем находят максимальное значение разницы 
между минимальными значениями эталон-
ных номинальных критериев и конфликтными 
значениями полировального устройства и опре-
деляют степень его изношенности и время замены 
на новое.

Повышается точность контроля блеска, уско-
ряется процесс полирования, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2416 (13) A
B24B 49/12

(21) AM20080087 (22) 17.06.2008
(45) 03.11.2008
(71) Зиза Бабаян (AM), Элеонора Игнатян (AM)
(72) Зиза Бабаян (AM), Элеонора Игнатян (AM)
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(73) Зиза Бабаян, 0001, Ереван, Туманян 30, кв. 9 
(AM), Элеонора Игнатян, 0038, Ереван, Арзуманян 
3, кв. 7 (AM)
(54) Автоматическая поточная линия для кон-
троля качества блеска и полировки поверх-
ности твёрдых тел
(57) Изобретение относится к технике для 
механической обработки.

 Поточная линия дополнительно имеет 
блоки обработки математической конфликтной 
модели и вычислительный блок с аналого-
цифровым преобразователем, вход которого 
посредством последовательно подключенных 
транзисторного усилителя, блок-схемы, состоя-
щей из преобразователя, блоков - приёмного 
и передающего, памяти и сравнения, а также 
датчиков, соединён к блескомеру, а выход, 
посредством блока обработки математической 
конфликтной модели и блок-схемы, состоящей 
из усилителя, порогового устройства и реле 
времени, к толкателю с магнитным соленоидом, 
а посредством блока обработки математической 
конфликтной модели и блок-схемы, состоящей 
из усилителя, порогового устройства, реле 
времени, датчика, импульсно-фазового блока и 
тиристорного усилителя ко всем приводам. Вход 
микроамперметра блескомера, для регистрации 
значения блеска, посредством блока обработки 
математической конфликтной модели присое-
динен к выходу вычислительного блока с аналого- 
цифровым преобразователем. 

Повышаются точность измерения блеска и 
контроля качества, и скорость этого процесса, 
1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2417 (13) A
B24B 49/12 

(21) AM20080090 (22) 17.06.2008
(45) 01.09.2008
(71) Зиза Бабаян (AM)
(72) Зиза Бабаян (AM)
(73) Зиза Бабаян, 0001, Ереван, Туманян 30, кв. 
9 (AM)
(54) Автоматическая поточная линия для кон-
троля качества блеска и полировки поверх-
ности твёрдых  тел

(57) Изобретение относится к технике для 
механической обработки.

Поточная линия имеет два конвейера, 
связанных друг с другом, движущихся в различных 
направлениях, для переноса тел, требующих 
полировки и возврата некачественных тел. 
Конвейер имеет полирующий станок с приводом, 
устройство для чистки и сушки полированной 
поверхности, привод и толкатель с магнитным 
соленоидом, имеющие системы автоматического 
управления и автоматического контроля качества 
блеска. Поточная линия также имеет блескомер и 
емкость для приема годной продукции. Блескомер 
каждого конвейера выполнен в виде коллекции 
блескомеров. Конвейеры имеют вычислительный 
блок с аналого-цифровым преобразователем, 
вход которого посредством последовательно 
подключенных транзисторного усилителя, блок-
схемы, состоящей из преобразователя, блоков - 
приёмного и передающего, памяти и сравнения, 
а также датчиков, соединён к блескомерам 
коллекции, а выход, посредством блока обработки 
математической конфликтной модели и блок-
схемы, состоящей из усилителя, порогового 
устройства и реле времени, к толкателю с 
магнитным соленоидом, а посредством блока 
обработки математической конфликтной мо-
дели и блок-схемы, состоящей из усилителя, 
порогового устройства, реле времени, датчика, 
импульсно-фазового блока и тиристорного 

усилителя ко всем вышеназванным приводам. 

Поточная линия дополнительно имеет компьютер, 

имеющий программу для регистрации данных о 

приёме значения блеска и о контроле качества, 

вход которого посредством блока обработки 

математической конфликтной модели присоеди-

нен к выходу вычислительного блока с аналого-

цифровым преобразователем. 

Повышаются точность измерения блеска и 
контроля качества, и скорость этого процесса, 
1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2418 (13) A

B24B 49/12 
(21) AM20080089 (22) 17.06.2008
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(45) 01.09.2008
(71) Зиза Бабаян (AM)
(72) Зиза Бабаян (AM)
(73) Зиза Бабаян, 0001, Ереван, Туманян 30,      
кв. 9 (AM)
(54) Автоматическая поточная линия для 
контроля качества блеска и полировки поверх-
ности твёрдых  тел
(57) Изобретение относится к технике для 
механической обработки. 

Поточная линия имеет два конвейера, 
связанных друг с другом, движущихся в раз-
личных направлениях, для переноса тел, тре-
бующих полировки и возврата некачествен-
ных тел. Конвейер имеет полирующий станок 
с приводом, устройство для чистки и сушки 
полированной поверхности, привод и толкатель 
с магнитным соленоидом, имеющие системы 
автоматического управления и автоматического 
контроля качества блеска. Поточная линия также 
имеет блескомер и емкость для приема годной 
продукции. Конвейеры имеют вычислительный 
блок с аналого-цифровым преобразователем, 
вход которого посредством последовательно 
подключенных транзисторного усилителя, блок-
схемы, состоящей из преобразователя, блоков - 
приёмного и передающего, памяти и сравнения, а 
также датчиков, соединён к блескомеру, а выход, 
посредством блока обработки математической 
конфликтной модели и блок-схемы, состоящей 
из усилителя, порогового устройства и реле 
времени, к толкателю с магнитным соленоидом, 
а посредством блока обработки математической 
конфликтной модели и блок-схемы, состоящей 
из усилителя, порогового устройства, реле 
времени, датчика, импульсно-фазового блока и 
тиристорного усилителя ко всем вышеназванным 
приводам. Поточная линия дополнительно имеет 
компьютер, имеющий программу для регистрации 
данных о приёме значения блеска и о контроле 
качества, вход которого посредством блока 
обработки математической конфликтной модели 
присоединен к выходу вычислительного блока с 
аналого-цифровым преобразователем. 

