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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
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) 2015.01 (11) 2919 (13) A
A61F9/00

(21) AM20140148 (22) 24.10.2014
(72) Հայկ Ազատի Մինասյան (AM) 
(73) Հայկ Ազատի Մինասյան, 0014, Երևան, 
Մամիկոնյանց 38, բն. 38 (AM) 
(54) Աչքի հիվանդությունների բուժման բաղա-
դրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, 
մասնավորապես՝ աչքի հիվանդությունների 
բուժման բաղադրանյութերին:

Բաղադրանյութը ներառում  է գլուտա-
մին, 1 %-անոց գլիցերին, մեթիլսուլֆոմեթան,  
էթի լեն երկ ա մինքառաքացախաթթու, բորա-
կան թթու, լիդազա և մանրէազերծված 
ջուր, բաղադրամասերի հետևյալ հարա-
բերակցությամբ (զանգվ.%). գլուտամին՝ 
25,0-55, 0,1 %-անոց գլիցերին՝ 10,0-
20,0, մեթիլսուլֆոմեթան՝ 0,5-2,5, էթիլեն-
երկամինքառաքացախաթթու՝ 0,1-1,5, բորա կան 
թթու՝ 5,0-10,0, լիդազա՝ 1,0-2,0, մանրէա-
զերծված ջուր՝ մնացածը:

Ընդլայնվում է աչքի հիվանդությունների 
բուժման բաղադրանյութերի տեսականին։

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2920 (13) A
B25J 1/00

(21) AM20140161 (22) 26.11.2014
(72) Վահե Դանիելյան (AM), Վարդան Ավագ  յան 
(AM) 
(73) «Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտու-
թյուն ների ինստիտուտ» հիմնադրամ, 0040, 
Երևան, Աճառյան 31 (AM) 
(54) Գերբարձր վակուումային խցիկի մանի-
պու լյատոր
(57) Գյուտը վերաբերում է բարձր և գերբարձր 
վակուումային տեխնոլոգիական  սարքավո-
րումներին, որոնց միջոցով համապատասխան 
խցիկներում հնարավոր է նմուշին հաղորդել 
հետադարձ-առաջընթաց շարժում, իրակա-
նացնել դրա բռնումն ու արձակումը: Այն կարող 
է օգտագործվել վակուումային, կրիոգեն և 
արագացուցչային տեխնիկայում, ատոմային 
սարքաշինության և բժշկության մեջ:

Մանիպուլյատորն ունի սնամեջ խողովակ՝ 
յուրաքանչյուր ծայրին ամրակցված կցաշուրթով, 
երկու մետաղական սիլֆոններ, ձող, ձողին 
միակցված բռնիչ, զսպանակ և ծայրամասային 
տարր: Բռնիչը ցանգային է, առաջին սիլֆոնն 
ունի ուղղորդիչներ և իր յուրաքանչյուր ծայրին 
ամրակցված կցաշուրթ: Երկրորդ սիլֆոնի 
ծայրերից մեկին ամրակցված է կցաշուրթ, 
իսկ մյուսին՝ ծայրամասային տարրը, որն 
իրականացված է փակ կցաշուրթի տեսքով: 
Սնամեջ խողովակն ու սիլֆոնները հաջորդաբար 
և համառանցք միակցված են միմյանց, դրանց 
մեջ երկայնական տեղակայված է ձողը, որը 
մեկ ծայրով միակցված է բռնիչին, իսկ մյուս 
ծայրով՝ փակ կցաշուրթին: Մանիպուլյատորն 
ունի լրացուցիչ զսպանակ, ընդ որում 
զսպանակներից յուրաքանչյուրը տեղակայված 
է երկրորդ սիլֆոնի կցաշուրթերի միջև:

Բարելավվում են մանիպուլյատորի շահա-
գործման պայմանները, 3 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2921 (13) A
C07D295/00

(21) AM20140157 (22) 19.11.2014
(72) Գագիկ Հասրաթյան (AM), Հովհաննես 
Աթթարյան (AM), Աննա Մարկոսյան (AM), 
Սարգիս Հայոցյան (AM) 
(73) Կիրառական քիմիայի ինստիտուտ 
«Արիակ» ՓԲԸ, 0072, Երևան, Արտաշատի 
խճուղի 5/2 (AM) 
(54) N-մեթիլմորֆոլինի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական 
քիմիային, մասնավորապես՝ N-մեթիմորֆոլինի 
ստացման եղանակներին, որն ի շնորհիվ բարձր 
լուծելիության կարող է լայնորեն կիրառվել 
արոմատիկ ածխաջրածինների անջատման 
համար, ինչպես նաև՝ որպես բնական 
պոլիմերների լուծիչ:

Մեթիլամինը փոխազդում են 2,2’-երկքլոր-
մեթիլային եթերի հետ տաքացման 
պայմաններում, ապա անջատում են 
N-մեթիլմորֆոլինը ռեակցիայի միջավայրից: 
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Օգտագործում են մեթիլամինի 25%-անոց 
ջրային լուծույթ, փոխազդումն իրակա-
նացնում են 90-95°C ջերմաստիճանում՝ 
40%-անոց նատրիումի հիդրօքսիդի առկա-
յությամբ, ընդ որում 25%-անոց ջրային 
լուծույթի և 2,2’-երկքլորմեթիլային եթերի 
հարաբերակցությունը 4:1 է: N-մեթիլմորֆոլինն 
անջատում են պարզ թորմամբ՝ մթնոլորտային 
ճնշման ներքո:

Պարզեցվում է եղանակը, ապահովվում է 
դրա պայթանվտանգությունը, բարձրացվում 
արգասիքի ելքը:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2922 (13) A
G10D 1/00

(21) AM20140151 (22) 04.11.2014
(72) Ալբերտ Զաքարյան (AM) 
(73) Ալբերտ Զաքարյան, 0039, Երևան, Չեխովի 
փող. 34, բն. 20 (AM) 
(54) Լարային-հարվածային նվագարան սանթուր
(57) Գյուտը վերաբերում է լարային-հարվա-
ծային նվագարաններին, մասնավորապես՝ 
սանթուրին:

Լարային-հարվածային նվագարան սան-
թուրն ունի հավասարակողմ սեղանի հիմքով 
պրիզմայաձև փայտյա իրան, դրա վերին մասում 
գտնվող փայտյա դեկա, դեկայի վրա ամրացված 
շեմեր և տեղադրված շարժական հենակներ, 
դեկային կից ամրացված լարաձգիչ ականջների 
և լարակախիչ ցցերի պահոցներ, վերջիններիս 
մեջ տեղակայված, համապատասխանաբար, 
ականջներ և ցցեր, իրենց մեկ ծայրում ցցերին 
ամրակցված, իսկ մյուս ծայրում լարաձգիչ 
ականջներին փաթաթված, շեմերի և հենակների 
վրա հենված լարեր: Գյուտի համաձայն՝ ունի 
նաև իրանի ստորին մասում ամրացված ոտքեր: 
Սանթուրի լարերը մետաղյա են, ձայնածավալն 
ընդգրկում է մեծ օկտավայի «սոլ» նոտայից միչև 
երկրորդ օկտավայի «սի» նոտան, ընդ որում 
առաջին և երկրորդ օկտավաների նոտաների 

հնչելն իրականացվում է երեք բաց լարախմբի 
միջոցով, իսկ փոքր ու մեծ օկտավաներինը՝ 
երկու փաթաթված լարախմբի միջոցով:

Ընդլայնվում է հայկական ժողովրդական 
երաժշտական գործիքների տեսականին՝ բաս 
հնչեղությամբ սանթուրով, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2923 (13) A
H02M 7/00

