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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) (2011.01)  (11) 2505 (13) A
E01H 13/00

(21) AM20100180 (22) 21.12.2010
(71) «Բարվա» ՍՊԸ (AM)
(72) Արման Արամի Վարդանյան (AM)
(73) «Բարվա» ՍՊԸ, 0501, Արագածոտնի մարզ, 
Թալին, Մյասնիկյան 20 (AM)
(54) Կարկտի կանխման ակուստիկական գենե-
րատոր
(57) Գյուտը վերաբերում է կարկտի կանխար-
գել ման համակարգերին և կարող է կիրառվել 
գյուղատնտեսական մշակովի հողա տարա-
ծությունները և այլ օբյեկտները կարկտի 
վնա սակար ազդեցությունից պաշտպանելու 
համար։

Ակուստիկական գեներատորն ունի պայ-
թյունի գլանաձև խցիկ և կոնաձև ուղղորդող 
փող, որոնք միմյանց միակցված են միացման 
կոնաձև փողրակով։ Պայթյունի խցիկն ունի օդի 
հոսքի կափարիչավոր պատուհաններ, գազի 
ներարկիչ և բռնկիչ։ Օդի հոսքի պատուհանների 
ընդհանուր մակերեսն առնվազն 1.2 անգամ 
մեծ է միացման փողրակի վզիկի մակերեսից։ 
Բռնկիչը տեղադրված է պայթյունի խցիկի 
երկրաչափական կենտրոնում։ 

Բարձրացվում է ակուստիկական գենե-
րատորի աշխատանքի արդյունավետությունը, 
2 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2506 (13) A
E04F 13/00

(21) AM20100100 (22) 26.07.2010
(71) Վազգեն Էդիկի Սարոյան (AM), Նազելի 
Գրիշայի Գալստյան (AM)
(72) Վազգեն Էդիկի Սարոյան (AM), Նազելի 
Գրիշայի Գալստյան (AM)
(73) Վազգեն Էդիկի Սարոյան, 0039, Երևան, 
Բագ րատունյաց 12, բն. 72 (AM), Նազելի Գրիշայի 
Գալստյան, 0079, Երևան, Գալշոյան 12, բն.110 (AM)
(54) Շենքերի և շինությունների երեսապատման 
համակարգ
(57) Համակարգն ունի բարձակ և բարձակի միջոցով 
արտաքին կրող կոնստրուկցիային մոնտաժվող 

առնվազն մեկ երեսապատման սալիկ։ Բարձակը 
կազմված է արտաքին կրող կոնստրուկցիային 
կոշտ ամրակցվող հատվածամասից և դրան 
միակցվող թիթեղից։ Միակցումն իրականացված 
է թիթեղի երկայնական առանցքով արված 
հանվածքի և հեղույսի միջոցով։ Սալիկի հետ 
փոխգործող թիթեղի ծայրամասում արված 
է անցք։ Համակարգն ունի նաև սալիկը թի-
թեղին սևեռակող մետաղական ձող։ Արտաքին 
կրող կոնստրուկցիային ամրակցվող բար-
ձակի հատվածամասը պատրաստված է պո-
լիամիդ տեսակի պլաստմասսայից, թիթեղը 
պատրաստված է ցինկապատ պողպատից, իսկ 
սալիկը բնական քարից է։

Ապահովվում է համակարգի քաշի և ջեր մա-
հաղորդականության գործակցի նվա զեցումը, 2 
նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2507 (13) A
F02K 3/00

(21) AM20080196 (22) 06.11.2008
(71) Կոլյա Հարությունի Շահնազարյան (AM)
(72) Կոլ յա Հարությունի Շահնազարյան (AM), 
Վլադիմիր Սերգոյի Ասլիզադյան (AM)
(73) Կոլյա Հարությունի Շահնազարյան, Լոռու 
մարզ. գյուղ Շնող (AM)
(54) Ռեակտիվ շարժիչ
(57) Ռեակտիվ շարժիչն ունի սնամեջ իրան, իրա-
նում տեղակայված կենտրոնական լիսեռ, դրա 
վրա ամրակցված օդամղիչ, այրման խցիկներ, 
այրված գազերի ելքի հանգույց։ Կենտրոնական 
լիսեռի վրա տեղադրված են առաջին աստիճանի 
աստիճանական խտացումով ու փոքրացող 
տրամագծով շնեկային օդամղիչը և կենտրոնական 
անիվը։ Կենտրոնական անիվի հետ փոխգործում 
են դրա շուրջը տեղակայված երեք անիվները 
իրենց լիսեռներով։ Կենտրոնական լիսեռի 
վրա տեղակայված կենտրոնական գլանի 
շուրջը տեղադրված են երկրորդ աստիճանի 
բարձր ճնշման ռոտացիոն օդամղիչներ իրենց 
գլաններով, որոնք ունեն մեկական թիակ։ 
Թիակները տեղակայված են կենտրոնական 
գլանի վրա կատարված ճեղքի հետ փոխգործելու 
հնարավորությամբ։ Լիսեռների վերջնամա-
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սում՝ այրման խցիկների ելքի վրա տեղադրված 
է գլանների նույնատիպ հավաքածու, ընդ որում 
յուրաքանչյուր հավաքածուի գլանների շուրջը 
կատարված են ավելի մեծ երեք հայելային 
գլաններ։ Այրված գազերի ելքի հանգույցը կա-
տարված է փակ վերջույթով և հետադարձ ելք 
ունեցող օղակների շարքի տեսքով, ընդ որում 
երկայնական ուղղությամբ յուրաքանչյուր հաջորդ 
օղակն ունի ավելի փոքր տրամագիծ։

Բարձրացվում է օ.գ.գ.–ն և շարժիչի աշխա-
տանքի արդյունավետությունը, փոքրացվում են 
եզրաչափքերը, 5 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2508 (13) A 
H01Q 1/00
H01Q 9/00

(21) AM20110002 (22) 18.01.2011
(71) Արման Մարտինի Սահակյան (AM)
(72) Արման Մարտինի Սահակյան (AM), Մհեր 
Վարդգեսի Մարկոսյան (AM), Արշակ Անդրանիկի 
Հովհաննիսյան (AM)
(73) Արման Մարտինի Սահակյան, 0054, Երևան, 
Դավթաշեն 2-րդ թաղ. 3, բն. 22 (AM)
(54) Միկրոշերտային անտենա
(57) Գյուտը վերաբերում է անտենային տեխ-
նիկայի ոլորտին, մանավորապես՝ միկրո շեր-
տային անտենաներին և կարող է կիրառվել 
տարբեր նշանակության կապի, ռադարային 
և այլ համակարգերի ընդունող-հաղորդող մո-
դուլներում:

Անտենան ունի դիէլեկտրական թիթեղ, նրա 
վերին մակերևույթին տեղակայված օղակաձև 
ճառագայթիչ, հզորության բաժանարար, որը 
միաց ված է համառանցք մալուխի կենտրոնա-
կան հաղորդալարին։ Դիէլեկտրական թիթեղի 
ստո րին մակերևույթին կա մետաղական սկա-
վա ռակ, որի տրամագիծը համընկնում է օղա-
կա ձև ճառագայթիչի սնամեջ հատվածի տրա-
մագծին։ Սկավառակը զոդված է համառացք 
մալուխի էկրանին և կենտրոնում տեղակայված 
մետաղական ձողին, որի երկարությունը հա-
վասար է օպտիմալ ալիքի երկարության քա-
ռորդ մասին։ Մետաղական ձողը միակցված է 
մետաղական հիմքին:

Ընդլայնվում է անտենայի թողանցման 
շերտը, 6 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2509 (13) A
H02K 17/00

(21) AM20090124 (22) 14.10.2009
(71) Հրայր Ահարոնյան (AM), Վաչագան 
Պետրոսյան (RU)
(72) Հրայր Ահարոնյան (AM), Վաչագան 
Պետրոսյան (RU)
(73) Հրայր Ահարոնյան, 0037, Երևան, Բաբայան 
36, բն. 38 (AM), Վաչագան Պետրոսյան, 123182, 
Մոսկվա, Ավիացիոննայա 59, բն. 558, 559 (RU)
(54) Եռաֆազ ասինքրոն շարժիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է այն ասինքրոն 
էլեկտրաշարժիչներին, որոնք ունեն հարթ սկա-
վառակի տեսքով ռոտոր և ռոտորի սկավառակի 
նկատմամբ աշխատանքային բացակով տե-
ղակայված համառանցք ստատոր:

Ստատորը կազմված է լիսեռի շուրջը դիր -
քա վորված, իրար նկատմամբ 120° անկյան տակ 
տեղակայված շերտավոր փաթեթների տեսքով 
Г-աձև երեք մագնիսամիջուկներից և դրանց 
երկար թևերի վրա նստեցված ֆազային կո-
ճերից: Մագնիսամիջուկների փաթեթները ամ-
փոփված են առաջին և երկրորդ հիմնասալերի 
միջև: Մագնիսամիջուկների երկար թևերի ծայ-
րերը ամրակցված են առաջին հիմնասալի 
միջանցիկ պատուհաններում, իսկ ճակատները 
ուղղված են դեպի ռոտորի սկավառակի հարթ 
մակերևույթ: Մագնիսամիջուկների կարճ թևերը 
կիպ նստեցված են երկրորդ հիմնասալի վրա 
տեղակայված և ֆեռոմագնիսական նյութից 
պատրաստված օղակի փորակների մեջ: Ռոտորի 
լիսեռի առանցքակալները պատրաստված են 
ոչ մետաղական նյութից սահքի առանցքակալի 
տեսքով և տեղակայված են հիմնասալերի վրա: 
Իրականացման ձևերից մեկում ստատորը 
կատարված է սեկցիավոր` երկու միանման սեկ-
ցիաների տեսքով: Սեկցիաները համառանցք 
տեղակայված են ընդհանուր լիսեռի վրա ռոտորի 
սկավառակի երկու կողմերում:

Բարձրացվում են կառուցվածքի կոշտու-
թյունը և թրթռակայունությունը, բարելավվում է 
էլեկտրաշարժիչի ջերմային ռեժիմը, 9 նկ.։

_____________________
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(51) (2011.01)  (11) 2510 (13) A
H02K 17/00

(21) AM20090123 (22) 14.10.2009
(71) Հրայր Ահարոնյան (AM), Վաչագան Պետ-
րոսյան (RU)
(72) Հրայր Ահարոնյան (AM), Վաչագան Պետ-
րոսյան (RU)
(73) Հրայր Ահարոնյան, 0037, Երևան, Բաբայան 
36, բն. 38 (AM), Վաչագան Պետրոսյան, 123182, 
Մոսկվա, Ավիացիոննայա 59, բն. 558, 559 (RU)
(54) Եռաֆազ ասինքրոն շարժիչ (տարբե-
րակներ)
(57) Գյուտը վերաբերում է այն ասինքրոն 
էլեկտրաշարժիչներին, որոնք ունեն հարթ սկա-
վառակի տեսքով ռոտոր և ռոտորի սկավառակի 
նկատմամբ աշխատանքային բացակով տե-
ղակայված ստատոր:

Ստատորը կազմված է լիսեռի շուրջը դիր-
քավորված, իրար նկատմամբ 120° անկյան 
տակ տեղակայված շերտավոր փա թեթ-

ների տեսքով երեք մագնիսամիջուկներից և 
դրանց վրա նստեցված ֆազային կոճերից: 
Մագնիսամիջուկները ամփոփված են առա ջին 
և երկրորդ հարթ հիմնասալերի միջև, որոնք 
ուղղահայաց են լիսեռի առանցքին և պատ-
րաստված են չհաղորդող նյութից: Մագնիսա-
միջուկները կատարված են ուղղագիծ շերտա-
վոր փաթեթների տեսքով, որոնց առանցքները 
զուգահեռ են լիսեռի առանցքին: Երկրորդ հիմ-
նասալը նույնական է առաջինին և դրանում 
ամրակցված են մագնիսամիջուկների փաթեթ-
ների երկրորդ ծայրերը: Գյուտը ներկայացված է 
երեք տարբերակով, որոնցում բնութագրված են 
շարժիչի տարբեր կատարումները` սեկցիավոր 
ստատորով, սեկցիավոր ռոտորով և սեկցիավոր 
ինչպես ստատորով, այնպես էլ ռոտորով: 

Բարձրացվում է կառուցվածքի տեխնոլո-
գիամիտությունը, ընդլայնվում է էլեկտրաշարժիչի 
վերափոխակների տեսակաշարը, 3 անկախ կետ, 
8 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
  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
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№4 
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) (2011.01)  (11) 240  (13) U
B62D 27/00

(21) AM20100084U (22) 23.06.2010
(71) Սարգիս Ռաֆայելի Խաչատրյան (AM), Օհան 
Սուրենի Մուրադյան (AM)
(72) Սարգիս Ռաֆայելի Խաչատրյան (AM), Օհան 
Սուրենի Մուրադյան (AM)
(73) Սարգիս Ռաֆայելի Խաչատրյան, 0054, 
Երևան, Դավթաշեն 7–րդ փող., 46 (AM), Օհան 
Սուրենի Մուրադյան, 0054, Երևան, Դավթաշեն 
1-ին թաղ., 37-14 (AM)
(54) Ավտոմեքենայի թափքի ամրաշրջանակի 
ամրակցման հանգույց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է մեքե-
նա շինությանը, մասնավորապես` ավտո մո բի-
լաշինությանը։ 

Ավտոմեքենայի թափքի ամրաշրջանակի 
ամրակցման հանգույցն ունի կոշտ ամրակցված 
փոխուղղահայաց մետաղական հեծաններ, 
որոնց միակցման անկյունում եռակցված է 
եռանկյունաձև մետաղական թիթեղիկ։ 

Թիթեղիկը եռակցված է հեծաններին 
եռանկյան էջերով։ Երկարացվում է ամրա-
շրջանակի ծառայության ժամկետը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 241  (13) U
C02F 1/00

(21) AM20100174U (22) 14.12.2010
(71) Մարտին Շիրինյան (AM)
(72) Մարտին Շիրինյան (AM), Հայկ Շիրինյան 
(AM), Հարություն Շիրինյան (AM)
(73) Մարտին Շիրինյան, 0025, Երևան, Չարենցի 
64, բն. 4 (AM)
(54) Արծաթի իոնատոր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է Էլեկ տրո-
նիկային, մասնավորապես` արծաթի իոնա-
տորներին, որոնց միջոցով արծաթի իոնային 
լուծույթ` արծաթաջուր են պատրաստում:

Արծաթի իոնատորն ունի առնվազն 99 
զանգվ. % արծաթ պարունակող անոդային 
էլեկտրոդ, երկու կաթոդային էլեկտրոդներ, 
ուղանկյունաձև իմպուլսների սիմետրիկ մուլտի-