Повышаются точность измерения блеска и 
контроля качества, и скорость этого процесса, 
2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2419 (13) A
B24B 49/12

(21) AM20080088 (22) 17.06.2008
(45) 01.10.2008
(71) Зиза Бабаян (AM)
(72) Зиза Бабаян (AM)
(73) Зиза Бабаян, 0001, Ереван, Туманян 30,      
кв. 9 (AM)
(54) Автоматическая поточная линия для 
контроля качества блеска и полировки поверх-
ности твёрдых    тел
(57) Изобретение относится к технике для 
механической обработки.

 Поточная линия дополнительно имеет бло-
ки обработки математической конфликтной 
модели и вычислительный блок с аналого-
цифровым преобразователем, вход которого 
посредством последовательно подключенных 
транзисторного усилителя, блок-схемы, состоя-
щей из преобразователя, блоков - приёмного 
и передающего, памяти и сравнения, а также 
датчиков, соединён к блескомеру, а выход, 
посредством блока обработки математической 
конфликтной модели и блок-схемы, состоящей 
из усилителя, порогового устройства и реле 
времени, к толкателю с магнитным соленоидом, 
а посредством блока обработки математической 
конфликтной модели и блок-схемы, состоящей 
из усилителя, порогового устройства, реле 
времени, датчика, импульсно-фазового блока 
и тиристорного усилителя ко всем приводам. 
Поточная линия дополнительно имеет компьютер, 
имеющий программу для регистрации данных о 
приёме значения блеска и о контроле качества, 
вход которого посредством блока обработки 
математической конфликтной модели присоединен 
к выходу вычислительного блока с аналого-

цифровым преобразователем. 

Повышаются точность измерения блеска и 

контроля качества, и скорость этого процесса, 

1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2420 (13) A
B24B 49/12

(21) AM20080079 (22) 17.06.2008
(45) 01.10.2008
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(71) Зиза Бабаян (AM), Элеонора Игнатян (AM)
(72) Зиза Бабаян (AM), Элеонора Игнатян (AM)
(73) Зиза Бабаян, 0001, Ереван, Туманян 30, кв. 9 
(AM), Элеонора Игнатян, 0038, Ереван, Арзуманян 
3, кв. 7 (AM)
(54) Автоматический блескомер
(57) Блескомер содержит оптическую систему, 
установленную в корпусе с формой прямоугольного 
параллелепипеда, и подключенный к оптической 
системе микроамперметр. 

Оптическая система содержит источник света, 
установленный напротив источника объектив, 
линзу, фототранзистор и транзисторный усилитель. 
Блескомер содержит также вычислительный блок 
с цифро-аналоговым преобразователем, выход 
вычислительного блока через блок обработки 
математической конфликтной модели подключен 
к микроамперметру, а вход через блок–схему, 
состоящую из последовательно присоединенных 
друг с другом преобразовательного, приемного и 
передающего блоков, блоков памяти и сравнения 

– к транзисторному усилителю.

 Обеспечиваются повышение точности 

измерения величины блеска, сокращение срока 

контроля качества, 2 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2421 (13) A

B24B 49/12 

(21) AM20080080 (22) 17.06.2008

(45) 01.10.2008

(71) Зиза Бабаян (AM)

(72) Зиза Бабаян (AM)

(73) Зиза Бабаян, 0001, Ереван, Туманян 30,    

кв.9 (AM)

(54) Автоматический блескомер

(57) Блескомер содержит оптическую систему, 

установленную в корпусе с формой прямоугольного 

параллелепипеда, и подключенный к оптической 

системе компьютер, являющийся устройством 

регистрации и оценки качества блеска. Опти-

ческая система содержит источник света, 

установленный напротив источника объектив, 
линзу, фототранзистор и транзисторный усилитель. 
Блескомер содержит также вычислительный блок 

с цифро-аналоговым преобразователем, выход 
вычислительного блока через блок обработки 
математической конфликтной модели подключен к 
компьютеру, а вход через блок–схему, состоящую 
из последовательно присоединенных друг с 
другом преобразовательного, приемного и пере-
дающего блоков, блоков памяти и сравнения – к 
транзисторному усилителю. 

Обеспечиваются повышение точности кон-
троля качества блеска и сокращение срока 
контроля качества, 2 

_____________________

(51) (2009)  (11) 2422 (13) A
B24B 49/12

(21) AM20080081 (22) 17.06.2008
(45) 01.10.2008
(71) Зиза Бабаян (AM)
(72) Зиза Бабаян (AM)
(73) Зиза Бабаян, 0001, Ереван, Туманян 30,    
кв.9 (AM)
(54) Автоматический блескомер
(57) Блескомер содержит оптическую систему, 
установленную в корпусе с формой прямоугольного 
параллелепипеда, и подключенный к оптической 
системе компьютер, являющийся устройством 
регистрации и оценки качества блеска. Оптическая 
система содержит комплект источников 
света, установленный напротив источников 
комплекты объективов, линз, фототранзисторов и 
транзисторных усилителей. Блескомер содержит 
вычислительный блок с цифро-аналоговым 
преобразователем, выход вычислительного 
блока через блок обработки математической 
конфликтной модели подключен к компьютеру, 
а вход через комплект блок–схем, состоящую 
из последовательно присоединенных друг с 
другом преобразовательного, приемного и 
передающего блоков, блоков памяти и сравнения 
– к транзисторному усилителю. Каждый из 
комплектов состоит из 2 -12 элементов. 

Обеспечиваются повышение точности 
измерения блеска и удобство употребления 
блескомера, увеличение скорости измерения 
блеска, 2 ил.

_____________________



169

ՄԱՍ 1
 

169

№8 
2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) (2009)  (11) 2423 (13) A

B24B 49/12

(21) AM20080091 (22) 17.06.2008

(45) 01.10.2008

(71) Зиза Бабаян (AM)

(72) Зиза Бабаян (AM)

(73) Зиза Бабаян, 0001, Ереван, Туманян 30,      

кв. 9 (AM)

(54) Автоматическая поточная линия для 

контроля качества блеска и полировки поверх-

ности твёрдых  тел

(57) Изобретение относится к технике для 

механической обработки.