(21) AM20140166 (22) 01.12.2014
(72) Նորիկ Պետրոսյան (AM), Գեղամ Կարոյան 
(AM), Ռուզաննա Ղազարյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան»  հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 
(54) Փոփոխական լարումը հաստատուն հո -
սանքի վերածման կերպափոխիչ
(57) Կերպափոխիչն ունի հաջորդաբար 
միացված երկու տրանզիստորային բանալիներ 
ու երկու դիոդ, որոնց ընդհանուր կետերի միջև 
միացված է կոմուտացնող կոնդենսատոր, սնող 
ցանցի ֆազերի ինդուկտիվություններ, եռաֆազ 
չկառավարվող կամրջակ և դեմպֆերային 
կոնդենսատոր: Չկառավարվող կամրջակը 
կազմված է դիոդների կաթոդային և անոդային 
մեկական խմբից: Երկրորդ բանալու և երկրորդ 
դիոդի ընդհանուր կետը հանդիսանում է 
ելքային դրական սեղմակը, իսկ անոդային 
խմբի ընդհանուր կետը՝ ելքային բացասական 
սեղմակը: Կերպափոխիչն ունի նաև դիոդների 
լրացուցիչ կաթոդային խումբ և լրացուցիչ դիոդ: 
Դեմպֆերային կոնդենսատորի շրջադիրներից 
մեկը միացված է ելքային բացասական 
սեղմակին, իսկ մյուսը՝ լրացուցիչ կաթոդային 
խմբի դիոդների ընդհանուր կետին և լրացուցիչ 
դիոդի անոդին, որի կաթոդը միացված է 
բանալիներից առաջինի կոլեկտորին:

Բարձրացվում է կերպափոխիչի հուսա-
լիությունը, ապահովվում է բեռի հոսանքի 
կայունությունը, 3 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
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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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2015.01  (11) 398 (13) U
A63F 3/00

(21) AM20140170U (22) 08.12.2014
(72) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM) 
(73) Պարույր Կարանի Ենոքյան, 0070, Երևան, 
Ե. Քոչարի 15, բն. 14 (AM) 
(54) Շախմատի խաղաքարերի տուփ
(57) Օգտակար  մոդելը  վերաբերում  է սեղանի  
տրամաբանական խաղերին,  մասնավորապես՝  
64, 100 և 144-վանդականոց շախմատի 
խաղաքարերը պահելու տուփերին:

Շախմատի խաղաքարերի տուփը 
կազմված է իրանից և կափարիչից: Իրանը 
միջնապատերով բաժանված է չորս հավասար 
հատվածամասերի: Իրանը կատարված 
է շախմատի խաղաքարերի չափերին 
համապատասխան: Կափարիչի արտաքին 
մակերևույթի վրա համապատասխան 
խաղադաշտի պատկերն է: Տուփի  բարձրությունը 
10 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 20 սմ: Իրանի 
առաջին և երրորդ հատվածամասերում իրարից 
առանձնացված դրվում են 64-վանդականոց 
երկու տեսակի, կամ 100-վանդականոց ութ 
տեսակի, կամ 144-վանդականոց տասը տեսակի 
շախմատի խաղաքարերի  յուրաքանչյուր 
հավաքածուի սպիտակ և սև  գույների 16-ական 
ավանդական խաղաքարերը: Իրանի երկրորդ 
և չորրորդ  հատվածամասերում իրարից 
առանձնացված դրվում են 64-վանդականոց 
երկու տեսակի շախմատի խաղաքարերի 
յուրաքանչյուր հավաքածուի լրացուցիչ մեկական 
սպիտակ և սև գույների «Հեծյալ Թագուհի» 
անվանումով շախմատային խաղաքարեր կամ 
100-վանդականոց ութ տեսակի շախմատի 
խաղաքարերի յուրաքանչյուր հավաքածուի 
լրացուցիչ 11-ական խաղաքարերը՝ 2-ական 
«Զինվոր», 2-ական «Առյուծ», 2-ական 
«Վագր», 2-ական «Թագուհի» և 3-ական 
«Հեծյալ Թագուհի», կամ 144-վանդականոց 
տասը տեսակի շախմատի խաղաքարերի  
յուրաքանչյուր հավաքածուի լրացուցիչ 13-ական 
խաղաքար՝ 4-ական «Զինվոր», 2-ական 
«Վագր», 2-ական «Առյուծ», 2-ական «Թագուհի» 
և 3-ական «Հեծյալ Թագուհի»: Տուփի մեջ 
դրվում են շախմատի համապատասխան 
տեսակին վերաբերող աղյուսակներ: 

Տուփը պատրաստված է պլաստմասսայից, 
նրբատախտակից կամ փայտից:

Ապահովվում է շախմատային խաղաքա-
րերի հարմարավետ պահպանումը, 7 նկ.: 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 399  (13) U
B25B 13/00

(21) AM20140001U (22) 13.01.2014
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Մանեկադարձակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ձեռքի 
գործիքներին, մասնավորապես` բազմաչափ 
մանեկադարձակին:

Մանեկադարձակն ունի բռնակի ծայրերում 
երկուական երկգլխանի մանեկադարձակներ: 
Բռնակի ծայրերը կատարված են կորացված 
եզրերով ուղղանկյունաձև պրիզմաների 
տեսքով և ունեն գլանի և ուղղանկյան 
հատույթով անցք: Բռնակի ծայրերի անցքերում 
սևեռված են մանեկադարձակյա գլխիկներով 
մեկական կցորդիչ, որի կենտրոնական 
մասը քառանիստ պրիզմա է, իսկ ծայրերում 
ունի երկու աշխատանքային գլխիկներով 
մանեկադարձակներ, որոնց արտաքին 
մակերևույթի կենտրոնական հատվածի 
տրամագծերը նույնն են: Կցորդիչի քառանիստ 
պրիզմայի կենտրոնում կատարված է 
քառակուսի անցք, որի երկու կողային նիստերի 
կենտրոններում կատարված են մեկական 
կիսաէլիպսոիդաձև խորացումներ՝ դրանցից 
յուրաքանչյուրում զսպանակած գնդիկի 
սևեռման հնարավորությամբ: Բռնակի անցքը 
վերևից ունի սահմանափակող թիթեղիկ, որի 
ստորին մասում կատարված է ուղղանկյունաձև 
պրիզմայի տեսքով ելուստ: Ելուստի նիստերից 
մեկում կատարված է գլանաձև խոռոչ, որի մեջ  
տեղակայված է զսպանակված գնդիկ: Կցորդիչի 
երկգլխանի մանեկադարձակյա անցքերում 
լրացուցիչ տեղակայված են մեկական 
երկգլխանի մանեկադարձակյա միջուկներ:

Ապահովվում է տարբեր չափերի և տեսակի 
մանեկների ձգումն ու քանդումը, 41 նկ.:

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

11

№ 3 
  25 .03 . 20 15

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2015.01 (11) 400  (13) U
B25B 13/00

(21) AM20140006U (22) 21.01.2014
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Մանեկադարձակ
(57) Մանեկադարձակն ունի բռնակի ծայրերում 
կատարված ուղղանկյուն պրիզմայաձև 
ելուստներ: Ելուստներին սևեռված են 
կցորդիչներ, որոնք ծայրերում ունեն մեկական 
երկչափ «Մետրինչ» տեսակի արտաքին հարթ 
նիստերով եղջյուրաձև մանեկադարձակներ: 
Պրիզմայաձև ելուստը կողմնային նիստում 
ունի գլանաձև խոռոչ, որտեղ տեղակայված է 
զսպանակած գնդիկ: Կցորդիչի կենտրոնում 
կատարված է քառակուսի անցք, որի երկու 
կողային նիստերի կենտրոններում կատարված 
են մեկական կիսագնդաձև խորացումներ՝ 
դրանցից յուրաքանչյուրում զսպանակած 
գնդիկի սևեռման հնարավորությամբ: 
Մանեկադարձակները երկշերտ են: Կցորդիչի 
անցքը կատարված է յուրաքանչյուր կողային 
նիստին ուղղահայաց կամ դրա ճակատային 
մակերևույթին:

Ապահովվում է տարբեր չափերի և տեսակի 
մանեկների ձգումն ու քանդումը, 29 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 401  (13) U
F03G 6/00

(21) AM20140171U (22) 09.12.2014
(72) Գուրգեն Իշխանի Մարտիրոսյան (AM) 
(73) Գուրգեն Իշխանի Մարտիրոսյան, 0054, 
Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ. 2բ, բն.47 (AM) 
(54) Արևային շարժիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
արևային էներգիայի կերպափոխման 
միջոցով մեխանիկական էներգիա ստանալու 
սարքերին, որոնք նախատեսված են տարբեր 
տնտեսությունների համար, ինչպես նաև  այդ 
պրոցեսն ակնառու կերպով ցուցադրման 
համար:

Արևային շարժիչն ունի բանող անիվ, որի 
եզրագծով հավասարաչափ տեղակայված են 
բանող մարմին պարունակող հերմետիկացված 
անոթներ, ընդ որում յուրաքանչյուր անոթը 
հաղորդակցվում է մխոցազույգի գլանի հետ, 
իսկ մխոցազույգերի առանցքները ուղղված են 
բանող անիվի շառավիղների ուղղությամբ: Ըստ 
մտահղացման, ունի նաև հեղուկ պարունակող 
վաք, մխոցազույգերի գլանները ամրակցված են 
անոթներին, իսկ մխոցակոթերի ազատ ծայրերը 
կոշտ ամրացված են բանող անիվին, ընդ 
որում բանող մարմին պարունակող անոթները 
տեղակայված են այնպես, որ անիվի պտտման 
ժամանակ փոխազդեն վաքի հեղուկի հետ:

Բարձրացվում է շարժիչի աշխատանքի 
ցուցադրելիությունը, 2 նկ.: 

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 վկայագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21 հայտի համարը
22 հայտի ստացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24 գրանցման թվականը
31 առաջնային հայտի համարը
32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
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ՄԱՍ 1
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№ 3
25 .03 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված
  արդյունաբերական    նմուշների մասին 

(51) 02-02 (11) 350  (13) S 
(21) 20150001  (22) 21.01.2015
(72) Հովհաննես Սահակյան (AM) 
(73) «Բեներիկ» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ա. Նազարյան
(54) Շապիկ (Ֆուտբոլկա) (19 տարբերակ)
(55) 
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25 .03 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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№ 3
25 .03 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________
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№ 3
25 .03 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 11-01 (11) 351  (13) S 
(21) 20140026  (22) 16.10.2014
(72) Աննա Ավագյան (AM) 
(73) Աննա Ավագյան, Երևան, Կոնդի փ., տուն 
44 (AM) 
(54) Ոսկերչական զարդեր (9 տարբերակ)
(55) 
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№ 3
25 .03 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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№ 3
25 .03 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 11-01 (11) 352  (13) S 
(21) 20140027  (22) 16.10.2014
(72) Աննա Ավագյան (AM) 
(73) Աննա Ավագյան, Երևան, Կոնդի փ., տուն 
44 (AM) 
(54) Ոսկերչական զարդեր (9 տարբերակ)
(55) 
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ՄԱՍ 1
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№ 3
25 .03 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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№ 3
25 .03 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________

(51) 11-01 (11) 353  (13) S 
(21) 20140028  (22) 16.10.2014
(72) Աննա Ավագյան (AM) 
(73) Աննա Ավագյան, Երևան, Կոնդի փ., տուն 
44 (AM) 
(54) Ոսկերչական իրեր (9 տարբերակ)
(55) 
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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№ 3
25 .03 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________

(51) 11-01 (11) 354  (13) S 
(21) 20140029  (22) 07.11.2014
(72) Աննա Ավագյան (AM) 
(73) Աննա Ավագյան, Երևան, Կոնդի փ., տուն 
44 (AM)
(54) Ոսկերչական զարդեր (6 տարբերակ)
(55) 
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№ 3
25 .03 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
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№ 3
25 .03 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________

(51) 21-01 (11) 355  (13) S 
(21) 20140031  (22) 04.12.2014
(72) Համբարձում Օհանյան (AM) 
(73) Համբարձում Օհանյան, Երևան, Նորք 
Մարաշ, Ամառանոցային 238/5 (AM) 
(54) Շախմատի կլոր տախտակ
(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



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 3 

25 .03 . 20 15

(210) 20131521  (111) 22699
(220) 31.10.2013 (151) 03.03.2015
   (181) 31.10.2023
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 18.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140164  (111) 22700
(220) 11.02.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 11.02.2024
(730) Ռուզաննա Վարդանյան, Երևան, 
Թամանյան 1ա, բն. 7, AM 
(442) 07.03.2014
(540) 

(526) «shopping guide» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. գովազդ:
_____________________

(210) 20140510  (111) 22701
(220) 02.04.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 02.04.2024
(730) «Կլեոպատրա» ՍՊԸ, 0012, Երևան, 
Փափազյան 17, AM 
(442) 18.04.2014

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
կապույտ, սպիտակ և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 5. դեղագործական և 
անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________

(210) 20140793  (111) 22702
(220) 30.05.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 30.05.2024
(730) Դը Ջիլլեթ քամփընի, US 
(442) 17.07.2014
(540) 
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(526) «PINK» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 8. ածելիներ և ածելիների սայրեր. 
սայրեր պարունակող բաշխիչ սարքեր, 
կասետներ, կալիչներ (բռնիչներ) և քարթրիջներ՝ 
բոլորը հատուկ նախատեսված սայրեր 
պարունակելու համար. մասեր և կցամասեր 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140837 (111) 22703
(220) 10.06.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 10.06.2024
(730) «Կրուասան» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Աճառյան 
2-րդ նրբ., թիվ  4, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(526) «BRIOCHE» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հացաբուլկեղեն.
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. սրճարան:

_____________________

(210) 20140838 (111) 22704
(220) 10.06.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 10.06.2024

(730) «Կրուասան» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Աճառյան 
2-րդ նրբ., թիվ  4, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(526) «CROISSANT» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնագույն գույնով:
(511) 

դաս 30. հացաբուլկեղեն.
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. սրճարան: 

_____________________

(210) 20140928 (111) 22705
(220) 17.06.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 17.06.2024
(730) Ջորդանա Քոսմեթիքս Քորփորեյշն, US 
(442) 19.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. շրթներկ, անփայլ շրթներկ, 

փայլ շուրթերի համար, մատիտ շուրթերը 
եզրագծելու համար, ստվերափոշի կոպերի 
համար, դիմափոշի հոնքերի համար, մատիտ 
կոպերը ներկելու համար, սևաներկ  հոնքերի 
և թարթիչների համար, աչքերի հեղուկ 
գծաներկեր, մատիտներ հոնքերի համար, 
պատրաստուկներ աչքերի շպարը հեռացնելու 
համար, հեղուկ տոնային քսուքներ, դիմափոշի, 
քողարկող քսուքներ, կարմրաներկ, լաքեր 
եղունգների համար, միջոցներ եղունգների 
խնամքի համար, հիմքեր դիմահարդարման 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20140965 (111) 22706
(220) 24.06.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 24.06.2024
(730) «Վիվառո գեյմ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
4/17, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «12 CHAIRS» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, վարդագույն, մանու-
շակագույն, կարմիր, սև և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակու-
թյուն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբե-
րա կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140966 (111) 22707
(220) 24.06.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 24.06.2024
(730) «Վիվառո գեյմ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
4/17, AM 
(442) 17.07.2014

(540) 

(526) «GOLD RUSH» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140968 (111) 22708
(220) 24.06.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 24.06.2024
(730) «Վիվառո գեյմ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
4/17, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «SEA BATTLE» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնա գույն, կապույտ, մոխրագույն և շագանա-
կա գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծա ռա յություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. ար դյու -
նաբերական վերլուծումներ և հե տազո-
տություններ. համա կարգչային ապա րատների 
և ծրագրերի մշակում և կատա րելագործում: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140971  (111) 22709
(220) 24.06.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 24.06.2024
(730) «Վիվառո գեյմ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
4/17, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ   և  հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյու-
նաբերական վերլուծումներ և հետազոտու-
թյուններ. համա կարգչային ապա րատների և 
ծրագրերի մշակում և կատարե լագործում: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140974  (111) 22710
(220) 24.06.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 24.06.2024
(730) «Վիվառո գեյմ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
4/17, AM 

(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «Ivanushka Durachok» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, ծղոտագույն և շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և   հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և հետա-
զոտություններ. համակարգչային ապարատ-
ների և ծրագրերի մշակում և կատարելագործում: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141063  (111) 22711
(220) 01.07.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 01.07.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էմին Ապրեսյան, 
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վահան, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 29. թան.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:

_____________________
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(210) 20141065  (111) 22712
(220) 01.07.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 01.07.2024
(730) «Մյուզիք թրավլ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 
42, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բոսորագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20141073  (111) 22713
(220) 02.07.2014 (151) 03.03.2015
(181) 02.07.2024
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. ձեռքի օճառներ. օծանելիքային 

իրեր. կոսմետիկական իրեր. եթերային 
յուղեր. լոսյոններ մազերի համար. պատ-
րաստուկներ մաշկի, գլխամաշկի և մազերի 
մաքրման, խնամքի և լավորակման համար. 
հոտազերծիչներ մարդկանց համար և 
անձնական օգտագործման արդուզարդի 
միջոց ներ քրտնելու դեմ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141097  (111) 22714
(220) 09.07.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 09.07.2024
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց մասեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141099  (111) 22715
(220) 09.07.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 09.07.2024
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց մասեր: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141104  (111) 22716
(220) 10.07.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 10.07.2024
(730) «Կլեոպատրա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Վ. Արտաշատ, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

_____________________

(210) 20141117  (111) 22717
(220) 14.07.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 14.07.2024
(730) ԷլՋի Հաուսհոլդ ընդ Հելթ Քեյը Լթդ., KR 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 

ատամի մածուկներ. մատիտներ ատամների 
սպիտակեցման համար. կպչուն շերտիկներ 
ատամների սպիտակեցման համար. բերանի 
խոռոչի ողողման պատրաստուկներ ոչ 
բուժական նպատակների համար. ատամ-
ների սպիտակեցման կոսմետիկական 
միջոցներ. ատամների ողողման ոչ բուժական 
պատրաստուկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141195  (111) 22718
(220) 18.07.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 18.07.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմենուհի 
Հակոբի Էքիզյան, Երևան, Պարոնյան 22-30, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
բալագույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________

(210) 20141200  (111) 22719
(220) 21.07.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 21.07.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Պառավյան, 
Երևան, Լալայանց 47ա/109, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(526) «ART & BEAUTY BAR» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, մորեգույն, դեղին և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. գեղեցկության սրահ:
_____________________

(210) 20141207  (111) 22720
(220) 23.07.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 23.07.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 
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(526) «ARMENIA», «0.5L», «01» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141208  (111) 22721
(220) 23.07.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 23.07.2024  
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

(526) «ARMENIA», «0.5L», «01» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

_____________________

(210) 20141233  (111) 22722
(220) 01.08.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 01.08.2024
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-
րատի մարզ, գյուղ Արարատ, Րաֆֆու 19, AM 
(442) 06.10.2014

(540) 

(526) Բացի «STONE LAND» արտահայտությունից 
մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բորդո, դեղին, ոսկեգույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20141238  (111) 22723
(220) 01.08.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 01.08.2024
(730) Հայկ Անդրեասյան, Երևան, Իսրայելյան 
37, բն. 14, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
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նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

դաս 35. առևտուր, ներմուծում, գովազդ. 
գործերի կառավարում գործարարության 
ասպա րեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործա րարության ասպարեզում. գրասեն-
յակային ծառայություններ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա  նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոս մետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20141245  (111) 22724
(220) 04.08.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 04.08.2024
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց մասեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141246  (111) 22725
(220) 04.08.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 04.08.2024
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց մասեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141271  (111) 22726
(220) 11.08.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 11.08.2024
(730) Շանթհա Բիոթեքնիքս Լիմիթիդ, IN 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդկանց 

համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141317  (111) 22727
(220) 22.08.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 22.08.2024
(730) Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, 
US 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. ոչ բուժական հրուշակեղեն. 

շաքարային հրուշակեղեն, ներառյալ ծամոն:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20141323  (111) 22728
(220) 23.08.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 23.08.2024
(730) ՓՋՍՔ «ԱՎԿ», UA 
(442) 06.10.2014
(540) 

(526) «де Люкс» և «de Luxe» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, շագանակագույն, ոսկեգույն, 
դեղին, սպիտակ և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20141334  (111) 22729
(220) 26.08.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 26.08.2024
(730) Արամ Մելքումի Պետրոսյան, Երևան, 
Բակունցի 2, բն. 83, AM 
(442) 18.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. L-գլուտամինաթթվի հեքսաֆտո րա-

սիլիկատի ջրային լուծույթ, որն օգտագործվում 
է որպես հիգիենիկ միջոց ատամների 
գերզգայունությունը նվազեցնելու համար (ոչ 
բժշկական նպատակով):

_____________________

(210) 20141351  (111) 22730
(220) 29.08.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 29.08.2024
(730) Տաթևիկ Հարությունյան, Երևան, Անտա-
ռային 190, բն.2, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու շակագույն գույնով:
(511) 

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի 
ծածկոցներ.

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ:

_____________________

(210) 20141357  (111) 22731
(220) 03.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 03.09.2024
(730) «Անթեբ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 15, 
բն. 5, AM 
(442) 18.09.2014
(540) 

(526) «ANCIENT ARMENIAN CUISINE» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________
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(210) 20141358  (111) 22732
(220) 03.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 03.09.2024
(730) «Անթեբ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 15, 
բն. 5, AM 
(442) 18.09.2014
(540) 

(526) «ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽՈՀԱՆՈՑ» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20141370  (111) 22733
(220) 08.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 08.09.2024
(730) «Ալավերդու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ, 
Ալավերդի, Սայաթ-Նովա 20, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

(526) «ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ», «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ», 
«MEDICAL CENTER», «ALAVERDI», «МЕДИ-
ЦИНСКИЙ ЦЕНТР», «АЛАВЕРДИ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխ-
րագույն, կարմիր, մուգ և բաց շագանակագույն 
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական կենտրոն:
_____________________

(210) 20141371  (111) 22734
(220) 08.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 08.09.2024
(730) «Էլայն գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
5ա / 286, AM 
(442) 18.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

_____________________

(210) 20141372  (111) 22735
(220) 08.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 08.09.2024
(730) «Էլայն գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
5ա / 286, AM 
(442) 18.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

_____________________
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(210) 20141376  (111) 22736
(220) 09.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 09.09.2024
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան փող. 
7/9 շենք, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ռուբեն Քալաշյան
_____________________

(210) 20141379  (111) 22737
(220) 10.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 10.09.2024
(730) «Սակի ընդ Սանս» ՓԲԸ, Երևան, Մոս-
կովյան 31, բն. 60, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(526) «VINES», «OLDER», «THAN», «TIME» բառերը 
և «2012» թվականն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
ոսկեգույն, մոխրագույն և նռնագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20141388  (111) 22738
(220) 11.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 11.09.2024
(730) «Ռեյմա» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 1, բն. 
237, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր:
_____________________

(210) 20141390  (111) 22739
(220) 11.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 11.09.2024
(730) «Սիմփլ դիլ» ՍՊԸ, Երևան, Հովսեփ Էմին 
3 ա, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 
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(526) «2011» գրառումը ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագա նակագույն և ոսկեգույն գունային հա մակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում. սրճարան, 
ռեստորան, հրուշակարան, շոկոլատերիա:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141393  (111) 22740
(220) 12.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 12.09.2024
(730) ՓՋՍՔ «ԱՎԿ», UA 
(442) 06.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, բեժ, սպիտակ, դարչնագույն և շագա նա-
կագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20141394  (111) 22741
(220) 12.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 12.09.2024 
(730) ՓՋՍՔ «ԱՎԿ», UA 
(442) 06.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կարմիր, 
բեժ, սպիտակ, դարչնագույն, շագանակագույն և 
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20141399  (111) 22742
(220) 12.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 12.09.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աննա Ղազարյան, 
Երևան,  Բաշինջաղյան 171,  բն. 53, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա նաչ, նարնջագույն, դեղին, կապույտ, կարմիր, 
սև և սպի տակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. թարգմանչական ծառայություններ` 
տարբեր լեզուներով:

_____________________

(210) 20141401  (111) 22743
(220) 12.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 12.09.2024
(730) «Էմպիրիկա» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
5ա, բն. 205, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(526) «business research and anal i tycs» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ բալագույն և մուգ մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու -
թյուններ. մարկետինգային հետա  զո  տություն-
ներ. սոցիոլոգիական հետա զոտություններ. 
շուկայի ուսումնասիրություններ և վերլու-
ծություններ. մեդիա մոնիթորինգ. մերչան-
դայզինգի ստանդարտների պահպան ման 
աուդիտ (վաճառակետերում որևէ ապրանքի 
դասավորվածության չափորոշիչների պահ-
պանման դիտարկում).