վիբրատոր, էլեկտրական անջատիչ, երկու լոսա-
դիոդներ, գալվանական տարրերի մարտ կոց 
և երկու էմիտերային կրկնիչներ, որոնց բազա-
ները միացված են մուլտիվիբրատորի ելքերին։ 
Կաթոդային էլեկտրոդներից յուրաքանչյուրը 
միացված է համապատասխան էմիտերային 
կրկնիչի ելքին։ Լուսադիոդները և անոդային 
էլեկտրոդը սահմանափակիչ դիմադրությունների 
միջոցով միացված են գալվանական տարրերի 
մարտկոցի դրական բևեռին։

Բարձրացվում է իոնատորի աշխատանքի 
արդյունավետությունը, 1 նկ.։

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 242  (13) U
C02F 1/00

(21) AM20100173U (22) 14.12.2010
(71) Մարտին Շիրինյան (AM)
(72) Մարտին Շիրինյան (AM), Հայկ Շիրինյան 
(AM), Հարություն Շիրինյան (AM)
(73) Մարտին Շիրինյան, 0025, Երևան, Չարենցի 
64, բն. 4 (AM)
(54) Արծաթի իոնատոր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է Էլեկ տրո-
նիկային, մասնավորապես՝ արծաթի իոնա -
տորներին, որոնք նախատեսված են իո նա-
յին արծաթի ջրային լուծույթ` արծաթա ջուր 
պատրաստելու համար:

Արծաթի իոնատորն ունի առնվազն 99 
զանգվ. % արծաթ պարունակող անոդային 
էլեկտրոդ, կաթոդային էլեկտրոդ, լուսադիոդ, 
գալվանական տարրերի մարտկոց և լուսադիոդի 
էլեկտրոդ, որը միացված է լուսադիոդի դրական 
ելուստին։ Լուսադիոդի բացասական ելուստը 
և կաթոդային էլեկտրոդը սահմանափակիչ 
դիմադրությունների միջոցով միացված են գալ-
վանական տարրերի մարտկոցի բացասա-
կան բևեռին: Անոդային էլեկտրոդը միացված 
է գալ վանական տարրերի մարտկոցի դրական 
բևեռին։

Պարզեցվում է իոնատորի կառուցվածքը, 
երկարացվում է հոսանքային տարրերի աշխա-
տանքային ժամանակը, 1 նկ.։

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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(51) (2011.01)  (11) 243  (13) U
E06B 3/00

(21) AM20100048U (22) 28.04.2010
(31) RU2009135837   (32) 25.09.2009 (33) RU 
(71) «Վեկա ռուս» ՍՊԸ (RU)
(72) Հայնրիխ Լաուման (DE)
(73) «Վեկա ռուս» ՍՊԸ (RU)
(54) Պլաստմասսայե պրոֆիլների համակարգ 
շինարարական կոնստրուկցիաների որմն-
անցքերը փակելու բլոկներ հավաքելու համար, 
շրջանակի պրոֆիլ և փեղկի պրոֆիլ այդ հա-
մակարգի համար
(57) Շինարարական կոնստրուկցիաների որմն-
անցքերը փակելու բլոկներ հավաքելու համար 
պլաստմասսայե պրոֆիլների համակարգը պա-
րու նակում է շրջանակի պրոֆիլ և փեղկի պրոֆիլ, 
որոնց մեջ տեղադրված են ամրանավորման 
տար րեր։ Ինչպես շրջանակի, այնպես էլ 
փեղկի պրոֆիլն իր մեջ ներառում է ստորին, 
վերին, կողային արտաքին և կողային ներքին 
պատեր, որոնք կազմում են փակ սարքաշղթա։ 
Սարքաշղթայի ներսում տեղակայված են միջ-
նորմներ և կողեր, որոնք ձևավորում են օժանդակ 
օդախցեր։ Վերին, ստորին պատերի և երկու 
հարևան միջնորմների միջև ձևավորված է կեն-
տրոնական խուց ամրանավորման տարր տե-
ղադրելու համար։ Շրջանակի ամրանավորման 
տարրն ունի փակ հատվածք, իսկ փեղկի ամրա-
նավորման տարրի հատվածքը Г-աձև է, Г-աձև 
պրոֆիլի հորիզոնական նիստի ազատ ծայրն 
ուղղված է փեղկի պրոֆիլի ներքին կողային 
պատի կողմը։ Շրջանակի պրոֆիլի վերին 
պատն իրականացված է ուղղաձիգ հատված 
ունե ցող բեկյալ գծի տեսքով, իսկ արտաքին 
կողային պատի, ստորին պատի, վերին պատի 
ուղղաձիգ հատվածի և միջնորմներից մեկի միջև 
ձևավորվում են լրացուցիչ միջնորմով իրարից 
բաժանված երկու խուց, որոնց մեջ տեղադրված 
են ջերմախնայող ներդիրներ։ Փեղկի պրոֆիլում 
ստորին պատի վրա արված է ֆուրնիտուրային 
փորակ, իսկ վերին պատը իրենից ներկայացնում 
է հորիզոնական տեղակայված ծալուք։ Փեղկի 
պրոֆիլի ստորին պատի վրա ֆուրնիտուրային 
փորակի և արտաքին կողային պատի միջև 
կա ուղղաձիգ հատված, որի մեջ արված է 
փորակ կիպարարի տեղակայման համար։ 
Կիպարարը կապահովի փեղկի պրոֆիլի կիպ 
կցորդումը շրջանակի պրոֆիլի հետ։ Փեղկի 

պրոֆիլում արտաքին կողային պատի, ստորին 
պատի, վերին պատի ուղղաձիգ հատվածի և 
միջնորմներից մեկի միջև ձևավորված է խուց, 
որի մեջ տեղադրված է ջերմախնայող ներդիր, 
իսկ վերին պատի ուղղաձիգ հատվածում՝ 
արտաքին կողային պատի հետ միացման 
տեղում արված է փորակ, որի մեջ տեղադրված 
է կիպարար, որպեսզի շրջանակի պրոֆիլը կիպ 
կցորդվի ապակեկապոցի հետ։

Բարձրացվում է ջերմապաշտպանության 
մակարդակը, պարզեցվում է մոնտաժումը, ապա-
հովվում են կոնստրուկցիայի երկարա կեցությունն 
ու խնայողականությունը, 3 անկախ կետ, 1 նկ.։
(74) Զ. Մանուկյան

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 244  (13) U
E06B 3/00

(21) AM20100047U (22) 28.04.2010
(31) RU2009135838   (32) 25.09.2009 (33) RU
(71) «Վեկա ռուս» ՍՊԸ (RU)
(72) Հայնրիխ Լաուման (DE)
(73) «Վեկա ռուս» ՍՊԸ (RU)
(54) Պլաստմասսայե պրոֆիլների համակարգ 
շինա րարական կոնստրուկցիաների որմն-
անցքերը փակելու բլոկներ հավաքելու համար, 
շրջանակի պրոֆիլ և փեղկի պրոֆիլ այդ հա-
մակարգի համար
(57) Շինարարական կոնստրուկցիաների որմն-
անցքերը փակելու բլոկներ հավաքելու համար 
պլաստմասսայե պրոֆիլների համակարգը պարու-
նակում է շրջանակի պրոֆիլ և փեղկի պրոֆիլ, 
որոնց մեջ տեղկայված են ամրանավորման 
տարրեր։ Ինչպես շրջանակի, այնպես էլ փեղկի 
պրոֆիլն իր մեջ ներառում է ստորին, վերին, 
կողային արտաքին և կողային ներքին պատեր, 
որոնք ձևավորում են փակ սարքաշղթա։ 
Սարքաշղթայի ներսում տեղակայված են միջ-
նորմներ և կողեր, որոնք ձևավորում են օժանդակ 
օդախցեր։ Վերին, ստորին պատերի և երկու 
հարևան միջնորմների միջև ձևավորված է 
կեն  տրոնական խուց ամրանավորման տարր 
տե ղադրելու համար։ Շրջանակի պրոֆի լում 
կենտրոնական խուցը սահմանափակող միջ-
նորմներից մեկի վրա արված է կող, իսկ կեն-
տրո  նական խցի հատակին արված են ելուն -
ներ՝ միևնույն բարձրության կողերի տես-
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քով։ Փեղկի պրոֆիլում ստորին պատի վրա 
արված է ֆուրնիտուրային փորակ, իսկ վերին 
պատն իրենից ներկայացնում է հորիզոնական 
տեղակայված ծալուք։ Փեղկի պրոֆիլի արտաքին 
կողային պատի ու վերին պատի միացման մա-
սում և ներքին կողային պատի ու ստորին պատի 
միացման մասում կա եռակցվող արտամղված 
խցվածք՝ կոնստրուկցիայի մյուս տարրերի հետ 
փեղկի պրոֆիլի կիպ կցորդումն ապահովելու 
համար։ Փեղկի պրոֆիլի կենտրոնական խցում 
տեղադրված է Г-աձև ամրանավորման տարր, 
որի հորիզոնական նիստի ազատ ծայրն ուղղված 

է փեղկի պրոֆիլի ներքին կողային պատի կողմը։ 
Շրջանակի պրոֆիլի կենտրոնական խցում կա-
րելի է տեղադրել ինչպես փակ հատվածքի տարր, 
այնպես էլ այնպիսի ամրանավորման տարր, 
ինչպիսին փեղկում է։

Հեշտացվում են մոնտաժումները, բար-
ձրացվում է համակարգի օգտագործման ճկու-
նությունը, ապահովվում են դրա բարձր հուսա-
լիությունը և երկարակեցությունը, 3 անկախ 
կետ, 2 նկ.։
(74) Զ. Մանուկյան

_____________________
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ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 վկայագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21 հայտի համարը
22 հայտի ստացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24 գրանցման թվականը
31 առաջնային հայտի համարը
32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը
72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
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№ 4
25 .04 . 20 1 1

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված
  արդյունաբերական    նմուշների մասին 

(51) 01-01 (11) 249  (13) S
(21) 20110001 (22) 18.01.2011
(71) Նաիրե Տիգրանի Պողոսյան (AM)
(72) Նաիրե Տիգրանի Պողոսյան (AM)
(73) Նաիրե Տիգրանի Պողոսյան, Երևան, Ավան, 
Խուդյակովի փող., տուն 47/1 (AM)
(54) Շոկոլադ “Արարատ” սարի տեսքով
(55)

_____________________

(51) 01-03 (11) 250  (13) S
(21) 20100008   (22) 09.06.2010
(71) Էդգար Մկրտչյան (AM)
(72) Էդգար Մկրտչյան (AM)
(73) Էդգար Մկրտչյան, Արագածոտնի մարզ, գ. 
Մաստարա (AM)
(54) Պանիր ձկան տեսքով
(55)

_____________________

(51) 09-03 (11) 251  (13) S
(21) 20100020 (22) 03.11.2010
(71) «Վենդա» ՍՊԸ (AM)
(72) Արկադի Հարությունյան (AM)
(73) «Վենդա» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 35, տուն 
24 (AM)
(54) Բաշխիչ սարք սուրճի համար
(55)

_____________________



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
442 հայտի հրապարակման թվականը
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
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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(210) 20100659 (111) 16678
(220) 05.05.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 05.05.2020
(730) «Էսկուլապ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 1-

ին թաղ., 68 դեղատուն, AM
(540)

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

դաս 5. դեղեր, դեղագործական և անաս նա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա-
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալա թեր, 
վիրա կապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն   երի ծեփապատճեններ պատրաս  տելու 
նյու թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կեն դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 35. դեղատուն, գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպա րեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործա րա-
րության ասպարեզում. գրասենյակային ծա-
ռայություններ։ 

____________________

(210) 20100751 (111) 16679
(220) 21.05.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 21.05.2020
(730) «Հրաչյա» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 98, 

բն. 35, AM
(540)

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(526) «CENTRE DE BEAUTE», «ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ 
ՍՐԱՀ» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(511)
դաս 44. վարսավիրական ծառայություն։ 

____________________

(210) 20101094 (111) 16680
(220) 22.07.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 22.07.2020
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյո-

տա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 22.09.2010
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

ավտոմեքենաների կառուցվածքների տարրեր 
և կրող մասեր։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101102 (111) 16681
(220) 26.07.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 26.07.2020
(730) «Նիկիտա մոբայլ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդա-

նանց 5, AM
(442) 06.09.2010
(540)
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(526) «INFORMATION SERVICE CENTER» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտ չէ:

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-

թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապա   հովում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմա կեր-
պում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող անհա-
տական և սոցիալական ծառայություններ ան-
հատի կարիքները հոգալու համար։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101113 (111) 16682
(220) 28.07.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 28.07.2020
(730) «Էռակ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 4, տուն 

9, AM
(442) 06.09.2010
(540)

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

(511)
դաս 32. աղբյուրի խմելու ջուր։ 

____________________

(210) 20101257 (111) 16683
(220) 03.09.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 03.09.2020
(730) Ջորջ Ուիլյամ Դեյվիս, GB
(442) 06.10.2010

(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101258 (111) 16684
(220) 03.09.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 03.09.2020
(730) Ջորջ Ուիլյամ Դեյվիս, GB
(442) 06.10.2010
(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101366 (111) 16685
(220) 24.09.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 24.09.2020
(730) «Ուլտրալաբ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր–Արեշ 14 

փ. տուն 80, AM
(442) 05.11.2010
(540)

(526) «DIAGNOSTICS» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 44. բժշկական օգնություն և սպասար-

կում։ 
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

21

ՄԱՍ 1

21

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№4 

25 .04 . 20 1 1

(210) 20101378 (111) 16686
(220) 27.09.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 27.09.2020
(730) Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգ, US
(442) 05.11.2010
(540)

(511)
դաս 30. քաղցրավենիք և հրուշակեղեն, 

ծամոն. կոնֆետներ, անանուխային քաղցրա-
վենիք, դրաժեներ և պաստեղիկներ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101380 (111) 16687
(220) 28.09.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 28.09.2020
(730) «Երևանի «Զովք» գործարան» ՀՁ ԲԲԸ, 

Երևան, Ծերեթելի 99, AM
(442) 21.10.2010
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. տարա, շիշ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։ 

____________________

(210) 20101381 (111) 16688
(220) 28.09.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 28.09.2020
(730) «Երևանի «Զովք» գործարան» ՀՁ ԲԲԸ, 

Երևան, Ծերեթելի 99, AM
(442) 21.10.2010
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. տարա, շիշ.
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։ 

____________________
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(210) 20101398 (111) 16689
(220) 01.10.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 01.10.2020
(730) Գուրգեն Ղազարյան, Երևան, Բայրոնի 12, 

բն. 30, AM
(442) 21.10.2010
(540)

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

(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 
ժամանակաչափ սարքեր.