Поточная линия дополнительно имеет 

блоки обработки математической конфликтной 

модели и вычислительный блок с аналого-

цифровым преобразователем, вход которого 

посредством последовательно подключенных 

транзисторного усилителя, блок-схемы, состоящей 

из преобразователя, блоков - приёмного и 

передающего, памяти и сравнения, а также 

датчиков, соединён к блескомеру, а выход, 

посредством блока обработки математической 

конфликтной модели и блок-схемы, состоящей 

из усилителя, порогового устройства и реле 

времени, к толкателю с магнитным соленоидом, 

а посредством блока обработки математической 

конфликтной модели и блок-схемы, состоящей из 

усилителя, порогового устройства, реле времени, 

датчика, импульсно-фазового блока и тиристорного 

усилителя ко всем приводам. Поточная линия 

для каждого блескомера дополнительно имеет 

компьютер, имеющий программу для регистрации 

данных о приёме значения блеска и о контроле 

качества, вход которого посредством блока 

обработки математической конфликтной модели 

присоединен к выходу вычислительного блока с 

аналого-цифровым преобразователем, при этом 

блескомер имеет механизм для регулирования 

величины зазора. 

Повышаются точность измерения блеска и 

контроля качества, и скорость этого процесса, 

1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2424 (13) A
B25J 1/00

(21) AM20100045 (22) 26.04.2010
(45) 25.08.2010
(71) Юрий Саркисян (AM), Армен Харатян (AM), 
Смбат Мелконян (AM)
(72) Юрий Саркисян (AM), Армен Харатян (AM), 
Смбат Мелконян (AM)
(73) Юрий Саркисян, 0033, Ереван, А.Аветисян, 
70, кв. 99 (AM), Армен Харатян, 2002, Ванадзор, 
пер. ул.Банаки, 4 (AM), Смбат Мелконян, 0054, 
Ереван. Давташен 3-ий участок. 13. кв. 26 (AM)
(54) Манипулятор, осуществляющий управ-
ляемое поступательное движение
(57) Изобретение относится к шарнирно-рычажным 
направляющим механизмам, манипуляторам, 
осуществляющим поступательное движение, 
которые применяются в медицинских устройствах, 
в переналаживаемых автоматических линиях.  

Манипулятор имеет три одинаковые кине-
матические цепи, шарнирно соединенные с 
основанием и ведомым звеном, причем оси шарниров 
цепей в пространстве взаимоперпендикулярны. 

Расширяются функциональные возможности 
манипулятора, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2425 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20080114 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) ООО “Экоперлит” (AM), Гамлет Акопян 0028, 
Ереван, Орбели 6, кв. 133 (AM), Давид Акопян (AM)
(72) Гамлет Акопян (AM), Давид Акопян (AM)
(73) ООО “Экоперлит”, 0040, Ереван, Ачарян 40а 
(AM), Гамлет Акопян, 0028, Ереван, Орбели 6, кв. 
133 (AM), Давид Акопян, 0028, Ереван, Орбели 
6, кв. 133 (AM)
(54) Способ получения жидкого стекла и 
технологическая линия для его осущест-
вления
(57) Изобретение относится к получению жидкого 
стекла, которое может быть использовано для 
получения термоизоляционных, теплопогло-
щающих, теплостойких и жаропрочных материалов, 
а также как связующее вещество и клей.
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Обрабатывают в щелочном растворе смесь 
заранее активированного вспученного перлита 
и диатомита, из полученной массы посредством 
декантации отделяют жидкое стекло от осадка. В 
качестве активированного диатомита используют 
обожженный при температуре 400-600°C 
диатомит. До смешивания исходные вещества по 
отдельности обрабатывают в 20-40% щелочном 
растворе. Процесс перемешивания продолжают до 
получения осадка непригодного для обработки. 

Предлагается также технологическая линия 
для осуществления способа.

Увеличивается выход жидкого стекла и 
уменьшается потеря воды, повышается произ-
водительность, 2 н.п.ф-лы, 1ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2426 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20080113 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) ООО “Экоперлит” (AM), Гамлет Акопян (AM), 
Давид Акопян (AM)
(72) Гамлет Акопян (AM), Давид Акопян (AM)
(73) ООО “Экоперлит”, 0040, Ереван, Ачарян 40а 
(AM), Гамлет Акопян, 0028, Ереван, Орбели 6, кв. 
133 (AM), Давид Акопян, 0028, Ереван, Орбели 
6, кв. 133 (AM)
(54) Способ получения жидкого стекла и тех-
нологическая линия для его осущест вления
(57) Изобретение относится к получению жидкого 
стекла, которое может быть использовано для 
получения термоизоляционных, теплопоглощающих 
и водостойких материалов, искусственных 
камней, а также как связующее вещество и клей. 
Измельченную горную породу, содержащую 
кремний подвергают гидротермической обработке 
в щелочном растворе, из полученной массы 
посредством декантации отделяют жидкое стекло 
от осадка. В качестве породы содержащей 
кремний используют перлит, термобработку 
которого осуществляют вспучиванием. Раствор 
щелочи добавляют постепенно и размешают. 
Процесс продолжают до получения осадка 
непригодного для обработки. 

Предлагается также технологическая линия 
для осуществления способа, 2 н.п.ф-лы.,1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2427 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20080112 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) ООО “Экоперлит” (AM), Гамлет Акопян (AM), 
Давид Акопян (AM)
(72) Гамлет Акопян (AM), Давид Акопян (AM)
(73) ООО “Экоперлит”, 0040, Ереван, Ачарян 40а 
(AM), Гамлет Акопян, 0028, Ереван, Орбели 6, кв. 
133 (AM), Давид Акопян, 0028, Ереван, Орбели 
6, кв. 133 (AM)
(54) Способ получения жидкого стекла и тех-
нологическая линия для его осущест вления
(57) Изобретение относится к получению жидкого 
стекла, которое может быть использовано для 
получения термоизоляционных, теплопоглощающих 
и водостойких материалов, а также как связующее 
вещество и клей.