դաս 41. մասնագետների վերապատ-
րաստում, դասընթացների (թրեյնինգների) 
կազմակերպում և իրականացում:

_____________________

(210) 20141407  (111) 22744
(220) 16.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 16.09.2024
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, 
Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

(526) Բացի «Aragats» բառից մնացած գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, դեղին և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 21. տարա (շիշ).
դաս 32. ջուր:

_____________________

(210) 20141419  (111) 22745
(220) 19.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 19.09.2024
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, Երևան, 
Վարդանանց 18/2, բն. 37, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. առևտուր. գործակալական 
գործունեություն:

_____________________

(210) 20141420  (111) 22746
(220) 19.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 19.09.2024
(730) Ֆիսոնզ Լիմիթիդ, GB 
(442) 14.11.2014
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական միջոցներ, պատ-

րաս տուկներ և նյութեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141429  (111) 22747
(220) 22.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 22.09.2024
(730) «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրա-
պետության հրապարակ, Վ. Սարգսյան 26/1, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141430  (111) 22748
(220) 22.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 22.09.2024
(730) «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրա-
պետության հրապարակ, Վ. Սարգսյան 26/1, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառ նություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141431  (111) 22749
(220) 22.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 22.09.2024
(730) «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրա-
պետության հրապարակ, Վ. Սարգսյան 26/1, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141441  (111) 22750
(220) 24.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 24.09.2024
(730) Դը Ջիլեթ Քամփընի, US 
(442) 07.11.2014
(310) N 86345422   (320) 23.07.2014   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 8. ածելիներ և ածելիների սայրեր. 

սայրեր պարունակող բաշխիչ սարքեր, 
կասետներ, կալիչներ (բռնիչներ) և քարթրիջներ՝ 
բոլորը հատուկ նախատեսված սայրերի 
պարունակման համար. մասեր և կցամասեր 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

44

ՄԱՍ 1

44

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 3 

25 .03 . 20 15

(210) 20141458  (111) 22751
(220) 30.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 30.09.2024
(730) Արտուր Մեսրոպյան, Երևան, Պարսեղովի 
փող., տուն 1, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20141460  (111) 22752
(220) 30.09.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 30.09.2024
(730) «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Հանրա-
պետության հրապարակ, Վ. Սարգսյան 26/1, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գոր-
ծառ նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141461  (111) 22753
(220) 01.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 01.10.2024

(730) «Տրինիտի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 32, 
բն. 9, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(526) «ԱՐԵՆԻ», «ARENI» անվանումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20141462  (111) 22754
(220) 01.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 01.10.2024
(730) «Տրինիտի» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 32, 
բն. 9, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(526) «Այգիներ», «Vineyards» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 33. գինի.
դաս 44. այգեգործություն:

_____________________

(210) 20141465  (111) 22755
(220) 01.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 01.10.2024
(730) Սքեչըրս Յու.Էս.Էյ., Ինք. II, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս  25. հագուստ,  գլխարկներ.
դաս 35. երրորդ անձանց համար հա - 

գուստի, կոշկեղենի և գլխարկների տեսականու 
հավաքում մի տեղում՝ հնարավորություն տալով 
սպառողին հարմար կերպով դիտել և գնել այդ 
ապրանքները:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________
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(210) 20141466  (111) 22756
(220) 02.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 02.10.2024
(730) Ավետիք Գրիգորյան, ք. Երևան, Օրբելի 
եղբայրների փ., շ. 65Ա/6, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(526) «SHOP» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն և բորդո գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20141472  (111) 22757
(220) 03.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 03.10.2024
(730) «Կեչառիս հոթել» ՍՊԸ, Երևան, Ռու բին-
յանց 29 ա, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20141476  (111) 22758
(220) 06.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 06.10.2024
(730) Հանվհա Քորփորեյշն, KR 
(442) 17.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կար միր, նարնջագույն, դեղին և սև գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 1. տոլուիլեներկիզոցիանատ. տոլուո-
լեր կամին. հեքսամեթիլեներ կիզոցիանատ. 
մեթի լեներկֆենիլերկիզոցիանատ. պոլիու-
րեթանային խեժեր, պոլիոլ. օրգանական 
ամիններ. օրգանական իզոցիանիդ. 
ածխաջրածին. ածխածնի մոնօքսիդ. տոլուոլի 
ածանցյալներ. իզոցիանատի հիմքով միա-
ցություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141489  (111) 22759
(220) 09.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 09.10.2024
(730) Սվետիկ Գրիգորյան, Շիրակի մարզ, գ. 
Երազգավորս 5, տուն 46, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահ:

_____________________

(210) 20141495  (111) 22760
(220) 10.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 10.10.2024
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(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար.
դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ, 

ինհալատորներ (ներշնչակներ) դեղորայքի 
օգտագործման համար, փոշեցիրներ, մասեր 
և սարքավորանք վերոնշյալ ապրանքների 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141496  (111) 22761
(220) 10.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 10.10.2024
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141497  (111) 22762
(220) 10.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 10.10.2024
(730) «Սփլեշ ուոթեր» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլ-
բենկյան 42, բն. 6, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

_____________________

(210) 20141507  (111) 22763
(220) 13.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 13.10.2024
(730) «Դելտա-մեկ սեքյուրիթի» ՍՊԸ, Երևան, 
Նաիրի Զարյան 74, թիվ 297, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր, ներմուծում.
դաս 37. սարքավորումների տեղադրում, 

սպասարկում:
_____________________

(210) 20141510  (111) 22764
(220) 14.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 14.10.2024
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 1, 
շ. 45, բն. 22, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. վիսկի:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________
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(210) 20141512  (111) 22765
(220) 14.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 14.10.2024
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 
1, շ. 45, բն. 22, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. վիսկի:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20141513  (111) 22766
(220) 14.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 14.10.2024
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 1, 
շ. 45, բն. 22, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. վիսկի:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20141514  (111) 22767
(220) 14.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 14.10.2024
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 1, 
շ. 45, բն. 22, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. վիսկի:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20141516  (111) 22768
(220) 14.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 14.10.2024
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 1, 
շ. 45, բն. 22, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. վիսկի:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20141518  (111) 22769
(220) 14.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 14.10.2024
(730) «Նավթ և գազ» ՍՊԸ, Երևան, Սևանի 17, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. բենզինի, գազի, նավթի, դիզելային 
վառելիքի, ավիակերոսինի և յուղի վաճառք.

դաս 37. բենզալցակայան:
_____________________

(210) 20141519  (111) 22770
(220) 15.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 15.10.2024
(730) «Սուիթ օրեանթ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 
26ա, բն.48, AM 
(442) 07.11.2014
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(540) 

(526) «Chocolate» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30. շոկոլադ:
_____________________

(210) 20141522  (111) 22771
(220) 15.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 15.10.2024
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գյուղ Արարատ, Րաֆֆի 1/1, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(526) Բացի «СТРАНА КАМНЕЙ» արտահայ-
տությունից մնացած գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բորդո, դեղին, ոսկեգույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչք:
_____________________

(210) 20141523  (111) 22772
(220) 15.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 15.10.2024

(730) «Ավահսար» ՍՊԸ, Երևան, Նորք Մարաշ 17, 
տուն 5, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր:
_____________________

(210) 20141524  (111) 22773
(220) 15.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 15.10.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռիտա Ժորայի 
Մարտիրոսյան, Երևան, Ավան Իսահակյան 4, 
բն 6, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց կանաչ, սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20141525  (111) 22774
(220) 16.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 16.10.2024
(730) «ՎԷլաս պրինտ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Վա ղարշյան 12/1, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, կանաչ և դեղին 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 գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-