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

____________________

(210) 20101407 (111) 16690
(220) 06.10.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 06.10.2020
(730) Սեյվրգլասս, FR
(442) 05.11.2010
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղային 
կամ խոհանոցային օգտագործման համար, 
ապակյա շշեր, ապակյա տափաշշեր, ապակյա 
անոթներ խմելու համար. ապակյա ջրամաններ, 
ապակյա գավաթներ և պուտուկներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101431 (111) 16691
(220) 11.10.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 11.10.2020
(730) Հանսն Բևրիջ Քամփնի, Դելավերի նա-

հանգի կորպորացիա, US
(442) 22.11.2010
(540)

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

(740) Ան. Նահապետյան
____________________

(210) 20101551 (111) 16692
(220) 01.11.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 01.11.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 22.11.2010
(540)

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

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

____________________
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(210) 20101554 (111) 16693
(220) 01.11.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 01.11.2020
(730) «Տոնուս-լես» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 

1, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների հա-
մար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վի-
րա կապ ման նյութեր. ատամնալցման և ատամ-
ների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյու-
թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ: 

____________________

(210) 20101559 (111) 16694
(220) 02.11.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 02.11.2020
(730) «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

գյուղ Շահումյան, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։ 
____________________

(210) 20101585 (111) 16695
(220) 04.11.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 04.11.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 22.11.2010
(540)

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

թյամբ գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20101587 (111) 16696
(220) 04.11.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 04.11.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 22.11.2010
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20101588 (111) 16697
(220) 04.11.2010 (151) 10.03.2011
 (181) 04.11.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 22.11.2010
(540)
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(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

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

____________________

(210) 20100656 (111) 16698
(220) 04.05.2010 (151) 14.03.2011
 (181) 04.05.2020
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 

Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, 
գ/գ, AM

(540)

(591) Նշանը պահպանվում է սև, մոխրագույն, 
դեղին և շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20100779 (111) 16699
(220) 01.06.2010 (151) 14.03.2011
 (181) 01.06.2020
(730) «Հար ընդ Սեդ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 

6, բն. 11, AM
(540)

(526) «EXPRESS» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց կանաչ, 
նարնջագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ: 
____________________

(210) 20101320 (111) 16700
(220) 16.09.2010 (151) 14.03.2011
 (181) 16.09.2020
(730) «Աշտարակ կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 

մարզ, գ. Ագարակ, AM
(442) 22.11.2010
(540)

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր։
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20101396 (111) 16701
(220) 30.09.2010 (151) 14.03.2011
 (181) 30.09.2020
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(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 05.11.2010
(540)

(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք, այդ թվում 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամե-
լու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 
շրթունքի տակ դրվող ծխախոտ (սնուս). ծխա-
խոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպա-
տակներով օգտագործելու համար). ծխելու 
պի տույքներ, այդ թվում սիգարետի թուղթ և 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր 
և մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի հար-
մարանքներ սիգարետները փաթաթելու համար, 
վառիչներ. լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101446 (111) 16702
(220) 14.10.2010 (151) 14.03.2011
 (181) 14.10.2020
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. 

Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM

(442) 05.11.2010
(540)

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

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։ 
____________________

(210) 20101511 (111) 16703
(220) 26.10.2010 (151) 14.03.2011
 (181) 26.10.2020
(730) «Ագոփյան ջուելրզ» ՓԲԸ, Երևան, Արշա-

կունյաց 57, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 14. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկ-

արժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամա-
նակաչափ սարքեր։ 

____________________

(210) 20101516 (111) 16704
(220) 26.10.2010 (151) 14.03.2011
 (181) 26.10.2020
(730) «Արտաշատ-Վինկոն» ՓԲԸ, Արարատի 

մարզ, գյուղ Մխչյան, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(526) Բացի «ՏԱՇԻՐ» և «ՏԱՇԻՐ» (ռուս.) բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, շագա-
նակագույն, կանաչ, կապույտ, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:

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

____________________

(210) 20101556 (111) 16705
(220) 02.11.2010 (151) 14.03.2011
 (181) 02.11.2020



ԳՅՈՒՏԵՐ

26

ՄԱՍ 1

26

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№4 

25 .04 . 20 1 1

(730) «Էրստեդ» ՍՊԸ, Գյումրի, Նելսոն Ստե-
փանյան փ. 5, AM

(442) 22.11.2010
(540)

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

(511)
դաս 40. հիդրոէլեկտրակայաններ, Էլեկտրա-

էներգիայի արտադրություն։ 
____________________

(210) 20101592 (111) 16706
(220) 05.11.2010 (151) 14.03.2011
 (181) 05.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 

մարզ, գ. Ագարակ, AM
(442) 22.11.2010
(540)

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկ-
ված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր։
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20101593 (111) 16707
(220) 05.11.2010 (151) 14.03.2011
 (181) 05.11.2020
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի 

մարզ, գ. Ագարակ, AM
(442) 22.11.2010

(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կանաչ, 

սև, սպիտակ, բեժ, ոսկեգույն, կարմիր և 
դեղին գունային համակցությամբ:

(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք, մաս նա-

վորապես յոգուրտ, կոմպոտ։
(740) Վ. Պետրոսյան

____________________

(210) 20091661 (111) 16708
(220) 18.12.2009 (151) 22.03.2011
 (181) 18.12.2019
(730) Ռեքիթ ընդ Քոլմեն (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, GB
(540)

(511)
դաս 3. դեղամիջոց չպարունակող շպա-

րի և հարդարանքի պատկանելիք ներ և պատ-
րաստուկներ. մաշկի խնամքի համար պատ-
րաստուկ ներ. կոսմետիկա. դեմքի համար 
անձեռոցիկներ և բար ձիկներ. անձեռոցիկներ 
և բարձիկներ շպարը հեռացնելու համար. 
անձեռոցիկների և բարձիկների տեսքով 
բամբակ կոսմետիկ նպատակ ների համար. 
պատրաստուկներ մազերի խնամքի հա մար. 
օճառներ. օծանելիք և եթերային յուղեր. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.
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դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 
և նյութեր. դեղամիջոցներ պարունակող մաշկի 
խնամքի պատրաստուկներ. պատրաստուկներ 
կորյակների և կորյակացանի բուժման համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20100637 (111) 16709
(220) 30.04.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 30.04.2020
(730) Ֆարմացեվտսկայա խեմիսկա քոսմեթիչկա 

ինդուսթրիյա Ալկալոիդ ԱԴ Սկոփյե, MK
(540)

(526) Բացի «CAFFETIN» բառից և «ALKALOID 
CKOPJE» անվանումից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա-
պույտ, երկնագույն, կարմիր, սպիտակ և սև 
գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղամիջոցներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100638 (111) 16710
(220) 30.04.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 30.04.2020
(730) Ֆարմացեվտսկայա խեմիսկա քոսմեթիչկա 

ինդուսթրիյա Ալկալոիդ ԱԴ Սկոփյե, MK
(540)

(526) Բացի «CAFFETIN» բառից և «ALKALOID 
CKOPJE» անվանումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շա-
գանակագույն, դարչնագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղամիջոցներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100639 (111) 16711
(220) 30.04.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 30.04.2020
(730) Ֆարմացեվտսկայա խեմիսկա քոսմեթիչկա 

ինդուսթրիյա Ալկալոիդ ԱԴ Սկոփյե, MK
(540)

(526) Բացի «ԿԱՖՖԵՏԻՆ» (ռուս.) բառից և 
«ALKALOID CKOPJE» անվանումից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ շագա-
նակագույն, դարչնագույն և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ։

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղամիջոցներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100640 (111) 16712
(220) 30.04.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 30.04.2020
(730) Ֆարմացեվտսկայա խեմիսկա քոսմեթիչկա 

ինդուսթրիյա Ալկալոիդ ԱԴ Սկոփյե, MK
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(540)

(526) Բացի «ԿԱՖՖԵՏԻՆ» (ռուս.) բառից և 
«ALKALOID CKOPJE» անվանումից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է բաց և մուգ կա-
պույտ, երկնագույն, կարմիր, սպիտակ և սև 
գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղամիջոցներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20100947 (111) 16713
(220) 01.07.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 01.07.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 13.08.2010
(540)

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

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

____________________

(210) 20101077 (111) 16714
(220) 20.07.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 20.07.2020
(730) Սոլդեկս Լիմիթիդ, VG
(442) 05.11.2010
(310) 20100139.3 (320) 10.03.2010 (330) VG
(540)

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

բրինձ, տապիոկա (մանիոկա), սագո, սուրճի 
փո խա րինիչներ. ալ յուր և հացահատիկային 
մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն և քաղցրա վե-
նիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հա-
ցաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց. 
ցորենի և տարեկանի չորահաց՝ տարբեր հա-
մային և բուրումնավետ հավելանյութերով։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101078 (111) 16715
(220) 20.07.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 20.07.2020
(730) Սիլվերլայն Էնդյուսթրի Վե Թիքարեթ 

Անոնիմ Շիրքեթի, TR
(442) 06.09.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն 
գույնով։

(511)
դաս 6. մետաղական խողովակներ օդափոխիչ 

և օդի լավորակման հարմարանքների, ջեռուցման 
կայանքների համար. օդափոխման մետաղական 
հարմարանքներ, օդանցքեր տանիքի համար, 
տանիքի համար օգտագործվող օդափոխիչ 
ագրեգատներ օդի (օդափոխության) ջեռուցման, 
հովացման (սառեցման), լավորակման համար 
բնակելի և առևտրային շենքերում. մետաղական 
կափարիչներ անցքով` տանիքի վրաքաշի ցցուն 
մասերի, կեղտաջրի խողովակների և խեժի, 
ձյութի պահեստարանների (տակդիրների) հա-



ԳՅՈՒՏԵՐ

29

ՄԱՍ 1

29

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№4 

25 .04 . 20 1 1

մար. ծխնելույզի խողովակներ. ծխնելույզների 
գլխադիրներ. կափարիչներ կոյուղու, ջրհոսների, 
էլեկտրահաղորդման գծերի դիտահորերի, դի-
տանցքերի, սողանցքերի համար. ցանցեր.

դաս 7. խոհանոցային էլեկտրական ապա-
րատներ կտրման, մանրացման, փշրման, խառն-
ման և տրորման համար. ամանեղենի լվացման 
մեքենաներ. լվացքի և չորացնող մեքենաներ. 
ողորկման Էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր. 
էլեկտրական փոշեծուծներ ու գորգ մաքրելու 
էլեկտրական մեքենաներ և մասեր վերոնշյալ 
ապրանքների համար.

դաս 11. կլիմայի վերահսկման համակար-

գեր և տեղակայանքներ օդի լավորակման հա-
մար. էլեկտրական և գազային գործիքներ, 
մեքենաներ և սարքավորանքներ, որոնք օգ-
տա գործվում են սննդամթերքի ջերմային մշակ-
ման և եռացման ժամանակ. էլեկտրական 
չորուցիչներ մազերի համար. ապարատներ 
լվացասենյակներում ձեռքերի չորացման հա-
մար. վաննաներ (լոգարաններ), բիդեներ 
(լվա ցասարքեր), սարքավորանք վաննա-
ների հա մար, ցնցղախցիկներ, միզարաններ, 
արտաք նոցներ, զուգարանակոնքեր, զուգա-
րաններ, լոգարաններ, սանիտարական հան-
գույցներ, լվացարանակոնքեր, կոնքեր, այդ տե-
ղակայանքների բաղկացուցիչ մասեր։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101086 (111) 16716
(220) 21.07.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 21.07.2020
(730) Արմինե Խաչատրյան, Երևան, Գյուլբենկյան 

41, բն.18, AM
(442) 13.08.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, բաց կա-
նաչ, նարնջագույն, դեղին, սպիտակ և սև 
գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 30. չորահաց, չոր լավաշ։ 

____________________

(210) 20101160 (111) 16717
(220) 05.08.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 05.08.2020
(730) Սոլդեկս Լիմիթիդ, VG
(442) 22.11.2010
(310) 20100158.3  (320) 16.03.2010   (330) KG
(540)

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

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորաց-
ված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր. 
այդ թվում՝ տարբեր համային և բուրումնավետ 
հավելանյութերով. մասնավորապես՝ չորացրած, 
ապխտած ձկնամթերք և չորացրած ու ապխտած 
ծովամթերք, օրինակ՝ կաղամարներ, մանր ծո-
վախեցգետիններ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101226 (111) 16718
(220) 24.08.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 24.08.2020
(730) Հյունդաի Մոութր Քամփնի, KR
(442) 05.11.2010
(540)

(511)
դաս 9. տեսահաղորդման ապարատ-

ներ. խոսակցական ապարատներ. hեռակա-
ռա վարման ապարատներ. ձայնային տեղե-
կատվության անլար հաղորդման ապարատներ. 
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հեռակապի ռադիոհաղորդիչներ. հաղորդման 
ապարատներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. հեռահաղորդիչներ. կապի հա ղորդ-
ման ապարատներ. միկրոֆոններ (հեռա-
հա ղորդակցության համար ապարատներ). 
շարժական կապի համար ապարատներ. 
նախազգուշական էլեկտրոնային զանգեր. 
Էլեկտրոնային ազդանշանների հաղորդիչ-
ներ. տվյալների հաղորդման ապարատներ. 
ռադիոընդունիչներ տրանսպորտային մի-
ջոցների համար. ընդունիչներ արբանյակ-
ների համար. ավտոմեքենաների համար հե-
ռուստացույցներ. նավագնացական ապա-
րատներ տրանսպորտային միջոցների հա-
մար (նավակողի համակարգիչներ). արբան-
յակային նավագնացական ապարատներ. հա-
մա կարգիչներ. գրառված համակարգչային 
գործող ծրագրեր. գրառված համակարգ-

չային ծրագրեր. համակարգչային ծրագրեր. 
տեղեկատվության մշակման ապարատներ. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք ան-
լար բովանդակությունը փոխանցելու համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
ծածկագրման համար. ծրագրային արտադրանք 
պատկերների, գրաֆիկայի և տեքստի մշակ-
ման համար. համակարգչային ծրագրեր պատ-
կերների, ձայնի և տեսագրության խմբա-
գրման համար. գործող համակարգի ծրա-
գրեր. հաղորդակցական համակարգիչներ. 
նախապես գրառված էլեկտրոնային կրիչներ, 
ոչ երաժշտական (համակարգչային ծրագրա յին 
արտադրանք)։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101232 (111) 16719
(220) 25.08.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 25.08.2020
(730) «Այգեզարդի գինու-կոնյակի գործարան» 

ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM
(442) 22.09.2010
(540)

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

____________________

(210) 20101268 (111) 16720
(220) 06.09.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 06.09.2020
(730) Մեփլ Լոդջ Ֆարմս Լթդ., CA
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 29. ընտանի թռչնից մթերք, մասնա-

վորապես` ամբողջական հավ, հավի մասեր, 
հավի ոսկրազուրկ միս, մշակված հավ, լրացուցիչ 
մշակման ենթարկված հավ, մեխանիկական 
մսաթափման եղանակով ստացված հավի միս,  
հավի այլ մսակտորներ. ամբողջական թռչուն, 
թռչնի մասեր, ոսկրազուրկ թռչուն, մշակ-
ված թռչուն, լրացուցիչ մշակման ենթարկված 
թռչուն,  մեխանիկական մսաթափման եղա-
նակով ստացված թռչնի միս,  թռչնի այլ մսա-
կտորներ.  հավի ապխտած միս. ապխտած 
թռչնամիս. նրբերշիկ, վիենական նրբերշիկ և 
նրբերշիկ պատրաստված գոլորշու վրա. փոքր 
կտորներով կտրատած մսամթերք. նրբա-
համ (դելիկատեսային) մսամթերք. ընտանի 
թռչնի  ոսկրազուրկ հում միս, ընտանի թռչնի 
ոսկրազուրկ պատրաստի միս, ընտանի թռչնի 
ոսկորով պատրաստի միս. նրբահամ (դելի-
կատեսային) մսամթերք, ընտանի թռչնի հում միս` 
պատրաստված և կիսապատրաստված ջրալի 
խմորի կամ հացի փշրանքների մեջ թավալելու 
համար, կամ առանց դրանց և համեմունքներով, 
կամ լցոնված, կամ առանց դրանց։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101300 (111) 16721
(220) 11.09.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 11.09.2020
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 22.11.2010
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(540)

(511)
դաս 9. օպտիկական սարքեր և գործիքներ. 

հպաոսպնյակներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101302 (111) 16722
(220) 14.09.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 14.09.2020
(730) Սոլդեկս Լիմիթիդ, VG
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկ ներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-
կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալա-
թեր, վի րա կապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաս տելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 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 սարքավորում-

ների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման 
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101330 (111) 16723
(220) 16.09.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 16.09.2020
(730) Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US
(442) 05.11.2010
(540)

(511)
դաս 16. թղթագրենական պիտույքներ. 

տպագրված գովազդային նյութեր. նոթատետ-
րեր. գրիչներ. ռետիններ. տպագրական ար-
տա դրանք.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղալիքներ և խաղեր.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. համբուրգերներ, պահա-
ծոյացված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկ-
ված մրգեր և բանջարեղեն. խորտիկներ, խոզի 
ապխտած կրծքամիս. պանիր. կարտոֆիլ 
“ֆրի”, կարտոֆիլի չիպսեր, կարտոֆիլի կեղևի 
տա պակած շերտեր. ձկան ֆիլե, ձկան մսից 
պատրաստած մթերքներ. կաթ, կաթնային կոկ-
տեյլներ, կաթնային ըմպելիքներ. թթու դրած 
բանջարեղեն. թթու դրած մանր վարունգ. 
պահածոյացված սոխ. պատրաստի սնունդ և 
սննդի բաղադրիչներ. ապուրներ. ձու. աղցաններ, 
սոխի օղակներ, խռթխռթան կարտոֆիլ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
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ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրու շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց. սենդվիչներ, տաք սենդ-
վիչներ. բիֆշտեքսով սենդվիչներ, հավի մսով 
սենդվիչներ, ձկան մսով սենդվիչներ. հացա-
բուլկեղեն. մթերքով լցոնած հաց. լցոնած բուլ-
կիներ և սենդվիչներ. բուրգերներ՝ ընդգրկված 
30-րդ դասում. բլիթով փաթաթված ուտեստ-
ներ. ամոքանք. մանանեխ, կետչուպ, մայոնեզ, 
համեմունքային սոուսներ, աղցանների սոուսներ 
և համեմունքներ. դոնաթներ, աղանդեր.

դաս 31. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. աղ-
ցանի բաղադրիչներ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. սրճարաններ և կա-
ֆետերիաներ. սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատ րաստման ծառայություններ. սննդա-
մթերքի և ըմպելիքների դուրս տրամադրման 
ծա ռա յու թյուններ. ռեստորաններ, արագ սննդի 
ռեստորաններ, արագ սպասարկման ռես տո-
րաններ, ինքնասպասարկվող ռեստորաններ. 
խորտկարաններ. ռեստորաններ և բարեր, այդ 
թվում սննդամթերքի վաճառքի կրպակներ և 
սննդամթերքը դուրս տրամադրող ռեստորան-
ներ. պատրաստի սննդամթերքով ապահովում. 
սննդամթերքի պատրաստում` տեղում սպառելու 
կամ դուրս հանելու համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101350 (111) 16724
(220) 22.09.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 22.09.2020
(730) ՖրիմենթլՄեդիա Լիմիթիդ, GB
(442) 22.11.2010
(540)

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

(511)
դաս 9. կինեմատոգրաֆիական ժապա-

վեններ. մուլտիպլիկացիոն կինոնկարներ. կինո-
ժապավեններ. կինոնկարներ. մագնիսական 
գրանցումներ. օպտիկական գրանցումներ. 
մագ նիսաօպտիկական գրանցումներ. կարծր 
(կիսահաղորդչային) կրիչների վրա գրանցում-
ներ. ձայնատեսային ուսուցողական սարքեր. 
հե ռուստացույցներին հարմարեցված սարքեր 
զվարճությունների համար. էլեկտրոնային 
գրքեր և հրատարակումներ. էլեկտրոնային 
խա ղեր. հեռուստացույցներին հարմարեց ված 
ինտերակտիվ խաղեր. էլեկտրական և տեսա- 
սարքեր և սարքավորումներ զվարճություն-
ների համար. մուլտիմեդիային սկավառակ-
ներ և հրատարակումներ. մուլտիմեդիային 
գրան ցումներ և հրատարակումներ. լազերի 
միջո ցով կարդացվող սկավառակներ. տեսա-
սկավառակներ և տեսահրատարակումներ. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. հա-
մա կարգչային ծրագրեր. թվային գրանցումն  եր. 
ձայնատեսային տեղեկատվական միջոցներ՝ 
նախատեսված ձայնի և(կամ) պատկերի, 
տվյալների և(կամ) տեղեկատվության կրման 
և(կամ) գրառման համար. ձայնի և(կամ) 
պատկերի, և(կամ) տեղեկատվության գրառ-
ման, և(կամ) վերարտադրման սարքեր և 
սարքավորումներ. հոլոգրամներ. ճկուն սկավա-
ռակներ. ձայնային գրառումներ. նախապես 
գրանցված սկավառակներ. սկավառակներ 
գրառման համար. կոմպակտ սկավառակներ. 
գրամոֆոնային ձայնագրություններ. ձայնա-
ժապավեններ. մագնիտոֆոնի կասետներ. տե-
սաժապավեններ. լազերային սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ՝ ինտերակտիվ CD- 
ROM-ներ. թվային տեսասկավառակներ (DVD). 
հաղորդակցական սարքեր և սարքավորումներ. 
հեռախոսներ. շարժական հեռախոսներ. լիցքա-
վորման սարքեր. շարժական հեռախոսների 
լիցքավորման սարքեր. ավտոմատ սարքեր 
շար ժական հեռախոսների համար. խաղեր 
շարժական հեռախոսների համար. կարաոկե 
սարքեր. վերը նշված բոլոր ապրանքների մասեր 
և կցամասեր. թվային խաղեր. շարժական 
հեռախոսների համար խաղեր. DVD խաղեր.
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դաս 16. թուղթ. ստվարաթուղթ. թղթից 
պարագաներ. ստվարաթղթից պարագաներ. 
տպագրական արտադրանք. գրքեր. ամեն-
ամյա հրատարակումներ. հրատարակումներ. 
կոմիքսներ. երգարաններ. ամսագրեր. տեղե-
կատվական տեղեկագրեր. թերթեր. ալբոմ-
ներ. պարբերականներ. հանդեսներ, լրա գրեր. 
կատալոգներ. ուղեցույցներ, տեղեկագրեր. 
քարտեզներ. բրոշյուրներ, պարսավագրեր. 
թռու ցիկներ. ազդագրեր. թղթագրենական 
պիտույքներ. պիտակներ. գրասենյակային 
պարագաներ. գծագրական, նկարչական և 
ներկարարական նյութեր, սարքեր և գործիք ներ. 
հավաքածուներ գրելու համար. ուսումնական 
և ուսուցողական նյութեր. խաղերի, սարքերի 
և սարքավորումների տեսքով ուսումնական և 
ուսուցողական նյութեր. կազմարարական նյութեր. 
գրքերի կազմեր. էջանիշեր. տպագրական 
հավաքածուներ. գծագրեր. նկարներ. լուսա-
նկարներ. փորագրանկարներ, էստամպներ. 
պատկերներ. օրացույցներ. գրիչներ. մատիտ-
ներ. նախշեր մատիտների վրա դնելու համար. 
ներկեր. նկարչական վրձիններ. նկարչական 
հավաքածուներ. ծայրակալներ, մամլակներ. 
նվերների փաթեթավորման նյութեր. նվեր ների 
փաթեթավորմանը կցվող շնորհավորական 
քար  տեր և բացիկներ. նվերների փաթեթավոր-
ման բարակ թուղթ. տուփեր նվերների հա-
մար. փաթեթավորման թուղթ. բլոկնոտներ. 
փոխադրանկարներ. թղթյա անձեռոցիկներ և 
թղթյա այլ գեղազարդային պարագաներ. թղթյա 
արտադրանք և զարդարանք երեկույթների 
համար. սեղանի թղթյա սփռոցներ և ծածկոց-
ներ. թղթյա տակդիրներ. թղթյա նեղ ժապավեն-
ներ երեկույթների համար. փորձանմուշներ 
ասեղնագործության համար. գեղազարդային 
փոխադրանկարներ. քանոններ. ռետիններ. 
շնորհավորական բացիկներ. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ. թղթյա ցուցանակներ. դրոշակներ. 
քարտեր. վերը նշված բոլոր ապրանքների 
համար մասեր և կցամասեր.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթու թյուն, 
ուսուցում) և զվարճություններ հեռուստա տե-
սության, կինոյի, ռադիոյի և թատրոնի բնա-
գա վառներում. ռադիո և հեռուստածրագրերի, 
ֆիլ մերի և շոուների արտադրություն և ներ-
կայացում. հեռուստատեսության և ռա դիոյի 
միջոցով կամ դրանց վերաբերող դաստիա-

րակություն, կրթություն և ուսուցում. հեռուս-
տատեսության և ռադիոյի միջոցով կամ 
դրանց վերա բերող զվարճությունների տրա-
մա  դրում. մրցույթների կազմակերպում (դաս-
տիա րակություն, կրթություն, ուսուցում, զվար-
ճություն). ինտերակտիվ հեռախո սա  յին մրցույթ-
ների կազմակերպում. հրապարակում և հրա-
տարակում. կինոմատոգրաֆիական ֆիլ-
մերի, ռադիոհաղորդումների ար տա դրու   թյուն. 
ռա  դիոյի, հեռուստատեսության, ար բանյա-
կային, մալուխային և հեռախոսային կապի 
միջոցով, ինչպես նաև համաշխարհային ցանցի 
և ինտերնետի միջոցով դաստիարակություն 
(կրթություն, ուսուցում) և զվարճություններ. 
շոուների կազմակերպում. ձայնագրությունների 
և նախապես գրանցված շոուների, ֆիլմերի, 
ռադիո և հեռուստատեսային ներկայացումն երի 
վարձույթ. զվարճությունների տրամադրում 
ռա դիոյի, հեռուստատեսության, կի նոյի, թա-
տրոնի միջոցով. խաղային շոու ներ. հեռա   խո-
սության միջոցով հանդիսա տեսի մասնակ-
ցությամբ հեռուստատեսային զվար ճություն  ների 
տրամադրում. ինտերակտիվ զվարճություններ 
շարժական հեռախոսների համար. ինտեր-
նետային խաղեր. վիճակախաղերի և բախ-
տա խաղերի կառավարում. շարժական և հա-
մակարգչային ցանցերի միջոցով տեսա հոլո-
վակների տրամադրում զվարճության, դաս-
տիա րակության (կրթության և ուսուց ման) նպա-
տակով։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101372 (111) 16725
(220) 24.09.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 24.09.2020
(730) Պիրելլի Թայր Ս.Պ.Ա, IT
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 12. դողեր. օդաճնշական, կիսա օդա-

ճնշական և համընդհանուր դողեր տրանս պոր-
տային միջոցների համար. անիվներ, անիվն երի 
եզրակներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20101385 (111) 16726
(220) 28.09.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 28.09.2020
(730) «Փարիզ յան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ, 

Երևան, Ամիրյան 11, AM
(442) 21.10.2010
(540)

(526) Բացի «LE CAFE DE FRANCE» գրառումից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է սև, ոսկեգույն, 
սպիտակ և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 30. սուրճ։

(740) Ա. Նազարյան
____________________

(210) 20101386 (111) 16727
(220) 28.09.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 28.09.2020
(730) «Փարիզ յան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ, 

Երևան, Ամիրյան 11, AM
(442) 21.10.2010
(540)

(526) Բացի «LE CAFE D’ARMENIE» արտա-
հայտությունից մնացած բոլոր գրա ռումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, ոսկեգույն, 
մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ։

(511)
դաս 30. սուրճ։

(740) Ա. Նազարյան
____________________
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(210) 20101394 (111) 16728
(220) 29.09.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 29.09.2020
(730) ԷնՍիսոֆթ Քորփորեյշն, KR
(442) 05.11.2010
(540)

(511)
դաս 9. գրանցված համակարգչային ծրա-

գրային արտադրանք. բեռնվող ծրագրային 
արտադրանք համակարգչային խաղերի հա-
մար. գրանցված համակարգչային ծրագրեր. 
գրանցված համակարգչային արտադրանք 
խաղերի համար. բեռնվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք օնլայն խաղերի 
համար. տեսախաղերով և տեսախաղերի 
համար քարթրիջներ (հանովի բլոկներ, 
որոնք պարունակում են խաղեր կամ խաղերի 
համար ծրագրեր). բեռնվող համակարգ-
չային ծրագրեր. բեռնվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. ձայնագրված 
երաժշտությամբ կոմպակտ սկավառակներ. 
սարքեր և սարքավորումներ համակարգչային 
խաղերի համար. մուլտիպլիկացիաներ. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք վիրտուալ 
իրականության խաղերի համար. գրանցված 
համակարգչային ծրագրեր խաղերի համար. 
հիշողության բլոկներ համակարգիչների հա-
մար. դյուրակիր շարժական հաղորդակցա-
կան սարքեր և սարքավորումներ. անձնական 
թվային քարտուղարներ (PDA). ակնոցներ և 
ակնոցային օպտիկա. ակնոցներ և ակնոցային 
օպտիկա երեխաների համար. համակարգչային 
մկնիկներ. համակարգչային ստեղնաշարեր. 
գորգիկներ մկնիկների համար. կինոնկարներով 
և երաժշտությամբ գրանցված թվային բազ-
մաֆունկցիոնալ սկավառակների (DVD) նվա-
գարկիչներ. բեռնվող էլեկտրոնային գրքեր. 