Горную породу, содержащую активированный 
кремний (вспученный перлит) делят на порции и 
поэтапно подвергают гидротермической обра-
ботке в щелочном растворе. Жидкую фазу 
одной порции, полученную после обработки и 
выделенную посредством декантации, добавляют к 
последующей порции. Процесс гидротермической 
обработки осадков полученных декантацией, 
повторяют до получения осадка непригодного 
для обработки. Поэтапную гидротермическую 
обработку вспученного перлита в щелочном 
растворе осуществляют смесью собранных как 
технологический ресурс жидких фаз и этот 
процесс повторяют до получения жидкого стекла 
с последующим сбором его как технологический 
продукт и сбор пригодных для обработки осадков 
как технологический ресурс.

Предлагается также технологическая линия 

для осуществления способа. 

Увеличивается выход жидкого стекла 

и уменьшается выход остатка, повышается 

производительность, 2 н.п.ф-лы, 1ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2428 (13) A

C03C 10/00

(21) AM20100052 (22) 05.05.2010

(45) 25.08.2010
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(71) Анна Матевосян (AM), Нора Арутюнян (AM), 
Николай Князян (AM)
(72) Анна Матевосян (AM), Нора Арутюнян (AM), 
Николай Князян (AM)
(73) Анна Матевосян, 0037, Ереван, Бабаян 36, 
кв.44 (AM), Нора Арутюнян, 0041, Ереван, Эребуни 
11, кв.30 (AM), Николай Князян, 0012, Ереван, 
Вагаршян 21, кв.26 (AM)
(54) Стекло для стеклокристаллических мате-
риалов
(57) Изобретение относится к неорганической 
химии, в частности, к составу стекла для 
стеклокристаллических материалов и может найти 
применение в приборостроении, оптической, 
фотоэлектронной и космической лазерной 
технике.

Стекло включает следующие компоненты, 
мас. %: B2O3 – 40,5 – 55,0; Al2O3 – 28,0 – 47,0; 
SiO2 – 1,5 – 3,2; CaO – 0,5 – 1.4, Li2O – 1,5 – 5,4; 
K2O – 0,1 – 0,6; LiF – 7,5 – 17,5.

 Получено стекло с низкими температурами 
варки и ситаллизации двуступенчатой тер-
мообработки, высокой механической проч ностью, 
теплостойкостью и прозрачностью – в видимой и 
УФ области спектра.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2429 (13) A
C04B 9/00

(21) AM20080123 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) ООО “Экоперлит” (AM), Гамлет Акопян (AM), 
Давид Акопян (AM)
(72) Гамлет Акопян (AM), Давид Акопян (AM)
(73) ООО “Экоперлит”, 0040, Ереван, Ачарян 
40а (AM), Гамлет Акопян, 0028, Ереван, Орбели 
ехбайрнери 6, кв.133 (AM), Давид Акопян, 0028, 
Ереван, Орбели 6, кв.133 (AM)
(54) Способ изготовления перлито-маг не-
зиальных изделий и технологическая линия 
для его осуществления
(57) Изобретение относится к производству 
строительных материалов, в частности, к способу 
получения перлито-магнезитовых изделий и к 
технологической линии для его осуществления. 

Готовят водный раствор хлорида магния, 
вспученный перлит смачивают водой, отдельно 

готовят твердую смесь каустического магнезита, 
неорганического наполнителя, ускорителя 
отверждения и целевой добавки. К твердой 
смеси добавляют водный раствор хлорида магния, 
смоченный вспученный перлит и жидкую целевую 
добавку, перемешивают до получения гомогенной 
массы, формуют и сушат эту массу. В качестве 
неорганического наполнителя используют 
пористые горные породы. Для смачивания 
вспученного перлита, приготовления водного 
раствора хлорида магния и приготовления 
гомогенной массы используют горячую воду, 
отделившуюся в процессе сушки формованных 
изделий. Сушку формованных изделий проводят в 
среде смеси горячего воздуха и продуктов сгорания 
газов до требуемой остаточной влажности. 

Предлагается также технологическая линия 
для осуществления способа.

Увеличивается прочность изделий, умень-
шается их свертываемость и повышается 
производительность технологической линии, 2 
н.з.п.ф., 1 ил. 

_____________________

(51) (2009)  (11) 2430 (13) A 
C04B 14/00
C04B 28/00
C04B 38/08
B28B 5/00

(21) AM20080119 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) ООО “Экоперлит” (AM), Гамлет Акопян (AM), 
Давид Акопян (AM)
(72) Гамлет Акопян (AM), Давид Акопян (AM)
(73) ООО “Экоперлит”, 0040, Ереван, Ачарян 40а 
(AM), Гамлет Акопян, 0028, Ереван, Орбели 6, кв. 
133 (AM), Давид Акопян, 0028, Ереван, Орбели 
6, кв. 133 (AM)
(54) Cпособ получения перлитобетона и тех-
нологическая линия для его осущест вления
(57) Изобретение относится к промышленности 
строительных материалов.

Согласно способу получения перлитобетона, 
взятые в определённой пропорции исход ные 
материалы: вспученный перлит, цемент, на-
полнители, целевые добавки и воду смешивают 
до получения однородной гидромассы. До 
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смешивания исходных материалов вспученный 
перлит увлажняют или смачивают, а из цемента, 
наполнителей и твердых добавок приготовляют 
цементно-каменную смесь. Полученную гидро-
массу формуют, подвергают термической обра-
ботке и складируют готовые изделия, при этом 
процессы термической обработки и складирования 
осуществляются посредством как минимум двух-
ветвенных поточных линий. Горячая вода, 
полученная в процессе термической обработки, 
и полученные в результате складирования отходы 
возвращаются обратно в процесс получения 
гидромассы. 

Предлагается также технологическая линия 
для осуществления способа. 