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

դաս 40. պոլիգրաֆիա.
դաս 41. հրատարակչություն:

_____________________

(210) 20141539  (111) 22775
(220) 17.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 17.10.2024
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
9/1, բն. 20, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

_____________________

(210) 20141540  (111) 22776
(220) 17.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 17.10.2024
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
9/1, բն. 20, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 
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(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

_____________________

(210) 20141541  (111) 22777
(220) 17.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 17.10.2024
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
9/1, բն. 20, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույք-
ներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողա-
կան նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

_____________________

(210) 20141542  (111) 22778
(220) 17.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 17.10.2024
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 9/1, 
բն. 20, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

_____________________

(210) 20141543  (111) 22779
(220) 17.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 17.10.2024
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
9/1, բն. 20, AM 
(442) 07.11.2014
(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 
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կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

_____________________

(210) 20141544  (111) 22780
(220) 17.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 17.10.2024
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 9/1, 
բն. 20, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

_____________________

(210) 20141545  (111) 22781
(220) 17.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 17.10.2024

(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 9/1, 
բն. 20, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

_____________________

(210) 20141546  (111) 22782
(220) 17.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 17.10.2024
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 9/1, 
բն. 20, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

_____________________

(210) 20141547  (111) 22783
(220) 17.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 17.10.2024
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
9/1, բն. 20, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

_____________________

(210) 20141548  (111) 22784
(220) 17.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 17.10.2024
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
9/1, բն. 20, AM 

(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

_____________________

(210) 20141549  (111) 22785
(220) 17.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 17.10.2024
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
9/1, բն. 20, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

_____________________

(210) 20141550  (111) 22786
(220) 17.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 17.10.2024
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
9/1, բն. 20, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

_____________________

(210) 20141564  (111) 22787
(220) 22.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 22.10.2024
(730) «Վանաձոր ասար» առողջարան ՍՊԸ, ք. 
Վանաձոր, Զաքարյան 31, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(526) «ԱՐՄԵՆԻԱ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և շագանակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ:

_____________________

(210) 20141587  (111) 22788
(220) 24.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 24.10.2024
(730) «ՄԿՀԿ» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի 15, 
բն. 3, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(526) «Training House» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20141588  (111) 22789
(220) 27.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 27.10.2024
(730) Տիտան Ինթըրնեյշընլ, Ինք., US 
(442) 14.11.2014
(310) 86265793   (320) 29.04.2014   (330) US
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(540) 

(511) 
դաս 12. դողեր:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20141594  (111) 22790
(220) 28.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 28.10.2024
(730) Հայկ Ազատի Մինասյան, Երևան, 
Մամիկոնյանց 38, բն. 38, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. բուժիչ կաթիլներ աչքերի համար:
_____________________

(210) 20141598  (111) 22791
(220) 29.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 29.10.2024
(730) Սելջին Քորփորեյշն, US 
(442) 14.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

այն է՝ ցիտոկին ինհիբիտոր (արգելակող) 
դեղամիջոցներ.  դեղագործական պատրաս
տուկներ, որոնք կարգավորում են իմունային 
համակարգը. դեղագործական պատ րաս
տուկներ արյան հիվանդության և քաղցկեղի 
բուժման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141600  (111) 22792
(220) 29.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 29.10.2024

(730) Հրաչյա Արշակյան, Երևան, Ա. Տիգրանյան 
5/2, բն.51, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(591) Ապանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, սպիտակ և սև գունային համակ
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում, այդ թվում՝ բուժման 
նպատակով ճանապարհորդությունների կազ
մակերպում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
մարդ կանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141601  (111) 22793
(220) 29.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 29.10.2024
(730) «Ոսկե շղթա» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
18, թիվ 1/1, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և ծիրանագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. գրավատուն:
_____________________
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(210) 20141604  (111) 22794
(220) 31.10.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 31.10.2024
(730) ԲՌ ԻՓ Հոլդր ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US 
(442) 14.11.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և վարդագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141613  (111) 22795
(220) 06.11.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 06.11.2024 
(730) «Արմենիան ադվենտուրես» ՍՊԸ, Երևան, 
Թբիլիսյան խճ.13/3, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կարմիր, երկնագույն և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. զբոսաշրջության կազմակերպում:
_____________________

(210) 20141614  (111) 22796
(220) 06.11.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 06.11.2024
(730) «Կոհակներ» ՓԲԸ, Երևան, Հանրապե-
տության 67 թիվ 1 շին., AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և արծաթագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________

(210) 20141626  (111) 22797
(220) 10.11.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 10.11.2024
(730) Կարեն Մկրտչյան, Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 5-րդ շ., բն.106, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

56

ՄԱՍ 1

56

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 3 

25 .03 . 20 15

(511) 
դաս 43. սրճարան. սննդամթերքով և 

ըմպելիքներով ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20141636  (111) 22798
(220) 10.11.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 10.11.2024
(730) «Մաորի» ՍՊԸ, Երևան, Գայի պող. 31, 
բն.21, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20141637  (111) 22799  
(220) 10.11.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 10.11.2024
(730) «Գործընթաց» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, 
Թումանյան թաղ. 7/2, բն.24, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. թերթ:

_____________________

(210) 20141818  (111) 22800
(220) 08.12.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 08.12.2024
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-
րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM 
(442) 16.12.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 
գինի, օղի):

_____________________

(210) 20141820  (111) 22801
(220) 08.12.2014 (151) 03.03.2015
   (181) 08.12.2024
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արա-
րատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM 
(442) 16.12.2014
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(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 
գինի, օղի):

_____________________

(210) 20140722  (111) 22802
(220) 20.05.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 20.05.2024
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, 
DE 
(442) 04.07.2014
(540) 

(526) «ACTIVE CARBON FILTER» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. ծխա-
խոտի փոխարինիչներ՝ բացառությամբ 
բժշկական կամ բուժական նպատակների 
համար օգտագործվողների. սիգարետներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. սիգարետներ 
պատրաստելու ձեռքի մեքենաներ. ծխախոտի 
պարկուճներ. ֆիլտրեր (զտիչներ) սիգարետների 
համար. սիգարետների, ծխագլանակների 
(պապիրոսների) թուղթ. լուցկիներ և ծխելու 
պարագաներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140765  (111) 22803
(220) 26.05.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 26.05.2024
(730) Քոփերթ Բի.Վի., NL 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 1. պարարտանյութեր. հողի որակի 

լավացման նյութեր.
դաս 5. սույն դասին պատկանող 

պատրաստուկներ գյուղատնտեսական կուլ-
տու րաների (մշակաբույսերի) պաշտպանման 
համար, այդ թվում, պատրաստուկներ՝ սնկերի, 
բակտերիաների, միկրոօրգանիզմների կամ 
բնական նյութերի հիմքերով. վնասատու 
միջատների ոչնչացման պատրաստուկներ 
(ինսեկտիցիդներ), պարազիտների ոչնչացման 
համար նախատեսված պատրաստուկներ, 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. ճանճ բռնելու 
կպչուն թղթեր. ճանճ բռնելու սոսինձներ.

դաս 20. մեղվի փեթակներ. կրետների 
համար նախատեսված բույներ.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառային, հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
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կենդանիներ, այդ թվում` կենդանիներ 
գյուղատնտեսական  կուլտուրաներում վնասա-
տուների ոչնչացման համար և փոշևորման 
համար. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների 
համար, ածիկ.