դաս 41. համակարգչային ցանցից օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող ծառայություն ներ խա-
ղերի վերաբերյալ. պատկերի թվա յին ձևա-
վ որ ման ծառայություններ. թվային բազ մա-
ֆունկցիոնալ սկավառակների (DVD) վար ձույթ. 
կինո թատրոնների վերաբերյալ տեղեկա տվու-
թյան տրամադրում. էլեկտրոնային հրատարա-
կում ների (ոչ բեռնվող) օնլայն տրամադրում. 
ինտեր  նետի միջոցով խաղային կենտրոնների 
տրամադրում. օնլայն խաղին վերաբերող խաղերի 

կազմակերպում. ծառայությունների տրամա դրում 
խաղային ավտոմատներով սրահների համար. 
համակարգչային խաղերի և համակարգիչների 
վերաբերյալ տեղեկատվության օնլայն տրա-
մադրում. համակարգչային (արքադային) խա-
ղերի կենտրոնների կառավարում. սար քերի 
և սարքավորումների տրամադրում համա-
կարգչային խաղերի համար. էլեկտրո նային 
համակարգչային խաղերի կենտրոնների 
ծառայություններ։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(730) ՖրիմենթլՄեդիա Լիմիթիդ, GB
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 9. կինեմատոգրաֆիական ժապա-

վեններ. մուլտիպլիկացիոն կինոնկարներ. կինո-
ժապավեններ. կինոնկարներ. մագնիսական 
գրանցումներ. օպտիկական գրանցումներ. 
մագ նիսաօպտիկական գրանցումներ. կարծր 
(կիսա հաղորդչային) կրիչների վրա գրանցում-
ներ. ձայնատեսային ուսուցողական սարքեր. 
հեռուս տացույցներին հարմարեցված սար-
քեր զվար ճությունների համար. էլեկտրոնային 
գրքեր և հրատարակումներ. էլեկտրոնային 
խաղեր. հեռուստացույցներին հարմարեցված 
ինտերակտիվ խաղեր. էլեկտրական և տեսա- 
սարքեր և սարքավորումներ զվարճություն-
ների համար. մուլտիմեդիային սկավառակ-
ներ և հրատարակումներ. մուլտիմեդիային 
գրան ցումներ և հրատարակումներ. լազերի 
միջոցով կարդացվող սկավառակներ. տեսա-
սկավառակներ և տեսահրատարակումներ. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրեր. թվային գրանցում-
ներ. ձայնատեսային տեղեկատվական միջոց-
ներ՝ նախատեսված ձայնի և (կամ) պատկերի, 
տվյալների և (կամ) տեղեկատվության կրման 
և (կամ) գրառման համար. ձայնի և (կամ) 
պատկերի, և (կամ) տեղեկատվության գրառ-
ման, և (կամ) վերարտադրման համար սարքեր 
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և սարքավորումներ. հոլոգրամներ. ճկուն սկա-
վառակներ. ձայնային գրառումներ. նախա պես 
գրանցված սկավառակներ. սկավառակներ 
գրառման համար. կոմպակտ սկավառակներ. 
գրամոֆոնային ձայնագրություններ. ձայնա-
ժապավեններ. մագնիտոֆոնի կասետներ. տե-
սա ժապավեններ. լազերային սկավառակ ներ. 
կոմպակտ սկավառակներ՝ ինտերակտիվ CD- 
ROM-ներ. թվային տեսասկավառակներ (DVD). 
հաղորդակցական սարքեր և սարքավորում-
ներ. հեռախոսներ. շարժական հեռախոսներ. 
լիցքավորման սարքեր. շարժական հեռախոս-
ների լիցքավորման սարքեր. ավտոմատ սարքեր 
շարժական հեռախոսների համար. խաղեր 
շարժական հեռախոսների համար. կարաոկե 
սարքեր. վերը նշված բոլոր ապրանքների մասեր 
և կցամասեր. թվային խաղեր. շարժական 
հեռախոսների համար խաղեր. DVD խաղեր.

դաս 16. թուղթ. ստվարաթուղթ. թղթից 
պարագաներ. ստվարաթղթից պարագաներ. 
տպագրական արտադրանք. գրքեր. ամեն-
ամյա հրատարակումներ. հրատարակում-
ներ. կոմիքսներ. երգարաններ. ամսագրեր. 
տեղեկատվական տեղեկագրեր. թերթեր. 
ալբոմներ.  պարբերականներ.  հանդես-
ներ, լրագրեր. կատալոգներ. ուղեցույցներ, 
տեղե  կագրեր. քարտեզներ. բրոշյուրներ, 
պարսավագրեր. թռուցիկներ. պոստերներ. 
թղթա գրենական պիտույքներ. պիտակներ. 
գրասենյակային պարագաներ. գծագրական, 
նկարչական և ներկարարական նյութեր, 
սարքեր և գործիքներ. հավաքածուներ գրելու 
համար. ուսումնական և ուսուցողական նյու-
թեր. խաղերի, սարքերի և սարքավորումների 
տեսքով ուսումնական և ուսուցողական նյու-
թեր. կազմարարական նյութեր. գրքերի կազմեր. 
էջանշաններ. տպագրական հավաքածու-
ներ. գծագրեր. նկարներ. լուսանկարներ. փո-
րագրանկարներ, էստամպներ. պատկերներ. 
օրացույցներ. գրիչներ. մատիտներ. նախշեր 
մատիտների վրա դնելու համար. ներկեր. 
նկարչական վրձիններ. նկարչական հավա-
քածուներ. էջանշաններ, ծայրակալներ, մամ-
լակներ. նվերների փաթեթավորման նյու թեր. 
նվերների փաթեթավորմանը կցվող շնոր-
հավորական քարտեր և բացիկներ. նվեր-
ների փաթեթավորման բարակ թուղթ. տուփեր 
նվերների համար. փաթեթավորման թուղթ. 
բլոկնոտներ. փոխադրանկարներ. թղթյա ան-
ձեռոցիկներ և թղթյա այլ գեղազարդային 
պարագաներ. երեկույթների համար թղթյա 

արտադրանք և զարդարանք. սեղանի թղթյա 
սփռոցներ և ծածկոցներ. թղթյա տակդիր-
ներ. թղթյա նեղ ժապավեններ երեկույթների 
համար. փորձանմուշներ ասեղնագործության 
համար. գեղազարդային փոխադրանկարներ. 
քանոններ. ռետիններ. շնորհավորական բա-
ցիկներ. ինքնասոսնձվող պիտակներ. թղթյա 
ցուցանակներ. դրոշակներ. քարտեր. վերը 
նշված բոլոր ապրանքների համար մասեր և 
կցամասեր.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-
թյուն, ուսուցում) և զվարճություններ հեռուս-
տա տեսության, կինոյի, ռադիոյի և թատրոնի 
բնա գավառներում. ռադիո և հեռուստածրա-
գրերի, ֆիլմերի և շոուների արտադրություն 
և ներ կայացում. հեռուստատեսության և 
ռա  դիոյի միջոցով կամ դրանց վերաբերող 
դաստիարակություն, կրթություն և ուսուցում. 
հե ռուս  տատեսության և ռադիոյի միջո ցով 
կամ դրանց վերաբերող զվարճությունների 
տրա մադրում. մրցույթների կազմակերպում 
(դաստիարակություն, կրթություն, ուսուցում, 
զվարճություն). ինտերակտիվ հեռախոսային 
մրցույթների կազմակերպում. հրապարակում 
և հրատարակում. կինոմատոգրաֆիական 
ֆիլմերի, շոուների, ռադիո հաղորդումների 
և հեռուստածրագրերի արտադրություն. ռա-
դիոյի, հեռուստատեսության, արբանյա կա յին, 
մալուխային և հեռախոսային կապի միջոցով, 
ինչպես նաև համաշխարհային ցանցի և 
ինտերնետի միջոցով դաստիարակություն 
(կրթություն, ուսուցում) և զվարճություն ներ. 
շոուների կազմակերպում. ձայնագրությունների և 
նախապես գրանցված շոուների, ֆիլմերի, ռադիո 
և հեռուստատեսային ներկայացումների վար-
ձույթ. տեսաժապավենների և տեսասկավառակ-
ների արտադրություն. զվարճությունների տրա-
մադրում ռադիոյի, հեռուստատեսության, կի-
նոյի, թատրոնի միջոցով. խաղային շոուներ. 
հեռախոսության միջոցով հանդիսատեսի 
մաս նակցությամբ հեռուստատեսային զվար-
ճությունների տրամադրում. ինտերակտիվ զվար-
ճություններ շարժական հեռախոսների համար. 
ինտերնետային խաղեր. վիճակախաղերի և 
բախ տախաղերի կառավարում. շարժական 
և համակարգչային ցանցերի միջոցով տեսա-
հոլովակների տրամադրում զվարճության, 
դաս տիարակության (կրթության և ուսուց ման) 
նպատակներով։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________
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(210) 20101494 (111) 16730
(220) 20.10.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 20.10.2020
(730) «Մ.Ս.ՎՕԼ Թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Ն. Շեն-

գավիթ 9 փ., 1 շենք, բն. 2/1, AM
(442) 05.11.2010
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ։ 

____________________

(210) 20101539 (111) 16731
(220) 29.10.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 29.10.2020
(730) Անեստ Իվատա Քորփորեյշն ընկերություն, 

JP
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար-

ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների հա մար նախա տես-
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և 
փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների հա-
մար նախատեսվածների). գյուղատնտեսական 
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ինկուբատորներ. հիդրավլիկ 
պոմպեր։
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20101552 (111) 16732
(220) 01.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 01.11.2020

(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 
նրբ. 5, N 10, AM

(442) 22.11.2010
(540)

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

տապիոկա, սագո, ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացա-
թխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց.

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

____________________

(210) 20101578 (111) 16733
(220) 04.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 04.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 

Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր:
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101579 (111) 16734
(220) 04.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 04.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 

Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20101584 (111) 16735
(220) 04.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 04.11.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 22.11.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, ոսկե-
գույն, մոխրագույն և կաթնագույն գունային հա-
մակցությամբ։
(511)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց.

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

____________________

(210) 20101586 (111) 16736
(220) 04.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 04.11.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 22.11.2010

(540)

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

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

____________________

(210) 20101633 (111) 16737
(220) 11.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 11.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 

Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)

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

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

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

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

____________________
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(210) 20101634 (111) 16738
(220) 11.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 11.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 

Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)

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

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

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

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

____________________

(210) 20101639 (111) 16739
(220) 11.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 11.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 

Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. 
ալ յուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց.

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

____________________

(210) 20101640 (111) 16740
(220) 11.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 11.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 

Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20101643 (111) 16741
(220) 11.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 11.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 

Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)
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(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

____________________

(210) 20101646 (111) 16742
(220) 11.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 11.11.2020
(730) «Հայաստանի հանրային ռադիո ընկե-

րություն» ՓԲԸ, Երևան, Ալեք Մանուկյան 
5, AM

(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 38. ռադիոծրագրերի հեռարձակում.
դաս 41. ռադիոծրագրերի պատրաստում.

դաստիարակություն (կրթություն, ուսուցում). 
ուսումնական գործընթացի ապահովում, զվար-
ճություններ. մարզական և մշակութային միջո-
ցառումների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20101650 (111) 16743
(220) 12.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 12.11.2020
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 

Հոլդինգս, Ինք., US
(442) 22.12.2010
(540)

(511)
դաս 30. պիտա տեսակի հացի մեջ փաթաթ-

ված բաղադրիչներ, որոնք առավելապես պա-
րունակում են միայն հետևյալ մթերքները կամ 
դրանցից մի քանիսը՝ հավ (պատրաստված 
կամ պահածոյացված), ձուկ, և (կամ) սոուսներ՝ 
տեղում ճաշակելու կամ դուրս տանելու համար։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101663 (111) 16744
(220) 15.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 15.11.2020
(730) Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 

«Մոբիլնիե ՏելեՍիստեմի», RU
(442) 07.12.2010
(540)

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

դաս 9. համակարգիչներ, նոութբուքեր, 
նեթբուքեր, ֆլեշ հիշողության քարտեր, երթու-
ղարարներ, մոդեմներ, անձնական թվային 
քարտուղարներ, հեռախոսներ.

դաս 16. տպագրական արտադրանք, այն 
է` օրացույցներ, ալբոմներ, աֆիշներ, պլա-
կատներ, բրոշյուրներ, բուկլետներ, նոթա-
տետրեր. թղթյա, պլաստմասսայե, ստվա րա-
թղթյա իրեր փաթեթավորման համար. տպա-
գրական հրատարակումներ, այն է` թերթեր, 
պարբերական հրատարակություններ, գրքեր. 
ինքնահոսներ, էջանիշեր գրքերի համար, 
ծրարներ, ինքնասոսնձվող պիտակներ, շա-
պիկներ, շնորհավորական բացիկներ.

դաս 25. հագուստ, այդ թվում` փողկապներ, 
բաճկոնակներ, բաճկոններ, կարճաթև մայկաներ, 
վզի թաշկինակներ, զգեստներ, շարֆեր.

դաս 35. ապրանքների առաջխաղացում  
(երրորդ անձանց համար), այդ թվում` երա-
ժշտական գրառումների մանրածախ վա-
ճառքի խանութներ. մանրածախ խանութներ 
և ինտեր ակտիվ մանրածախ ինտերնե-
տային խանութներ ձայնային և տեսողա-
կան գրա ռումների, ժապավենների, կոմպակտ 
սկա վառակների և գրքերի բնագավառում, 
երաշժտության բնագավառի տեսաֆիլմերի 
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և ամսագրերի բնագավառում. շարժական 
հաղորդակցության միջոցների մանրածախ 
խանութներ և ինտերակտիվ մանրածախ 
ինտերնետային խանութներ. էլեկտրոնային 
և փոստային կատալոգների վաճառքի 
ծառայություններ ձայնային և տեսողական 
գրառումների, ժապավենների, կոմպակտ 
սկավառակների և գրքերի բնագավառում, 
երաշժտության բնագավառի տեսաֆիլմերի 
և ամսագրերի բնագավառում. ապրանքների 
ցուցադրում, ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում.

դաս 37. հաղորդակցության միջոցների 
նորոգում. սարքավորումների, այն է` հեռա-
խոսների, ռադիոհեռախոսների, շարժական 
հա ղորդակցության միջոցների, տեղակայում 
և տեխնիկական սպասարկում, տեղեկատվու-
թյուն հաղորդակցության միջոցների նորոգման 
հար ցերով.

դաս 38. բջջային հեռախոսային հաղոր-
դակցություն. արբանյակային հաղորդակցու-
թյուն. օպտիկաթելքային հաղորդակցություն. ռա-
դիոհեռախոսային հաղորդակցություն, բջջային 
ռադիոհեռախոսային հաղորդակ ցու թյուն. ռա-
դիոռելեային հաղորդակցություն. շարժական 
հաղորդակցություն. հեռահաղորդակցական 
կապի ծառայություններ, մուտքի տրամադրում 
դեպի համաշխարհային համակարգչային 
ցանց (ինտերնետային ծառայությունների 
մատակարարների ծառայություն). հեռա-
հաղորդակցական միացման ապահովում 
դեպի համաշխարհային համակարգչային 
ցանց. հաղորդագրությունների փոխանցում. 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փո խանցում համակարգչի, շարժական և 
արբանյակային հեռախոսակապի օգտա-
գործումով. էլեկտրոնային փոստ. փեյջին-
գային ծառայություն (ռադիոյի, հեռախոսի 
կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
օգտագործմամբ). տեղեկատվու թյուն հեռա-
հաղորդակցության մասին. հեռահա ղոր-
դակցական երթուղավորումներ և միա ցում-
ներ. սարքավորումների վարձույթ հաղոր դա-
գրությունների փոխանցման համար. ֆաք-
սիմիլային սարքավորումների վարձույթ. 
հեռակոնֆերանսների կազմակերպման ծա-
ռայություններ. շարժական բջջային հեռա-

խոսային հաղորդակցության տրամադրման 
ծառայություններ. դեպի համաշխարհային 
տեղե կատվական ցանցեր մուտքի ժամանակի 
վարձույթ.