Уменьшается усадка перлитобетонных 
изделий, 2 н.п.ф.,1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2431 (13) A 
C04B 14/00
C08L 23/00
C08K 13/00
B28B 1/00

(21) AM20080118 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) ООО “Экоперлит” (AM), Гамлет Акопян (AM), 
Давид Акопян (AM)
(72) Гамлет Акопян (AM), Давид Акопян (AM)
(73) ООО “Экоперлит”, 0040, Ереван, Ачарян 40а 
(AM), Гамлет Акопян, 0028, Ереван, Орбели 6, кв. 
133 (AM), Давид Акопян, 0028, Ереван, Орбели 
6, кв. 133 (AM)
(54) Способ приготовления перлитоцементных 
изделий и технологическая линия для его 
осуществления
(57) Изобретение относится к производству 
стройматериалов. 

Вспученный перлит, цемент, наполнители, 
целевые добавки и воду перемешивают до 
получения гомогенной массы, полученную массу 
формуют и сушат. До смешивания исходных 
веществ перлит вспучивают или смачивают водой. 
В качестве наполнителя используют пористую 
горную породу. Полученные в процессе обработки 
остатки и горячую воду, отделившуюся в процессе 
сушки, возвращают в технологический процесс. 

Предлагается также технологическая линия 
для осуществления способа. 

Увеличивается прочность изделий, умень  ша-
ется их усадка, повышается произ водительность 

_____________________

(51) (2009)  (11) 2432 (13) A 
C04B 14/00
C04B 26/00
C08L 23/00

(21) AM20080124 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) ООО “Экоперлит” (AM), Гамлет Акопян (AM), 
Давид Акопян (AM)
(72) Гамлет Акопян (AM), Давид Акопян (AM)
(73) ООО “Экоперлит”, 0040, Ереван, Ачарян 40а 
(AM), Гамлет Акопян, 0028, Ереван, Орбели 6, 
кв.133 (AM), Давид Акопян, 0028, Ереван, Орбели 
6, кв.133 (AM)
(54) Способ изготовления пластперлитовых 
изделий и технологическая линия для его 
осуществления
(57) Изобретение относится к производству 
строительных материалов, в частности, к способу 
изготовления пластперлитовых изделий и к 
технологической линии для его осуществления. 

Вспученный перлит и силикатный напол-
нитель отдельно смачивают растворителем. К 
смоченному вспученному перлиту и силикатному 
наполнителю добавляют полимерное связующее, 

содержащее растворитель, и целевую добавку, 

и полученную массу смешивают до получения 

гомогенной массы. Прессованием формуют эту 

массу, затем сушат, получая пластперлитовое 

изделие. В качестве силикатного наполнителя 

используют пористые горные породы, в качестве 

целевой добавки – поверхностно-активное 

вещество, пигмент, ускоритель отверждения 

или их смесь. Для смачивания вспученного 

перлита и силикатного наполнителя, а также для 
приготовления гомогенной массы используют 
горячий растворитель, отделившийся в процессе 
сушки формованных изделий. Сушку формованных 
изделий проводят в среде смеси горячего воздуха 
и продуктов сгорания газов до достижения 
требуемого значения остаточной влажности. 
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Предлагается также технологическая линия 
для осуществления способа. 

Увеличивается прочность изделий, умень-
шается их свертывание и повышается произ-
водительность технологической линии, 2 н.з.п.ф., 
1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2433 (13) A 
C04B 14/00
E04B 1/76
B28B 1/52

(21) AM20080126 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) ООО “Экоперлит” (AM), Гамлет Акопян (AM), 
Давид Акопян (AM)
(72) Гамлет Акопян (AM), Давид Акопян (AM)
(73) ООО “Экоперлит”, 0040, Ереван, Ачарян 40а 
(AM), Гамлет Акопян, 0028, Ереван, Орбели 6, кв. 
133 (AM), Давид Акопян, 0028, Ереван, Орбели 
6, кв. 133 (AM)
(54) Гибкое теплоизолирующее изделие с 
двухслойной оболочкой и технологическая 
линия для его изготовления
(57) Изделие содержит внутреннюю, непроницаемую 
оболочку, поверх которой имеется внешняя 
защитная оболочка. 

Внешняя защитная оболочка имеет форму 
прямоугольного параллелепипеда. Внутренняя 
оболочка содержит цилиндрические отделения, 
расположенные рядом друг с другом, наполненные 
теплоизолирующим веществом. Каждое из 
отделений является отдельной, самостоятельной 
емкостью с собственными реберными и нижними 
швами. Устья отделений и устье внешней оболочки 
имеют общий закрытый шов. Нижние швы дна 
внешней оболочки и каждого из отделений 
внутренней оболочки проходят по треугольному 
сгибу.

 Предлагается также технологическая линия 
изготовления изделия. 

Обеспечиваются повышение термо физи-
ческих свойств изделия в период эксплуатации 
независимо от процесса установки, упрощение 
процесса изготовления изделия, 2 н.з.п.ф., 8 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2434 (13) A 
C04B 28/00
B28B 1/50

(21) AM20080121 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) ООО “Экоперлит” (AM), Гамлет Акопян (AM), 
Давид Акопян (AM)
(72) Гамлет Акопян (AM), Давид Акопян (AM)
(73) ООО “Экоперлит”, 0040, Ереван, Ачарян 40а 
(AM), Гамлет Акопян, 0028, Ереван, Орбели 6, кв. 
133 (AM), Давид Акопян, 0028, Ереван, Орбели 
6, кв. 133 (AM)
(54) Способ получения перлитоизвестковых 
изделий и технологическая линия для его 
осуществления
(57) Изобретение относится к промышленности 
строительных материалов, в частности, к изделиям, 
изготовленным из известковых связующих, 
вспученного перлита и неорганических силикатных 
наполнителей.

Исходные материалы: вспученный перлит, 
натуральный силикатный наполнитель, известковое 
и цементное связующие, целевые добавки и воду 
смешивают до гомогенной гидромассы, которую 
формуют и подвергают тепловой обработке. До 
смешивания компонентов вспученный перлит 
увлажняют водой, а известковое связующее 
растворяют в воде. Гидромассу получают горячей 
водой. Тепловую обработку производят в среде 
влажного воздуха и продуктов сгорания газов.

Предлагается также технологическая линия 
для осуществления способа.

Увеличивается прочность изделий, снижается 
температура затвердевания клея, повышается 
производительность технологической линии, 2 
н.з.п.ф., 1 ил. 

_____________________

(51) (2009)  (11) 2435 (13) A 
C04B 28/00
 B28B 1/00

(21) AM20080122 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) ООО “Экоперлит” (AM), Гамлет Акопян (AM), 
Давид Акопян (AM)
(72) Гамлет Акопян (AM), Давид Акопян (AM)
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(73) ООО “Экоперлит”, 0040, Ереван, Ачарян 40а 
(AM), Гамлет Акопян, 0028, Ереван, Орбели 6, кв. 
133 (AM), Давид Акопян, 0028, Ереван, Орбели 
6, кв. 133 (AM)
(54) Способ изготовления стеклоперлитовых 
изделий и технологическая линия для его 
осуществления
(57) Изобретение относится к производству строи-
тельных материалов и может быть исполь зовано 
для тепло- и звукоизоляции зданий, тепловых и 
электрических оборудований.

Вспученный перлит и силикатный наполнитель 
смачивают водой, перемешивают исходные 
материалы до получения гомогенной массы, 
посредством прессования формуют эту массу и 
сушат. В качестве исходных веществ используют 
пористый вспученный перлит, связующее, 
содержащее силикатный стекломатериал, 
силикатный наполнитель и целевую добавку, а в 
качестве силикатного наполнителя – пористую 
горную породу. Для смачивания вспученного 
перлита и силикатного наполнителя используют 
горячую воду, отделившуюся в процессе сушки. 
Сушку изделий проводят в среде смеси горячего 
воздуха и продуктов сгорания газов до достижения 
значения требуемой остаточной влажности. 

Предлагается также технологическая линия 
для осуществления способа. 

Увеличивается прочность изделий, умень-
шаются их усадка и тепловые потери, повы шается 
производительность технологической линии, 2 
н.з.п.ф., 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2436 (13) A 
C04B 28/00
C04B 38/00

(21) AM20080125 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) ООО “Экоперлит” (AM), Гамлет Акопян (AM), 
Давид Акопян (AM)
(72) Гамлет Акопян (AM), Давид Акопян (AM)
(73) ООО “Экоперлит”, 0040, Ереван, Ачарян 40а 
(AM), Гамлет Акопян, 0028, Ереван, Орбели 6, 
кв.133 (AM), Давид Акопян, 0028, Ереван, Орбели 
6, кв.133 (AM)

(54) Способ приготовления перлито-фосфатных 
изде лий и технологическая линия для его осу-
щест вления
(57) Изобретение относится к производству 
строительных материалов, в частности, к способу 
изготовления перлитофосфатных изделий и к 
технологической линии для его осуществления.

Вспученный перлит смачивают водой, 
фосфатное связующее растворяют в воде. К 
смоченному вспученному перлиту и раствору 
фосфатного связующего добавляют минеральный 
наполнитель, твердые и жидкие целевые добавки 
и полученную массу смешивают до получения 
гомогенной массы. Прессованием формуют 
массу, затем сушат, получая перлито-фосфатное 
изделие. В качестве фосфатного связующего 
используют фосфорную кислоту, алюмо-, 
хромо- или магнийфосфатное связующее, в 
качестве минерального наполнителя- пористые 
горные породы, в качестве целевой добавки 
– поверхностно-активное вещество, пигмент, 
ускоритель отверждения или их смесь. Для 
смачивания вспученного перлита и растворения 
фосфатного связующего ,  а  также для 
приготовления гомогенной массы используют 
горячую воду, отделившуюся в процессе сушки 
формованных изделий. Сушку формованных 
изделий проводят в среде смеси горячего воздуха 
и продуктов сгорания газов до достижения 
требуемого значения остаточной влажности.

Предлагается также технологическая линия 
для осуществления способа. 

Увеличивается прочность изделий, умень-
шается их свертывание и повышается произ-
водительность технологической линии, 2 н.з.п.ф., 

1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2437 (13) A 
C04B 28/00
C04B 38/08
B28B 1/52

(21) AM20080120 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) ООО “Экоперлит” (AM), Гамлет Акопян (AM), 
Давид Акопян (AM)
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(72) Гамлет Акопян (AM), Давид Акопян (AM)
(73) ООО “Экоперлит”, 0040, Ереван, Ачарян 40а 
(AM), Гамлет Акопян, 0028, Ереван, Орбели 6, кв. 
133 (AM), Давид Акопян, 0028, Ереван, Орбели 
6, кв. 133 (AM)
(54) Способ получения перлитоволокнистых 
изделий и технологическая линия для его 
осуществления
(57) Изобретение относится к промышленности 
строительных материалов.

Согласно способу получения перлито во-
локнистых изделий волокнистый компонент 
гидродефибрируют, очищают, измельчают, 
сгущают и гомогенизуют. Полученную пульпу 
смешивают со взятыми в определённой пропорции 
вспученным перлитом, связующим веществом и 
целевыми добавками. Из полученной гидромассы с 
помощью прессования формуют изделия, которые 
сушат, калибруют и складируют. Воду, полученную 
в процессе формовки изделий и часть горячей 
воды, полученной в процессе сушки возвращают 
в процесс гидродефибрирования, а другую часть 
горячей воды, полученной в процессе сушки, 
используют для получения гидромассы. 

Предлагается также технологическая линия 
для осуществления способа. 

Улучшаются физико-механические свойства 
изделия, упрощается конструкция технологической 
линии, 2 н.п.ф., 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2438 (13) A
C05D 11/00

(21) AM20100038 (22) 08.04.2010
(45) 25.08.2010
(71) Меружан Макарян (AM),  Серёжа Ерицян (AM), 
Ваге Макарян (AM),  Лусине Ерицян (AM)
(72) Меружан Макарян (AM),  Серёжа Ерицян (AM), 
Ваге Макарян (AM),  Лусине Ерицян (AM)
(73) Меружан Макарян, 2501, Чаренцаван, 
Андраник мас., 1ый участок 10, кв. 5 (AM),  Серёжа 
Ерицян, 0022, Ереван, Аван-Ариндж 2/8, кв. 18 
(AM), Ваге Макарян, 2501, Чаренцаван, Андраник 
мас., 1ый участок 10, кв. 5 (AM),  Лусине Ерицян, 
0096, Ереван, Малян 1, кв. 18 (AM)
(54) Удобрение для культурных растений
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, 
в частности, к удобрениям для культурных 
растений.