դաս 41. զվարճություններ. տեղե կա-
տվու թյուն զվարճությունների վերաբերյալ. 
խաղի ինտերակտիվ ապահովում (համա-
կարգչային ցանցի միջոցով) .  չբեռնա-
վորվող ինտերակտիվ էլեկտրոնային հրա-
տարակությունների ապահովում. տեղեկա-
տվական, ժամանցի ծառայությունների տրա-
մադրում (բովանդակություն-խմբակցում). 
ձայնա գրությունների և հնչյունագրերի վար-
ձույթ. տեքստային նյութերի հրապարակում (բա-
ցառությամբ գովազդային նյութերի)։
(740) Ռ. Քալաշյան

____________________

(210) 20101665 (111) 16745
(220) 15.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 15.11.2020
(730) «Արարատ» սննդի կոմբինատ ՍՊԸ, ք. 

Երևան, Արաբկիրի 29, տ. 13/1, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
(740) Զ. Մանուկյան

____________________

(210) 20101685 (111) 16746
(220) 17.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 17.11.2020
(730) «Միսաք և Լիաննա» ՍՊԸ, Մասիս, Հերացու 

փող., AM
(442) 07.12.2010
(540)

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

դաս 43. ռեստորանային համալիր.
դաս 45. հարսանյաց սրահ։  

____________________
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(210) 20101703 (111) 16747
(220) 23.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 23.11.2020
(730) «Տիգրան հ.հ.գ» ՍՊԸ, Դիլիջան, Գետափնյա 

7, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գոր-

ծարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20101711 (111) 16748
(220) 24.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 24.11.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 22.12.2010
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20101712 (111) 16749
(220) 24.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 24.11.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM

(442) 22.12.2010
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20101714 (111) 16750
(220) 24.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 24.11.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 22.12.2010
(540)

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

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

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

____________________

(210) 20101715 (111) 16751
(220) 24.11.2010 (151) 22.03.2011
 (181) 24.11.2020
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 

նրբ. 5, N 10, AM
(442) 22.12.2010
(540)
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(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

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

____________________

(210) 20100568 (111) 16752
(220) 14.04.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 14.04.2020
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե 

Պետրոսյան, Երևան, Ավան-Առինջ 4/2, բն. 
9, AM

(540)

(526) «ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտ չէ։

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն և 
երկնագույն գունային համակցությամբ։

(511)
դաս 41. ուսումնական գործընթացի կազ-

մակերպում: 
____________________

(210) 20100776 (111) 16753
(220) 31.05.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 31.05.2020
(730) Լունավեյլ Թրեյդ Լիմիտիդ, CY
(442) 22.09.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու ժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկ ներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամն երի ծեփապատճեններ պատրաս տելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ռ. Մանասերյան

____________________

(210) 20101040 (111) 16754
(220) 14.07.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 14.07.2020
(730) Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP
(442) 21.10.2010
(310) 2536486   (320) 19.01.2010   (330) UK
(540)

(511)
դաս 5. մարդկանց համար նախատեսված 

դեղագործական նյութեր և պատրաստուկներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101041 (111) 16755
(220) 14.07.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 14.07.2020
(730) Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP
(442) 21.10.2010
(310) 2536694   (320) 19.01.2010   (330) UK
(540)

(511)
դաս 5. մարդկանց համար նախատեսված 

դեղագործական նյութեր և պատրաստուկներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________
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(210) 20101042 (111) 16756
(220) 14.07.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 14.07.2020
(730) Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP
(442) 21.10.2010
(310) 2536698  (320) 19.01.2010   (330) UK
(540)

(511)
դաս 5. մարդկանց համար նախատեսված 

դեղագործական նյութեր և պատրաստուկներ։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101043 (111) 16757
(220) 14.07.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 14.07.2020
(730) Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP
(442) 21.10.2010
(310) 2536699   (320) 19.01.2010   (330) UK
(540)

(511)
դաս 5. մարդկանց համար նախատեսված 

դեղագործական նյութեր և պատրաստուկներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101047 (111) 16758
(220) 14.07.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 14.07.2020
(730) Սեյվրգլասս, FR
(442) 13.08.2010
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)

դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղային կամ 
խոհանոցային օգտագործման համար, ապակյա 
շշեր, գնդաձև ապակյա տարաներ, ապակյա 
անոթներ խմելու համար. ապակյա ջրամաններ, 
ապակյա գավաթներ և պուտուկներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101079 (111) 16759
(220) 21.07.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 21.07.2020
(730) «Վի–Լիտ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 14, 

բն. 3, AM
(442) 13.08.2010
(540)

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

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն, 
բաց մոխրագույն 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 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակա-
յին կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրա-
մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ (բա-
ցառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
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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 ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի զար-
դեր.

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

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթու-

թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործ ընթացի 
ապա   հովում, զվարճություններ. մար զա կան և 
մշակութային միջոցառումների կազմա կեր պում։ 

____________________

(210) 20101082 (111) 16760
(220) 21.07.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 21.07.2020
(730) Քամալ Քհանբաբաեի Ջեներալ Թրեյդինգ 

ՔՕ., Լ.Լ.Ք. AE
(442) 05.11.2010
(540)

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

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 

էներգիա ստանալու համար (ոչ բժշկական 
նպատակներով). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
թարմացնող ըմպելիքներ:
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101215 (111) 16761
(220) 19.08.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 19.08.2020
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-

վեննոստյու « Կիրա Պլաստինինա Սթիլ», RU
(442) 22.11.2010
(540)

(511)
դաս 3. անուշաբույր ջուր. անձնական օգտա-

գործման հոտազերծիչներ. օծանելիք. օճառներ. 
անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). շամպուններ.

դաս 9. ակնոցների շրջանակներ. ակնոց-
ներ (օպտիկա). արևապաշտպան ակնոցներ. 
սպորտային ակնոցներ.

դաս 14. հմայիլներ. ապարանջաններ (թան-
կարժեք). ժամացույցների ապարանջաններ. 
կախազարդեր. կախազարդեր բանալիների 
համար. մետաղազարդեր. գնդասեղներ. քորոց-
ներ (թանկարժեք). դեկորատիվ գնդասեղներ. 
գնդասեղներ փողկապների համար. ուլունքներ 
մամլած սաթից. մարգարիտ (թանկարժեք). 
փողկապների սեղմիչներ. թևքաճարմանդներ. 
կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. վզնոցներ 
(թանկարժեք). նշանի մատանի, մատանի (քա-
րով). տուփեր ազնիվ մետաղներից. մեդալիոն-
ներ (զարդեր). ականջօղեր. զարդարանքներ. 
շղթաներ.

դաս 18. դրամապանակներ. այցեքարտերի 
թղթապանակներ. անձրևի հովանոցներ. արևի 
հովանոցներ. քսակներ. թիկնապայուսակներ. 
կանացի պայուսակներ. ծովափի պայուսակներ. 
տուրիստական պայուսակներ.
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դաս 25. շարֆեր (պարանոցի թաշկինակ-
ներ). հագնելու սպիտակեղեն. քրտինք կլանող 
(ներծծող) հագնելու սպիտակեղեն. բանվորական 
բլուզներ. նավաստու բլուզներ. բոաներ (կանացի 
վզպատներ(վզամորթիներ). բոդի (հագնելու 
սպիտակեղեն). կիսակոշիկներ. բրիջիներ. տա-
բատներ (շալվարներ, անդրավարտիքներ). 
բուտսեր. կրծկալներ. հագուստի օձիքներ. 
հանովի օձիքներ. քողեր. կրնկակոշիկներ. 
փողկապներ. ժապավենակապ փողկապներ. 
գամաշներ (ճարմանդներ). զանկապաններ. 
բաճկոնակներ. սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
տրիկոտաժեղեն. վարտիքներ. գլխանոցներ. 
կաշնեներ. հովարներ գլխարկների համար. 
զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ (հագուստ). 
կոմբինեզոններ ջրային դահուկների համար. 
իրանակալներ. կոստյումներ. լողազգեստներ. 
դիմակահանդեսի կոստյումներ. լողափի 
զգեստներ. բաճկոններ. լիֆեր. կարճ թևքերով 
մայկաներ. բազկապատեր. կրծքակալներ. 
թիկնոցներ. մանտո. դիմակներ քնելու համար 
(հագուստ). մորթիներ (հագուստ). թաթմաններ. 
մուֆտաներ, ձեռնամուշտակներ (հագուստ). 
մուֆտաներ ոտքերի համար. մորթե թիկնոցներ. 
ականջակալներ (հագուստ). գուլպաներ. լողի 
կոշիկ. լողափի կոշիկ. սպորտային կոշիկ. կոշիկ. 
թղթե հագուստ. վերնազգեստ. պատրաստի 
հագուստ. հագուստ հեծանվորդների համար. 
հագուստ մարմնամարզիկների համար. հագուստ 
գաբարդինից. հագուստ ջերսիից. հագուստ 
արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ. տրի-
կոտաժե հագուստ. համազգեստ. հագուստ. 
վերարկուներ. եղջրվամուշտակներ. կնգուղով 
վերարկու. ձեռնոցներ (հագուստ). պիժամա-
ներ. լողազգեստներ. վզպատներ. զգեստներ. 
ան ջրանցիկ անձրևանոցներ. գլխակապեր 
(գլխի ծածկոցներ). կախակապեր. կապեր 
կիսագուլպաների համար. կապեր գուլպա-
ների համար. քուղերով կիսակոշիկներ. գոտի-
ներ (հագուստ). գոտի-քսակներ. պուլովեր-
ներ. ռանտեր կոշիկների համար. շապիկ-
ներ (բլուզ ներ). սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
ճտքավոր (երկարաճիտ) կոշիկներ. սարիներ. 
սվի տերներ. պատմուճաններ. կիսավարտիք-
ներ. մարմնամարզական (կիսա)կոշիկներ. 
տնային (կիսա)կոշիկներ. (կիսա)կոշիկներ. 
չալմաներ (տուրբաններ). գլխարկներ. գոգ-
նոցներ (հագուստ). խալաթներ. գուլպաներ. 

քրտինք կլանող (ներծծող) գուլպաներ. շալեր. 
թղթե գլխարկներ (հագուստ). թասակներ 
(կլոր, ոչ խորը, առանց եզրերի գլխարկ). լողա-
գլխարկ ներ. շարֆեր. փողքաժապավեններ. 
մուշտակներ. էսպադրիլներ. շրջազգեստներ. 
տակի շրջազգեստներ.

դաս 35. ապրանքների առաջխաղացում 
(երրորդ անձանց համար). մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար (ապ  
րանքների գնում և ձեռնարկատերերին ապ-
րանքներով ապահովում)։
(740) Ա. Գալոյան

____________________

(210) 20101217 (111) 16762
(220) 20.08.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 20.08.2020
(730) «Անի փրինթ» ՍՊԸ, AM
(442) 06.09.2010
(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. պի-
տույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրա-
մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ (բա-
ցառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյու թեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. մասնավորապես՝ անձեռոցիկներ, զու-
գարանի թուղթ, թղթե սրբիչներ, թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ: 

____________________

(210) 20101218 (111) 16763
(220) 20.08.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 20.08.2020
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(730) «Անի փրինթ» ՍՊԸ, AM
(442) 06.09.2010
(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. պի-
տույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրա-
մեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. մասնավորապես՝ անձեռոցիկներ, 
զուգարանի թուղթ, թղթե սրբիչներ, թղթե կոս-
մետիկ անձեռոցիկներ: 

____________________

(210) 20101272 (111) 16764
(220) 07.09.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 07.09.2020
(730) «Գալստյաններ հայր և որդի » ՍՊԸ, 

Արարատի մարզ, գյուղ Նորաբաց, AM
(442) 22.09.2010
(540)

(591) «ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ» 
արտա հայտությունն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 29. մսամթերք։ 

____________________

(210) 20101273 (111) 16765
(220) 07.09.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 07.09.2020
(730) «Բադալյան եղբայրներ» ՍՊԸ, Երևան, 

Աբովյան 37, AM
(442) 22.09.2010
(540)

(511)
դաս 29. միս, մսի պահածոներ, երշիկեղեն, 

թռչնամիս.
դաս 32. գարեջուր. գազավորված ջրեր, 

մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր: 
____________________

(210) 20101368 (111) 16766
(220) 24.09.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 24.09.2020
(730) «Անորդ մարկետինգ» ՍՊԸ, Արմավիր, գ. 

Գեղակերտ, AM
(442) 05.11.2010
(540)
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(526) «FURNITURE» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փո-
խարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ-
րաստված իրեր.

դաս 35. առևտուր, ներմուծում, գովազդ. 
գործերի կառավարում գործարարության աս-
պարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ։ 

____________________

(210) 20101384 (111) 16767
(220) 28.09.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 28.09.2020
(730) «Մուսման ֆարմասյութիքլզ» ՍՊԸ, 

Կոտայք, Աշտարակի խճուղի, գ. Պռոշյան, 
Վանահովիտ 8, 

(442) 21.10.2010
(540)

(526) «PHARMACEUTICALS» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:

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

(511)
դաս 35. ներմուծում. մեծածախ վաճառք։ 

____________________

(210) 20101425 (111) 16768
(220) 08.10.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 08.10.2020
(730) «Թի բի էս» ՓԲԸ, Երևան, Հ. Քոչարի փող., 

14/1 շենք, բն.9, AM
(442) 05.11.2010

(540)

(526) «ONLINE BOOKING SYSTEM» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ-

մակերպում.
դաս 43. հյուրանոցային համարների ամ-

րագրում։ 
____________________

(210) 20101442 (111) 16769
(220) 13.10.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 13.10.2020
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. անու-

շաբույր ջուր և անուշաբույր արտադրանք 
անձնական օգտագործման համար. դեղերով 
չտոգորված մաշկի խնամքի միջոցներ. դեղ-
երով չտոգորված արդուզարդի պարագաներ 
անձնական օգտագործման համար։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101500 (111) 16770
(220) 21.10.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 21.10.2020
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի 

«Ալկալոիդ» ԱԴ-Սկոպյե, MK
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրասուկներ։

(740) Ան. Նահապետյան
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

49

ՄԱՍ 1

49

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№4 

25 .04 . 20 1 1

(210) 20101532 (111) 16771
(220) 27.10.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 27.10.2020
(730) Ֆինլանդիա Վոդկա Ուորլդուայդ ԼԹԴ, FI
(442) 07.12.2010
(540)

(526) «VODKA OF FINLAND» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, ներառյալ 

թորած սպիրտային խմիչքներ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101533 (111) 16772
(220) 27.10.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 27.10.2020
(730) Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) 

Լիմիթիդ, CH
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վա-
ռիչներ, լուցկի։
(740) Ան. Նահապետյան

____________________

(210) 20101595 (111) 16773
(220) 05.11.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 05.11.2020
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լի-

միթիդ, GB
(442) 22.12.2010
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտային արտա-

դրանք, սիգարետներ, ծխելու պիտույքներ, վա-
ռիչներ, լուցկի։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101669 (111) 16774
(220) 15.11.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 15.11.2020
(730) «Վերֆար» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի նրբ. 