 Удобрение содержит Fe2O3, FeO, CaՕ, 
ZnO, MnO, Al2O3, SiO2. MgՕ, при следующем 
соотношении компонентов, масс. %: Fe2Օ3 - 47.0-
55.0, FeՕ - 6.0-10.0, CaՕ - 5.6- 9.0, ZnՕ - 0.1-0.3, 
MnՕ - 0.1-0.3, Al2Օ3 - 5.6-13.0, SiO2 - 8.0-14.1, 
MgO - 8.5-12.3։ 

Обеспечивается повышение урожайности.
_____________________

(51) (2009)  (11) 2439 (13) A 
C09B 61/00
G01J 3/00

(21) AM20100043 (22) 21.04.2010
(45) 25.08.2010
(71) Центр эколого-ноосферных исследований 
НАН РА, государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Баграт Межунц (AM), Марине Навасардян (AM)
(73) “Центр эколого-ноосферных исследований” 
НАН РА, государственная некоммерческая 
организация, 0025, Ереван, Абовяна 68 (AM)
(54) Способ определения концентрации a и 
b хлорофиллов и каротиноидов в экстрактах 
листьев растений
(57) Изобретение относится к области измерений, 
в частности к спектрофотометрическому способу 
измерения концентрации a и b хлорофиллов и 
каротиноидов в экстрактах листьев растений 
и может найти применение в лесоводстве и 
растениеводстве во время научно-полевых 
исследований.

Из листьев растений диметилсульфоксидом 
экстрагируют a и b хлорофиллы и каротиноиды до 
полного обесцвечивания листьев, экстракты хранят 
в темном месте при температуре 6–30°C в течение 
1-8 дней, затем методом спректрофотометрии 
определяют концентрацию a и b хлорофиллов и 
каротиноидов в экстрактах листьев.

Обеспечивается стабильность экстрактов.
_____________________

(51) (2009)  (11) 2440 (13) A 
C09J 1/00
C04B 28/00
C09D 5/34

(21) AM20080115 (22) 22.07.2008
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(45) 01.10.2008
(71) ООО “Экоперлит” (AM), Гамлет Акопян (AM), 
Давид Акопян (AM)
(72) Гамлет Акопян (AM), Давид Акопян (AM)
(73) ООО “Экоперлит”, 0040, Ереван, Ачарян 40а 
(AM), Гамлет Акопян, 0028, Ереван, Орбели 6, кв. 
133 (AM), Давид Акопян, 0028, Ереван, Орбели 
6, кв. 133 (AM)
(54) Cпособ получения алюмосиликатного 
клея и технологическая линия для его осу-
ществления
(57) Изобретение относится к клеющим мате-
риалам, в частности к способам получения алюмо-
си ликатного клея и может быть использовано в 
области строительства. 

Продукт, полученный от взаимодействия 
вещества, содержащего силикат, и раствора 
щелочи, смешивают с диатомитом, наполнителем, 
вспученным перлитом и целевыми добавками 
до получения гомогенной массы. В качестве 
вещества, содержащего силикат, используют 
вспученный перлит. Взаимодействие вспученного 
перлита с раствором щелочи осуществляют 
в гидротермических условиях. В качестве 
наполнителя используют горную породу. Вспу-
ченный перлит, являющийся ингредиентом, 
смачивают водой, а диатомит подвергают тепловой 
обработке.

Предлагается также технологическая линия 
для осуществления способа.

Увеличивается прочность склеивания, 

снижается температура затвердевания клея, 

продлевается срок эксплуатации, повышается 

производительность технологической линии, 2 

н.з.п.ф., 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2441 (13) A 
C09J 1/00
C04B 28/00
C09D 5/34

(21) AM20080116 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) ООО “Экоперлит” (AM), Гамлет Акопян (AM), 
Давид Акопян (AM)
(72) Гамлет Акопян (AM), Давид Акопян (AM)

(73) ООО “Экоперлит”, 0040, Ереван, Ачарян 40а 
(AM), Гамлет Акопян, 0028, Ереван, Орбели 6, кв. 
133 (AM), Давид Акопян, 0028, Ереван, Орбели 
6, кв. 133 (AM)
(54) Cпособ получения алюмосиликатного 
клея и технологическая линия для его осу-
ществления
(57) Изобретение относится к клеющим мате-
риалам, в частности к способам получения алюмо-
силикатного клея и может быть использовано в 
области строительства.

Продукт, полученный от взаимодействия ве-
щества, содержащего силикат, и раствора щелочи, 
смешивают с наполнителем, вспученным перлитом 
и целевыми добавками до получения гомогенной 
массы. В качестве вещества, содержащего силикат, 
используют вспученный перлит. Взаимодейст-
вие вспученного перлита с раствором щелочи 
осуществляют в гидротермических условиях. В 
качестве наполнителя используют горную породу. 
Вспученный перлит, являющийся ингредиентом, 
смачивают водой.

Предлагается также технологическая линия 
для осуществления способа.

Увеличивается прочность склеивания, сни-
жается температура затвердевания клея, про-
д левается срок эксплуатации, повышается 
производительность технологической линии, 2 
н.з.п.ф., 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2442 (13) A 
C09J 1/00 
C04B 28/00 
C09D 5/34

(21) AM20080117 (22) 22.07.2008
(45) 01.10.2008
(71) ООО “Экоперлит” (AM), Гамлет Акопян (AM), 
Давид Акопян (AM)
(72) Гамлет Акопян (AM), Давид Акопян (AM)
(73) ООО “Экоперлит”, 0040, Ереван, Ачарян 40а 
(AM), Гамлет Акопян, Ереван, Орбели 6, кв. 133 
(AM), Давид Акопян, 0028, Ереван, Орбели 6, кв. 
133 (AM)
(54) Cпособ получения алюмосиликатного 
клея и технологическая линия для его осу-
ществления
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(57) Изобретение относится к клеющим мате-
риалам, в частности к способам получения алю-
мосиликатного клея и может быть использовано 
в области строительства.

Продукт, полученный от взаимодействия 
вещества, содержащего силикат, и раствора 
щелочи, смешивают с наполнителем, вспученным 
перлитом и целевыми добавками до получения 
гомогенной массы. Вещество, содержащее 
силикат, содержит вспученный перлит и диатомит, 
взаимодействие которых с раствором щелочи 
осуществляют в гидротермических условиях 
отдельно для каждого. В качестве наполнителя 
используют горную породу. Вспученный перлит, 
являющийся ингредиентом, смачивают водой, а 
диатомит подвергают тепловой обработке.

Предлагается также технологическая линия 
для осуществления способа.

Увеличивается прочность склеивания, 
сни жается температура затвердевания клея, 
продлевается срок эксплуатации, повышается 
производительность технологической линии, 2 
н.з.п.ф., 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 2443 (13) A 
H04R 31/00
H04R 15/00

(21) AM20100015 (22) 04.02.2010
(45) 25.08.2010
(71) «Государственный инженерный университет 
Армении» государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Борис Баласанян (AM), Степан Христафорян 
(AM), Айк Бабаян (AM), Шаген Манукян (AM), Артур 
Оганджанян (AM), Хачатур Акопян (AM)
(73) “Государственный инженерный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 105 (AM)
(54) Способ изготовления ультразвукового пре-
образователя
(57) Согласно способу из магнитострикционной 
ленты штампуют прямоугольные пластины, из них 
собирают магнитопровод. 

Магнитопровод торцом спаивают с волно-
водом и делят на два равных стержня. На 
стержнях устанавливают изготовленные из 
электроизоляционного материала прокладки 
и наматывают на них витки электропровода. 
Между обмотками устанавливают изготовленные 
из электроизоляционного материала прокладку. 
Обмотки, прижимая, соприкасают друг с другом, а 
свободные концы стержней жестко соединяют.

Уменьшается себестоимость преобра-
зователя, исключаются производственные потери 
магнитострикционной ленты, обеспечиваются 
условия автоматизации наматывания обмоток, 
5 ил.

_____________________
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Сведения о выданных патентах

(51) (2009)  (11) 204 (13) U
B28B 7/16

(21) AM20100035U (22) 07.04.2010
(45) 25.08.2010
(71) Давит Клекчян (AM)
(72) Давит Клекчян (AM)
(73) Давит Клекчян, 2002, Лору Марз. Ванадзор.  
Дпроци 15 (AM)
(54) Пустотообразователь для железобетонных 
шпал
(57) Полезная модель относится к производству 
железнодорожных шпал, в частности к пустото-
образователям железобетонных шпал. 

Пустотообразователь имеет две боковые 
стенки, со сквозными отверстиями, верхние и 
нижние брусья и прокладную шайбу. Прокладная 
шайба имеет металлический слой, соответствующий 
контуру боковых стенок, и выполнен с возможностью 
остаться в железобетонной шпале. Боковые 
стенки со сквозными отверстиями, верхние и 
нижние брусья при помощи своих выступов входят 
в шайбу на половину его толщины и закрепляются  
хомутом, болтом и гайкой. 

Обеспечивается точность работы, 1 ил..
_____________________

(51) (2009)  (11) 205 (13) U
F21S 15/00

(21) AM20100051U (22) 30.04.2010
(45) 25.08.2010
(71) Сусанна Оганян (AM)
(72) Сусанна Оганян (AM), Гаяне Варданян (AM), 
Арсен Яланузян (AM)
(73) Сусанна Оганян, 0010, Ереван,Туманян 11а, 
кв.56 (AM)
(54) Свеча
(57) Полезная модель относится к неэлектричес-
ким осветительным устройствам, в частности 
к конструкции свеч, которые используются в 
церквях.

Свеча состоит из двух соединенных друг с 
другом частей – верхней и нижней. Верхняя часть 
предназначена для горения, а нижняя служит 
подсвечником. Подсвечник имеет коническое 
углубление, в которое вставлена верхняя сгораемая 

часть. Фитиль сгораемой части на 7-10 мм короче 
её длины.

Повышается удобство и безопасность ис-
пользования, сокращается количество исполь-
зуемого сырья, снижается себестоимость, 3 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 206 (13) U
G01N 5/00

(21) AM20100040U (22) 13.04.2010
(45) 25.08.2010
(71) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация (AM)
(72) Марина Барсегян (AM), Саргис Хачатрян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
(54) Устройство сбора пыли из атмосферного 
воздуха
(57) Устройство содержит узел наддува воздуха 
и прикрепленный к ним накопитель пыли. Узел 
наддува воздуха выполнен в виде полиэтиленового 
мешка, внутри которого размещена пружина-
арматура. 

Расширяются возможности использования 
устройства, измеряется количество пыли в 
атмосферном воздухе на любом участке и любой 
высоте дорожноуличной сети без употребления 
электрического тока, 1 ил.

_____________________

(51) (2009)  (11) 207 (13) U
H02P 4/00

(21) AM20100039U (22) 13.04.2010
 (45) 25.08.2010

(71) “Государственный аграрный университет 

Армении” государственная некоммерческая 

организация (AM)

(72) Овик Гишян (AM)
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Терьян 74 (AM)
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(54) Электропривод с автоматическим управ-
лением мощности
(57) Полезная модель относится к электроприво-
дам , требующим автоматическое регулирование 
мощности, и может быть использована при 
эксплуатации машин с переменной нагрузкой.

Электропривод состоит из  электродвигателя, 
на одной из питающих фаз которого в качестве  
передатчика установлен датчик тока, детектора, 
системы управления, состоящей из усилителя 

и источника питания. Напряжение к усилителю 
поступает от источника питания через разделитель. 
С выхода усилителя сигнал передается на световой 
диод оптрона, в результате чего запускается 
фотосимистор оптрона и включается силовой 
симистор, регулирующий мощность.

Улучшаются технико-экономические пока-
затели, сокращаются затраты электроэнергии, 
3 ил.

_____________________



182

ՄԱՍ 1
 

182

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 8 

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

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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