3, AM
(442) 07.12.2010
(540)

(511)
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-

քավորումների տեղակայում.
դաս 45. այլ անձանց կողմից մատուց-

ված անհատական և սոցիալական ծառա-
յություններ անհատի կարիքները հոգալու 
հա մար. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար։ 

____________________

(210) 20101683 (111) 16775
(220) 16.11.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 16.11.2020
(730) Մարինե Մելոյան, Երևան, Ավան, Չարենցի 

15–5, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

50

ՄԱՍ 1

50

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№4 

25 .04 . 20 1 1

(442) 07.12.2010
(540)

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

ուսուցում). ուսումնական գործ ընթացի ապա  հո-
վում, զվարճություններ. մար զա կան և մշակութա-
յին միջոցառումների կազ մակերպում։

____________________

(210) 20101695 (111) 16776
(220) 19.11.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 19.11.2020
(730) «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Հան-

րապետության հրա պա րակ, Վ. Սար գսյան 
26/1, AM

(442) 07.12.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, 
նարնջա գույն և սպիտակ գունային հա-
մակցությամբ։

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գոր-
ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ։
(740) Ալ. Նահապետյան

____________________

(210) 20101741 (111) 16777
(220) 26.11.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 26.11.2020
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ավետիք Գևորգյան, 

Երևան, Եզնիկ Կողբացու 4, բն 32, AM
(442) 22.12.2010

(540)

(511)
դաս 44. ատամնաբուժարան։ 

____________________

(210) 20101763 (111) 16778
(220) 29.11.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 29.11.2020
(730) «Ադամիում» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց փ. 

21/3 շ., բն. 19, AM
(442) 22.12.2010
(540)

(526) «ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՈՒՐ» և «MINERALNAYA 
VODA» (ռուս.) արտահայտություններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:

(511)
դաս 32. հանքային ջուր։ 

____________________

(210) 20101764 (111) 16779
(220) 30.11.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 30.11.2020
(730) «Գ. Գ. Գ. Մանուկյան» ՍՊԸ, Արարատ, գ. 

Վերին Արտաշատ, AM
(442) 21.01.2011
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջոցներ.
դաս 16. անձեռոցիկներ։ 

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

51

ՄԱՍ 1

51

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№4 

25 .04 . 20 1 1

(210) 20101787 (111) 16780
(220) 06.12.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 06.12.2020
(730) «Ստալկեր» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 

60, AM
(442) 22.12.2010
(540)

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

(511)
դաս 35. առևտուր: 

____________________

(210) 20101790 (111) 16781
(220) 07.12.2010 (151) 28.03.2011
 (181) 07.12.2020

(730) «Նաիրի ինշուրանս» ապահովագրական 
ՍՊԸ, Երևան, Պուշկին 50, բն. 1, AM

(442) 22.12.2010
(540)

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև և սպի-
տակ գունային համակցոuթյամբ:

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գոր ծառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ։ 

____________________

 



ԳՅՈՒՏԵՐ

52

ՄԱՍ 1

52

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№4 

25 .04 . 20 1 1

Տեղեկություններ հանրահայտ ճանաչված 
ապրանքային նշանների մասին

(111) 29   

(151) 23.03.2011

(152) 01.01.2004

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

( 511) 

 դաս 30. կոնֆետներ

(540)
ГУСИНЫЕ ЛАПКИ

____________________

(111) 30   

(151) 23.03.2011

(152) 01.01.2008

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
( 511) 

 դաս 30. կոնֆետներ

(540)
КРАСНАЯ ШАПОЧКА

____________________

(111) 31   

(151) 23.03.2011

(152) 01.01.2007

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
(511) 
 դաս 30. կոնֆետներ
(540)

МИШКА НА СЕВЕРЕ
____________________

(111) 32   

(151) 23.03.2011

(152) 01.01.2006

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

(511) 

 դաս 30. կոնֆետներ

(540)

БЕЛОЧКА

ՍԿՅՈՒՌԻԿ
____________________

(111) 33   

(151) 23.03.2011

(152) 01.01.2007

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

(510, 511) 

 դաս 30. կոնֆետներ

(540)

КАРА КУМ

 ԿԱՐԱ ԿՈՒՄ
____________________

(111) 34   

(151) 23.03.2011

(152) 01.01.2006



ԳՅՈՒՏԵՐ

53

ՄԱՍ 1

53

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№4 

25 .04 . 20 1 1

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

(511) 

 դաս 30. կոնֆետներ

(540)

РАКОВЫЕ ШЕЙКИ
____________________

(111) 35   

(151) 23.03.2011

(152) 01.01.2009

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

(511) 

 դաս 30. կոնֆետներ

(540)

ОГНИ МОСКВЫ
____________________

(111) 36   

(151) 23.03.2011

(152) 01.01.2007

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

(511) 

 դաս 30. կոնֆետներ

(540)

ВЗЛЕТНАЯ
____________________

(111) 37   

(151) 23.03.2011

(152) 01.01.2006

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

( 511) 

 դաս 30. կոնֆետներ

(540)

БУРАТИНО

ԲՈՒՐԱՏԻՆՈ
____________________

(111) 38   

(151) 23.03.2011

(152) 31.12.2008

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

( 511) 

 դաս 30. կոնֆետներ

(540)

АЛЕНКА

ԱԼՅՈՆԿԱ
____________________

(111) 39   

(151) 23.03.2011

(152) 31.12.2007

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

54

ՄԱՍ 1

54

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№4 

25 .04 . 20 1 1

(511) 

 դաս 30. կոնֆետներ

(540)

МИШКА КАСАЛАПЫЙ

ԾՈՒՌԹԱԹ ԱՐՋՈՒԿ
____________________

(111) 40   

(151) 23.03.2011

(152) 01.01.2009

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

( 511) 

 դաս 30. կոնֆետներ

(540)

ПТАШКА

ԾԻՏԻԿ
____________________

(111) 41   

(151) 23.03.2011

(152) 31.12.2005

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

(511) 

 դաս 30. կոնֆետներ

(540)

МУ-МУ

 ՄՈՒ-ՄՈՒ
____________________

(111) 42   

(151) 23.03.2011

(152) 01.01.2009

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

(511) 

 դաս 30. կոնֆետներ

(540)

ВДОХНОВЕНИЕ
____________________

(111) 43   

(151) 23.03.2011

(152) 01.01.2009

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

(511) 

 դաս 30. կոնֆետներ

(540)

КУЗЯ ДРУГ АЛЕНКИ
____________________

(111) 44   

(151) 23.03.2011

(152) 01.06.2008

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 

ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

(511) 

 դաս 30. կոնֆետներ



ԳՅՈՒՏԵՐ

55

ՄԱՍ 1

55

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№4 

25 .04 . 20 1 1

(540)

КРАСНЫЙ МАК

ԿԱՐՄԻՐ ԿԱԿԱՉ
____________________

(111) 45   

(151) 23.03.2011

(152) 01.01.2007

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

( 511) 

 դաս 30. կոնֆետներ

(540)

ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК

 ՈՍԿԵ ԱՔԱՂԱՂ
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

56

ՄԱՍ 1

56

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№4 

25 .04 . 20 1 1

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  6174  16.05.2021        «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Վայոց ձորի մարզ, ք.Ջերմուկ, 

      Բարեկամության 1, AM

  6204  01.11.2020  ԱԳՍ, ԼԼՔ.,  US

  6352  06.02.2021  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

 6378  22.01.2021  Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

  6380  22.01.2021  Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

  6382  30.01.2021  Մերք Շարփ ընդ Դոհմե Քորփ., Նյու Ջերսիի նահանգ, US

  6404  09.03.2021  Գրանթ Թորնթոն Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB

  6469  20.03.2021  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

  6483  21.03.2021  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

  6484  30.03.2021  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

  6485  06.04.2021  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

  6487  12.04.2021  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

  6489  12.04.2021  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

   6491  12.04.2021  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

  6493  12.04.2021  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

   6494  26.04.2021  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

   6496  30.04.2021  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

   6536  06.06.2021  Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

   6543  30.03.2021  «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

      Երասխ, AM

   6544  30.03.2021  «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 

      Երասխ, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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   6554  10.01.2021  Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ., TR

   6619  21.03.2021  Դելթա Էըր Լայնզ, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

   6697  23.02.2021  ՅԿԿ Քորփորեյշն, JP

    6725  25.06.2021  ՊՏ. Հանջայա Մանդալա Սամպոերնա Տբկ., ID

    6726  25.06.2021  ՊՏ. Հանջայա Մանդալա Սամպոերնա Տբկ., ID

    6772  29.11.2021  Ինֆամեդ ՓԲԸ, RU

    6805  30.11.2021  Պեպսիկո,  Ինք., US

    6811  13.09.2021  Քլարիոն Քամփնի Լիմիթիդ, JP

    6816  21.11.2021  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    6852  19.12.2021  Ակտավիս ԵԱԴ, BG

    6870  29.11.2021  Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

    6885  16.11.2021  Արդաթ Թբեքոու Քամփնի  Լիմիթիդ, GB

    6891  10.01.2021  Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ., TR

    7018  22.01.2021  Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

    7213  12.02.2021  Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
 

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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УКАЗАТЕЛИ
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УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

E01H 13/00 2505 A

E04F 13/00 2506 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B62D 27/00 240 U

C02F 1/00 241 U

C02F 1/00 242 U

E06B 3/00 243 U

E06B 3/00 244 U

F02K 3/00 2507 A

H01Q 1/00 2508 A

H01Q 9/00 2508 A

H02K 17/00 2509 A

H02K 17/00 2510 A

        01-01     249 S

        01-03     250 S

        09-03     251 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



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  1034
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4466, 5351
73 (1) Իրավատեր   Փրոքթր ընդ Գեմբլ Ֆար
մասյութիքլզ, Ինք.
PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS, 
INC., One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio, 
U. S. A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՈՒորնր Չիլքոթ 
Քամփնի, ԼԼՔ, Պուերտո Ռիկոյի ընկերություն
WARNER CHILCOTT COMPANY, LLC, a Puerto 
Rico limited liability company, Union Street KM 1.1, 
Fajardo, 00738, Puerto Rico, PR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի
                                                   Հանրապետություն
Գրանցված է                       01.03.2011

____________________

Գրանցում No 1035
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No   4080, 8930
73 (1) Իրավատեր  Կանադա Դրայ Քորփորեյշն 
Լի միթիդ
CANADA DRY CORPORATION LIMITED, P.O. Box 
GT 265 Walker House, Mary Street George Town 
Grand Cayman, Cayman Islands, BWI, KY
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Աթլանթիք Ինդա
ս  թրիզ
ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309GT, Ugland 
House, South Church Street, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands, BWI, KY
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի
                                                   Հանրապետություն
Գրանցված է                       02.03.2011

____________________

Գրանցում No 1036
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  2036, 8931

73 (1) Իրավատեր  ԴՓ Բևըրիջիս Լիմիթիդ
DP BEVERAGES LIMITED, P.O. Box GT 265 Walker 
House, Mary Street George Town Grand Cayman, 
Cayman Islands, BWI, KY
73 (2) Իրավունքներն ստացող   Աթլանթիք Ինդաս 
թրիզ
ATLANTIC INDUSTRIES, P.O. Box 309GT, Ugland 
House, South Church Street, George Town, Grand 
Cayman, Cayman Islands, BWI, KY
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                   Հանրապետություն

Գրանցված է                        02.03.2011
____________________

Գրանցում No  1037
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No   16347, 16348, 16349, 16350, 
16351, 16352, 16353, 16354, 16355, 16356, 
16357

73 (1) Իրավատեր   «ՖՖԱ ինվեստմենտ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Թումանյան 18/9, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սոնագրո» ՓԲԸ, 
ք. Երևան, Միկոյան 17/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                                   Հանրապետություն

Գրանցված է                        11.03.2011
____________________
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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 

1603  08.11.2010
1608  29.06.2010

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 

187U  06.11.2010
188U  18.11.2010

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

1756 08.09.2010

1792 24.10.2010

2104 26.09.2010

2225 30.09.2010

2256 30.10.2010

2365 23.10.2010

189U 13.10.2010

190U 01.12.2010

191U 25.11.2010

192U 25.09.2010

195U 17.11.2010

219U 12.10.2010
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

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

(51) (2011.01)  (11) 2505 (13) A 
E01H 13/00

(21) AM20100180 (22) 21.12.2010
(71) ООО “Барва” (AM)
(72) Арман Варданян (AM)
(73) ООО “Барва”, 0501, Арагацотни Марз, Талин, 
Мясникян 20 (AM)
(54) Акустический генератор предотвращения 
града
(57) Изобретение относится к системам предот-
вращения града и может быть использовано для 
защиты обрабатываемых сельскохозяйственных 
земель и других объектов от вредного воздействия 
града.

Акустический генератор имеет цилиндри-
ческую камеру взрыва и коническое направляющее 
дуло, соединенные между собой конической 
трубкой. Камера взрыва имеет окна с крышками 
для притока воздуха, впрыскиватель газа и запал. 
Общая площадь окон притока воздуха минимум 
1,2 раза больше площади шейки соединительной 
трубки. Запал установлен в геометрическом 
центре камеры взрыва.

Повышается эффективность работы акус-
тического генератора, 2 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2506 (13) A 
E04F 13/00

(21) AM20100100 (22) 26.07.2010
(71) Вазген Сароян (AM), Назели Галстян (AM)
(72) Вазген Сароян (AM), Назели Галстян (AM)
(73) Вазген Сароян, 0039, Ереван, Багратуняц 
12, кв. 72 (AM), Назели Галстян, 0079, Ереван, 
Галшоян 12, кв.110 (AM)
(54) Система облицовки зданий и соору-
жений
(57) Система содержит кронштейн и, по крайней 
мере, одну облицовочную плиту, монтируемую 
к внешней несущей конструкции посредством 
кронштейна. Кронштейн состоит из части, 
жестко прикрепляемой к внешней несущей 
конструкции, и присоединяемой к этой части 
пластины. Присоединение осуществлено с 

помощью выемки, выполненной по продольной 
оси пластины, и болта. На конечной части 
пластины, взаимодействующей с плитой, вы-
полнено отверстие. Система имеет также метал-
лический стержень, фиксирующий плиту к 
пластине. Прикрепляемая к внешней несущей 
конструкции часть кронштейна изготовлена из 
пластмассы типа полиамид, пластина изготовлена 
из оцинкованной стали, а плита - из натуральных 
камней.

Обеспечивается уменьшение веса и коэф-
фициента теплопроводности системы, 2 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2507 (13) A 
F02K 3/00

(21) AM20080196 (22) 06.11.2008
(71) Коля Шахназарян (AM)
(72) Коля Шахназарян (AM), Владимир Аслиза-
дян (AM)
(73) Коля Шахназарян, Лору марз, село Шнох (AM)
(54) Реактивный двигатель
(57) Реактивный двигатель имеет полый корпус, 
расположенный в корпусе центральный вал, 
закреплённый на нём воздушный компрессор, 
камеры сгорания и узел выхода сгоревших 
газов. На центральном вале установлены: одно-
ступенчатый шнековый воздушный компрессор 
со ступенчатым уплотнением и уменьшающимся 
диаметром, и центральное зубчатое колесо. С 
центральным зубчатым колесом взаимодействуют 
расположенные вокруг него три зубчатых колеса, 
со своими валами. Вокруг расположенного 
на центральном вале централь ного цилиндра 
расположены двухступенчатые ротационные 
воздушные компрессоры высокого давления со 
своими цилиндрами с одной ло паткой. Лопатки 
расположены с возможностью взаимодействия 
с прорезью, выполненной на центральном 
цилиндре. В конце валов, на выходе камер 
сгорания, установлен идентичный набор 
цилиндров, при этом вокруг цилиндров каж-
дого из наборов выполнено по три зеркальных 
ци линдра большего размера. Узел выхода 
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сгоревших газов выполнен с закрытым концом 
и в виде ряда колец с обратным выходом, при 
этом каждое последующее кольцо в продольном 
направлении имеет меньший диаметр.

Повышаются к.п.д. и эффективность работы 
двигателя, уменьшаются габариты, 5 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2508 (13) A 
H01Q 1/00
H01Q 9/00

(21) AM20110002 (22) 18.01.2011
(71) Арман Саакян (AM)
(72) Арман Саакян (AM), Мгер Маркосян (AM), 
Аршак Оганесян (AM)
(73) Арман Саакян, 0054, Ереван, Давидашен 2-
й участок 3, кв. 22 (AM)
(54) Микрополосковая антенна
(57) Изобретение относится к антенной технике, в 
частности к микрополосковым антеннам и может 
быть использовано в линиях связи различного 
назначения, в приемно-передающих модулях 
радарной и других систем. 

Антенна содержит диэлектрическую плас-
тину, на верхней поверхности которой уста-
новлен кольцеобразный излучатель, делитель 
мощности, который соединен с центральным 
проводом коаксиального кабеля. На нижней 
поверхности диэлектрической пластины имеется 
металлический диск, диаметр которого совпадает 
с диаметром полой части излучателя. Диск 
при варен к экрану коаксиального кабеля и 
к установленному в центре металлическому 
стержню, длина которого равна четверти длины 
оптимальной волны. Металлический стержень 
прикреплен к металлическому основанию.

Расширяется пропускная полоса антенны, 
6 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2509 (13) A 
H02K 17/00

(21) AM20090124 (22) 14.10.2009
(71) Грайр Агаронян (AM), Вачаган Петросян (RU)
(72) Грайр Агаронян (AM), Вачаган Петросян (RU)

(73) Грайр Агаронян, 0037, Ереван, Бабаяна 36, 
кв. 38 (AM), Вачаган Петросян, 123182, Москва, 
Авиационная 59, кв. 558, 559 (RU)
(54) Трехфазный асинхронный двигатель
(57) Изобретение относится к асинхронным 
электродвигателям, включающих ротор в виде 
плоского диска и статор, установленный с ра-
бочим зазором относительно диска ротора.

Статор включает три, расположенных вокруг 
вала под углом 120° друг относительно друга Г-
образных сердечника с фазными катушками. 
Пакеты сердечников заключены между первой 
и второй плитами основания, выполненных из 
непроводящего материала. Торцы длинных плеч 
сердечников обращены к плоской поверхности 
диска ротора, а короткие плечи установлены в 
пазах кольца из ферромагнитного материала, 
установленного на второй плите основания. 
Подшипники вала ротора выполнены из неме-
таллического материала в виде подшипников 
скольжения и установлены на плитах основания. 
В одной из форм выполнения статор выполнен 
секционным из двух одинаковых секций указан-
ной конструкции, соосно установленных на 
общем валу по обе стороны диска ротора с 
рабочими зазорами.

Повышается жесткость и вибростойкость 
конструкции, улучшается тепловой режим при 
работе электродвигателя, 9 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 2510 (13) A 
H02K 17/00

(21) AM20090123 (22) 14.10.2009
(71) Грайр Агаронян (AM), Вачаган Петросян (RU)
(72) Грайр Агаронян (AM), Вачаган Петросян (RU)
(73) Грайр Агаронян, 0037, Ереван, Бабаяна 36, 
кв. 38 (AM), Вачаган Петросян, 123182, Москва, 
Авиационная 59, кв. 558, 559 (RU)
(54) Трехфазный асинхронный двигатель 
(варианты)
(57) Изобретение относится к асинхронным 
элек тродвигателям, включающим ротор в виде 
плоского диска и статор, установленный с ра-
бочим зазором относительно диска ротора.
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Статор включает три, расположенных 
вокруг вала под углом 120° друг относительно 
друга сердечника в виде шихтованных пакетов 
с фазными катушками. Сердечники заключены 
между первой и второй плоскими плитами 
оснований, выполненных из непроводящего 
материала, плоскости которых перпендику-
лярны оси вала. Сердечники выполнены в виде 
прямолинейных шихтованных пакетов, оси 
которых параллельны оси вала. Вторая плита 

основания выполнена идентично первой и в ней 
закреплены вторые концы пакетов сердечников. 
Изобретение представлено в трех вариантах, 
в которых показаны различные выполнения 
двигателя: с секционным статором, с секционным 
ротором и с секционными как статором, так и 
ротором.

Повышается технологичность конструкции, 
расширяется ассортимент модификаций элек-
тродвигателя, 3 н. п. ф., 8 ил.

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

(51) (2011.01)  (11) 240  (13) U 
B62D 27/00

(21) AM20100084U (22) 23.06.2010
(71) Саргис Хачатрян (AM) Оган Мурадян (AM)
(72) Саргис Хачатрян (AM) Оган Мурадян (AM)
(73) Саргис Хачатрян, 0054, Ереван. Давидашен 
7-ая ул., 46 (AM) Оган Мурадян, 0054, Ереван, 
Давидашен 1-ый участок, 37-14 (AM)
(54) Узел крепления шасси кузова автомашины
(57) Полезная модель относится к машинострое-
нию, в частности к автомобилестроению.

Узел крепления шасси кузова автомашины 
имеет взаимноперпендикулярные закрепленные 
жестко металлические балки, в угле соединения 
которых приварена треугольная металлическая 
пластина. Пластина приварена к балкам по 
катетам треугольника.

Продлевается срок службы шасси, 1 ил.
_____________________

(51) (2011.01)  (11) 241  (13) U 
C02F 1/00

(21) AM20100174U (22) 14.12.2010
(71) Мартин Ширинян (AM)
(72) Мартин Ширинян (AM), Гайк Ширинян (AM), 
Арутюн Ширинян (AM)
(73) Мартин Ширинян, 0025, Ереван, Чаренц 64, 
кв. 4 (AM)
(54) Ионатор серебра
(57) Полезная модель относится к электронике, в 
частности к ионаторам серебра, предусмотренным 
для получения серебряной воды: водного 
раствора ионного серебра.

Ионатор серебра имеет анодный электрод, 
содержащий минимум 99 мас.% серебра, два 
катодных электрода, симметрич ный муль ти-
вибратор прямоугольных импульсов, элек-
трический выключатель, два светодиода, батарею 
гальванических элементов и два эмиттерных 
повторителя, базы которых соединены с вы-
ходами мультивибратора. Каждый из катодных 
электродов подключен к выходу соответствующего 
эмиттерного повторителя. Светодиоды и анодный 
электрод через ограничительные сопротивления 
подключены к положительному полюсу батареи 
гальванических элементов.

Повышается эффективность работы иона-
тора, 1 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 242  (13) U 
C02F 1/00

(21) AM20100173U (22) 14.12.2010
(71) Мартин Ширинян (AM)
(72) Мартин Ширинян (AM), Гайк Ширинян (AM), 
Арутюн Ширинян (AM)
(73) Мартин Ширинян, 0025, Ереван, Чаренц 64, 
кв. 4 (AM)
(54) Ионатор серебра
(57) Полезная модель относится к электронике, в 
частности к ионаторам серебра, предусмотренным 
для получения серебряной воды: водного 
раствора ионного серебра.

Ионатор серебра имеет анодный электрод, 
содержащий минимум 99 мас.% серебра, катодный 
электрод, светодиод, батарею гальванических 
элементов и подключенный к положитель-
ному выходу светодиода электрод светодиода. 
Отрицательный выход светодиода и катодный 
электрод через ограничительные сопротивления 
подключены к отрицательному полюсу батареи 
гальванических элементов, к положительному 
полюсу которой подключен анодный электрод.

Упрощается конструкция ионатора, прод-
левается срок работы токовых элементов, 1 ил.

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 243  (13) U 
E06B 3/00

(21) AM20100048U (22) 28.04.2010
(31) RU2009135837   (32) 25.09.2009 (33) RU
(71) ООО “Века рус” (RU)
(72) Хайнрих Лауманн (DE)
(73) ООО “Века рус” (RU)
(54) Система пластмассовых профилей для 
сборки блоков для закрытия проемов строи-
тельных конструкций, профиль рамы и 
профиль створки для этой системы
(57) Система пластмассовых профилей для сборки 
блоков для закрытия проемов строительных 
конструкций содержит профиль рамы и профиль 
створки с установленными в них армирующими 
элементами. Профиль как рамы, так и створки 
включает в себя нижнюю, верхнюю, боковую 
наружную и боковую внутреннюю стенки, об-
разующие замкнутый контур. Внутри контура 
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расположены перегородки и ребра, образующие 
вспомогательные воздушные камеры. Между 
верхней, нижней стенками и двумя соседними 
перегородками образована центральная камера 
для размещения в ней армирующего элемента. 
Армирующий элемент рамы имеет замкнутое 
сечение, а армирующий элемент створки имеет 
в сечении Г-образную форму, свободный конец 
горизонтальной полки Г-образного профиля 
направлен в сторону внутренней боковой стенки 
профиля створки. Верхняя стенка профиля рамы 
выполнена в виде ломаной линии с вертикальным 
участком, а между наружной боковой стенкой, 
нижней стенкой, вертикальным участком верхней 
стенки и одной из перегородок образованы 
две разделенные между собой дополнительной 
перегородкой камеры, в которых расположены 
теплосберегающие вставки. В профиле створки 
на нижней стенке выполнен фурнитурный паз, 
а верхняя стенка представляет собой горизон-
тально расположенный фальц. На нижней стенке 
профиля створки между фурнитурным пазом и 
наружной боковой стенкой имеется вертикаль ный 
участок, в котором выполнен паз для разме ще-
ния в нем уплотнителя, обеспечивающего плотное 
сопряжение профиля створки с профилем 
рамы. В профиле створки между наружной 
боковой стенкой, нижней стенкой, вертикальным 
участком верхней стенки и одной из перегородок 
образована камера для размещения в ней тепло-
сберегающей вставки, а в вертикальном участке 
верхней стенки в зоне ее соединения с наружной 
боковой стенкой выполнен паз для размещения 
в нем уплотнителя для плотного сопряжения 
профиля рамы со стеклопакетом.

Повышается уровень теплозащиты, упро-
щается монтаж, обеспечиваются долговечность 
и экономичность конструкции, 3 н.п.ф., 1 ил.
(74) З. Манукян

_____________________

(51) (2011.01)  (11) 244  (13) U 
E06B 3/00

(21) AM20100047U (22) 28.04.2010
(31) RU2009135838   (32) 25.09.2009 (33) RU

(71) ООО “Века рус” (RU)
(72) Хайнрих Лауманн (DE)
(73) ООО “Века рус” (RU)
(54) Система пластмассовых профилей для 
сборки блоков для закрытия проемов строи-
тельных конструкций, профиль рамы и про-
филь створки для этой системы
(57) Система пластмассовых профилей для сборки 
блоков для закрытия проемов строительных 
конструкций содержит профиль рамы и профиль 
створки с установленными в них армирующими 
элементами. Профиль как рамы, так и створки 
включает в себя нижнюю, верхнюю, боковую 
наружную и боковую внутреннюю стенки, 
образующие замкнутый контур. Внутри контура 
расположены перегородки и ребра, образующие 
вспомогательные воздушные камеры. Между 
верхней, нижней стенками и двумя соседними 
перегородками образована центральная камера 
для размещения в ней армирующего элемента. 
В профиле рамы на одной из перегородок, огра-
ничивающих центральную камеру, выполнено 
ребро, а на дне центральной камеры - выступы в 
виде ребер одинаковой высоты. В профиле створки 
на нижней стенке выполнен фурнитурный паз, а 
верхняя стенка представляет собой горизонтально 
расположенный фальц. В зоне соединения 
наружной боковой стенки профиля створки с 
верхней стенкой и в зоне соединения внутрен-
ней боковой стенки с нижней стенкой имеется 
свариваемое коэктрудированное уплотнение 
для обеспечения плотного сопряжения профиля 
створки с другими элементами конструкции. В 
центральной камере профиля створки установлен 
армирующий элемент Г-образной формы, 
свободный конец горизонтальной полки которого 
направлен в сторону внутренней боковой стенки 
профиля створки. В центральную камеру профиля 
рамы может быть установлен армирующий 
элемент как замкнутого сечения, так и такой же, 
как и в створке.

Упрощаются монтажи, повышается гибкость 
ис пользования системы, обеспечиваются ее 
высо кая надежность и долговечность, 3 н.п.ф., 
2 ил.
(74) З. Манукян

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
71 заявитель, код страны
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 01-01 (11)  249 (13) S
(21) 20110001 (22) 18.01.2011
(71) Наире Погосян (AM)
(72) НаиреТиграновна Погосян (AM)
(73) Наире Тиграновна Погосян, Ереван, Аван, 
ул. Худякова, дом 47/1 (AM)
(54) Шоколад в виде горы «Арарат»
(55)*

_____________________

(51) 01-03 (11) 250  (13) S
(21) 20100008 (22) 09.06.2010
(71) Эдгар Мкртчян, Область Арагацотн, село 
Мастара (AM)
(72) Эдгар Мкртчян (AM)

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(73) Эдгар Мкртчян, Область Арагацотн, село 
Мастара (AM)
(54) Сыр в виде рыбы
(55)*

_____________________

(51) 09-03 (11) 251  (13) S
(21) 20100020 (22) 03.11.2010
(71) «Венда « ООО (AM)
(72) Аркадий Арутюнян (AM)
(73) “Венда” ООО, Ереван, ул. Арабкир 35, дом 
24 (AM)
(54) Распределительное устройство для кофе
(55)*

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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