դաս 44. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական և անտառաբուծական ծառայություններ. 
գյուղատնտեսության և բանջարաբուծության 
վնասատուների ոչնչացման հետ առնչվող 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական կուլ-
տու րաների փոշևորման  հետ կապված 
ծառա յություններ. օրգանական բույսերի 
պաշտպանության և բնական փոշևորման 
ոլորտում խորհրդատվություն. միջատների, 
տիզերի, նեմատոդների (ճիճուների տեսակ), 
սնկերի և կրետների մշակում. խորհրդատվու-
թյուն գյուղատնտեսական կուլտուրաներում 
հնա րավոր հիվանդությունների և վնասա-
տուների որոշման, հայտնաբերման վերա-
բերյալ` նմուշների հավաքագրման և 
գնա հատման միջոցով. գյուղատնտեսական 
կուլտուրաների ստուգում տեղանքում (այդ 
թվում` ձեռքով)` հնարավոր հիվանդությունների 
և վնասատուների որոշման, հայտնաբեր-
ման համար. թակարդների տեղադրում 
(հնարավորության դեպքում կրծողների 
ոչնչացման համար նախատեսված նյութերի 
հետ միասին)` միջատների հայտնաբերման 
համար և ըստ այդմ դրանցով պայմանավոր-
ված հիվանդությունների հայտնաբերման 
համար. հնարավոր հիվանդությունների և 
վարակների հայտնաբերման նպատակով 
գյուղատնտեսական կուլտուրաներից վերց-
ված նմուշներ և ստուգման (այդ թվում` 
ձեռքով) վերաբերյալ բանավոր և գրավոր 
հաշվետվության տրամադրում. վերոհիշյալ 
ծառայությունները մրգերի, սնկերի, խաղողի 
աճեցման, սպորտով և գոլֆով զբաղվելու 
համար դաշտերի և հասարակական կանաչ 
տարածքների մշակման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140773  (111) 22804
(220) 27.05.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 27.05.2024

(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1, 
շին. 55, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ նյութեր բուժական 
նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140774  (111) 22805
(220) 27.05.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 27.05.2024
(730) «Դանաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 1, 
շին. 55, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 
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(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141018  (111) 22806
(220) 25.06.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 25.06.2024
(730) Ֆերրոսան Ա/Ս, DK 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դիետիկ, սննդային և սննդարար 

հավելումներ և նյութեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141021  (111) 22807
(220) 25.06.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 25.06.2024
(730) Ֆերրոսան Ա/Ս, DK 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դիետիկ, սննդային և սննդարար 

հավելումներ և նյութեր: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141130  (111) 22808
(220) 16.07.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 16.07.2024

(730) Քուալքոմ Ինքորփորեյթիդ, US 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. ինտեգրալային սխեմաներ, համա-

կարգչային ապարատային և ծրագրային 
արտադրանք կապի անլար սարքերի, 
մոդեմների, կենցաղային էլեկտրոնային 
սարքերի, դյուրակիր տեղեկակիրների, 
շարժական խաղային սարքերի, շարժական 
հեռախոսների, սմարթֆոնների, համա-
կարգչային պլանշետների, ձեռքի համա-
կարգիչների և գրպանի համակարգչային 
սարքերի ազդանշանների մշակման համար. 
մոդեմներ և ուժեղարարներ. ազդանշանի 
խտացման և ապախտացման սարքեր, ձայնի 
կոդավորման և ապակոդավորման սարքեր, 
այն է՝ վոկոդերներ, ինչպես նաև ազդանշանի 
խտացման և ապախտացման ծրագրային 
արտադրանք և տեխնիկական ուղեցույցներ, 
որոնք վաճառվում են դրանց լրակազմում. 
համակարգչային ապարատային և ծրագրային 
արտադրանք էլեկտրոնային մուլտիմեդիային 
բովանդակության պաշտպանության համար. 
շարժական կիրառական ծրագրային 
արտադրանք. շարժական աշխատածրագրի 
տեսքով ծրագրային արտադրանք տեսա-
խաղերի հայտնաբերման, կազմակերպման, 
բաշխման, միացման, խաղալու և մուտք 
գործելու համար. շարժական աշխատածրագրի 
տեսքով ներբեռնվող ծրագրային արտադրանք 
տեսախաղերին վերաբերող հոդվածների, 
տեսանյութերի և նորությունների առբերման 
և ցուցադրման համար. hամակարգչային 
ծրագրեր և ծրագրային արտադրանք 
կապի սարքերի համար. hամակարգչային 
ծրագրային արտադրանք և ծրագրեր, 
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որոնք հնարավորություն են ընձեռում 
հաղորդակցական կապի օգտագործողներին 
միաժամանակ մուտք գործել հիմնապաշարներ 
և համաշխարհային համակարգչային ցանցեր.  
hամակարգչային ծրագրային արտադրանք 
կապի շարժական սարքերի միջև տվյալների 
փոխանցման հնարավորությամբ. կապի 
շարժական տերմինալներ, ներառյալ՝ 
ձայնի և տվյալների փոխանցման սարքեր, 
որոնք օգտագործվում են վերգետնյա կամ 
արբանյակային կապի համակարգերում. 
հեռահաղորդակցական և տվյալների ցանցի 
միջոցով մշակման ապարատային արտա-
դրանք, այն է՝ սարքեր բազմաթիվ ցանցային 
ենթակառուցվածքների և կապի կանխագրերի 
միջոցով ձայնի, տվյալների և տեսատվյալների 
փոխանցման և հավաքման համար. էլեկ-
տրոնային սարքեր, այն է ՝ համակարգչային 
ապարատային արտադրանք համաշխարհային 
համակարգչային և հաղորդակցական ցանցեր 
մուտք գործելու համար. hամակարգչային 
ծրագրեր և ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային մոնիտորներ. մոդեմներ, 
ապակոդավորիչներ, պլանշետներ, ձեռքի 
համակարգիչներ, ինչպես նաև վերոհիշյալ 
ապրանքների մասեր, մանրամասեր և 
կցասարքեր. կապի անլար սարքեր, այն է՝ 
մոդեմներ, բջջային հեռախոսներ, շարժական 
հեռախոսներ, սմարթֆոններ, բաժանորդային 
կապի հեռախոսներ և անձնական կապի 
ծառայությունների (PCS) հեռախոսափողեր, 
ինչպես նաև դրանց հետ լրակազմում 
վաճառվող բաղկացուցիչ մասեր և ուղեցույցներ. 
ռադիոհաճախության (RF) և  միջանկյալ 
հաճախության (IF) ընդունահաղորդիչի սխե-
մաների հավաքակազմեր, և համօրինակ և 
թվային ազդանշանի մշակման սխեմաների 
հավաքակազմեր կապի անլար սարքերի 
համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141188  (111) 22809
(220) 18.07.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 18.07.2024
(730) «Հայկական ազգային դելփյան կոմիտե» 
ՀԿ, Երևան, Վարդանանց 4, AM 

(442) 04.09.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
կապույտ, գազարագույն, կարմիր, երկնագույն և 
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20141189  (111) 22810
(220) 18.07.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 18.07.2024
(730) «Հայկական ազգային դելփյան կոմիտե» 
ՀԿ, Երևան, Վարդանանց 4, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

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

նամարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր.
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դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում: 

_____________________

(210) 20141196  (111) 22811
(220) 18.07.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 18.07.2024
(730) Հոնդա Մոթըր Քո., Լթդ., JP 
(442) 18.09.2014
(310) 2014/05372   (320) 27.02.2014   (330) ZA
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 

ավտոմեքենաներ, մոտոցիկլետներ. պահես-
տամասեր և կցամասեր վերոնշյալ ապրանքների 
համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141214  (111) 22812
(220) 24.07.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 24.07.2024
(730) Նեպենտես Ֆարմա Ս.Պ. ԶՕՕ, PL 
(442) 17.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դե ղին, նարնջագույն, սև և սպիտակ գունային 
հա մակ ցությամբ:

(511) 
դաս 3. բերանի խոռոչի թարմացման 

աերոզոլներ, անուշաբույր ջուր, հոտազերծիչ-
ներ անձնական օգտագործման համար, 
օծանելիք, պարֆյումերային ապրանքներ, 
դեկորատիվ կոսմետիկա, կոսմետիկայի 
հավաքածու, կոսմետիկական տոնիկներ 
ջրի հիմքով, կոսմետիկական քսուքներ, 
սպիտակեցնող կոսմետիկական քսուքներ, 
մազերի լաքեր (աերոզոլ), եղունգների լաքեր, 
սափրման լոսյոններ, մազերի լոսյոններ, 
քսուքներ կոսմետիկական նպատակների 
համար, կոսմետիկական դիմակներ, յուղեր 
կոսմետիկական նպատակների համար, 
պարֆյումերային յուղեր, անուշաբույր յուղեր, 
նուշի կաթ կոսմետիկական նպատակների 
համար, կաթ կոսմետիկական նպատակների 
համար, օճառներ, բուրումնավետ օճառներ, 
ախտահանիչ օճառներ, կտորներով օճառներ, 
կոսմետիկական օճառներ, բուժական 
օճառներ, օճառներ քրտնելու դեմ, ձեռքի 
օճառներ, կոսմետիկական միջոցներ, 
օդեկոլոններ, շրթներկ, պատրաստուկներ 
լոգանքի համար (ոչ բուժական նպատակների 
համար), կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար, պատրաստուկներ 
հիգիենիկ նպատակների համար, որոնք 
վերաբերում են օծանելիքին և կոսմետիկային, 
արդուզարդի պարագաներ, մազերի 
գանգրացման պատրաստուկներ, գործիքներ 
սրելու պատրաստուկներ, բերանը ողողելու 
պատրաստուկներ ոչ բուժական նպատակների 
համար, կոսմետիկական պատրաստուկներ 
նիհարելու համար, լվացման պատրաստուկ ներ, 
շպարի հեռացման պատրաստուկներ, լաքերի 
հեռացման պատրաստուկներ, եղունգների 
խնամքի պատրաստուկներ, շպարի դիմափոշի. 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. ատամների մաքրման միջոց-
ներ, կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի 
հա մար, կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի 
համար և արևայրուքից պաշտպանվելու համար, 
մազերի ներկման միջոցներ, կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների համար, մազերի 
հեռացման միջոցներ (դեպիլյատորներ), 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկի խնամքի 
համար, պարֆյումերա-կոսմետիկական միջոց-
ներ, հակաքրտինքային արդուզարդի պարա-
գաներ, արդուզարդի տալկ, շամպուններ.



ԳՅՈՒՏԵՐ

62

ՄԱՍ 1

62

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 3 

25 .03 . 20 15

դաս 5. դեղեր, բուժական միջոցներ 
մարդկանց համար. կարամել (հաբեր) 
բուժական նպատակների համար, կոն-
ֆետներ, սառնաշաքար և քաղցրավենիք 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար. դեղաբույսեր. բիոլոգիական 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. ակնամոմ բուժական նպատակների 
համար. ծամոններ բուժական նպատակների 
համար. վիտամինային պատրաստուկներ. 
քիմիական պատրաստուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. քիմիական պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ. 
շաքար բուժական նպատակաների համար. 
էվկալիպտ դեղագործական նպատակների 
համար. մենթոլ. օժանդակ միջոցներ բուժական 
նպատակների համար. պարսամոր կաթ 
բուժական նպատակների համար. սննդային 
և սննդարար հավելումներ բուժական 
նպատակների համար. տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ (բուժական պատրաստուկներ).  

դաս 30. կոնֆետներ. սննդային ակնամոմ. 
քաղցրավենիք:    
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141225  (111) 22813
(220) 30.07.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 30.07.2024
(730) Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ ԷլԹիԴի, FI 
(442) 06.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20141231  (111) 22814
(220) 31.07.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 31.07.2024
(730) Հանքուք Թայր Քօ., Լթդ., KR 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծա-

նիվների դողեր. ավտոմոբիլի դողածածկաններ. 
պատվածքներ դողերի համար. դողեր 
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող 
ռետինե մակադրակներ դողերի օդախցիկ-
ների նորոգման համար. հեծանիվների 
օդախցիկներ. մոտոցիկլետների օդախցիկներ. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի 
համար. օդախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. օդախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. օդաճնշական դողեր. 
գործիքների և պիտույքների հավաքածուներ 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
անիվների եզրակներ (եզրաշերտեր). թամբերի 
պատյաններ հեծանիվների համար. թամբերի 
պատյաններ մոտոցիկլետների համար. 
անվտանգության գոտիներ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. արգելակային 
կալուններ, կոճղակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. կախոցներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
դահուկային բեռնախցիկներ ավտոմոբիլների 
համար. անվադողերի բութակներ. դողեր 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. գլոցման մակերևույթներ դողերի 
պահպանաշերտերի վերականգնման համար. 
թրթուրներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. անխուց դողեր հեծանիվների համար. 
անխուց դողեր մոտոցիկլետների համար. 
դողերի փականներ. տրանսպորտային 
միջոցների անիվներ դողերով։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141267  (111) 22815
(220) 07.08.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 07.08.2024
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(730) «Վեսթ Գրուփ» ՍՊԸ, RU 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141280  (111) 22816
(220) 13.08.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 13.08.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Եգորյան, 
Երևան, Ավան, Բրյուսովի թաղ. 69, բն. 7, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(526) «Food» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, սպիտակ և բաց դարչնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. սննդային յուղեր և ճարպեր:

_____________________

(210) 20141297  (111) 22817
(220) 15.08.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 15.08.2024
(730) «Հարկ վճարողի փաստաբանի գրա-
սենյակ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 7, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(526) «ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ», «ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ 
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ», «TAXPAYER» և «ADVOCATE 
OFFICE» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:
_____________________

(210) 20141301  (111) 22818
(220) 15.08.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 15.08.2024
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141303  (111) 22819
(220) 15.08.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 15.08.2024
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(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141316  (111) 22820
(220) 21.08.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 21.08.2024
(730) Դայմընդ Քուեստ Լիմիթիդ, VG 
(442) 06.10.2014
(540) 

(526) «white» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. սիգարետներ. սիգարետների 
արկղներ. զտիչներ սիգարետների համար. 
ծխափողեր սիգարետների համար. սիգարետի,  
պապիրոսի թուղթ. առանց ծխախոտի 
պապիրուսի պարկուճի մասեր. սիգարետների 
համար ծխափողերի ծայրոցներ.ծխամորճեր. 
սիգարիլներ. սիգարներ. մոխրամաններ. 
կրակայրիչներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20141356  (111) 22821
(220) 02.09.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 02.09.2024
(730) Ուեսթրն Դիջիթլ Թեքնոլըջիզ, Ինք., US 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. տվյալների պահման սարքեր, 

այն է՝ կարծրասկավառակավարներ, թվային 
սկավառակավարներ, մեդիանվագարկիչներ, 
կիսահաղորդչային սարքավարներ, դատարկ 
թվային տեղեկակիրներ, համակցված 
սարքավարներ և համակարգչային արտաքին 
սարքեր. համակարգչային հիշող սարքեր, 
այն է՝ համակարգչային հիշողության 
սարքակազմեր և կարծրասկավառակ-
ներ համա կարգիչների համար.  թվային 
էլեկտրո նային սարքեր տվյալների հիշող 
սար քերում, կարծրասկավառակներում, սկա-
վառակավարներում, կիսահաղորդչային սար-
քավարներում, մեդիանվագարկիչներում, 
ինտերնետային սերվերներում և ամպային 
պահոցային սերվերներում պահվող, 
դրանց միջոցով փոխանցվող, դրանց մեջ 
տեղակայվող կամ տարածվող տեքստերի, 
տվյալների, պատկերների, ձայնա- և 
տեսաֆայլերի, տեղեկատվության կամ 
մեդիայի կազմակերպման, ստացման, 
նվագարկման, փոխանցման, կառավարման, 
պահման, անվտանգության ապահովման, 
գաղտնագրման, կենտրոնացման, պահես-
տավորման, հաղորդման, ընտրակայման, 
նավարկման, դիտման, մուտք գործելու, 
համօգտագործման, հոսքային փոխանցման, 
համաժամացման, ձևափոխման, վերա-
դիտման, վերբեռնման և ներբեռնման 
համար. հանովի կարծրասկավառակավարով 
համակարգչի պահուստային պատճենման 
համակարգ. համակարգչային հիշող սարքերի 
կցադրման կայաններ, այն է՝ հարմարիչներ, 
որոնք թույլ են տալիս իրենց միացված 
դյուրակիր սարքավարներում կամ USB հիշող 
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սարքերում պարունակվող տեղեկատվությունը 
համատեղ օգտագործել կամ մուտք գործել. 
համակարգչային ապարատային արտադրանք 
թվային բովանդակության վերբեռնման, 
պահման, առբերման, ներբեռնման, 
փոխանցման և տեղհասցնման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
թվային ֆայլերի, ներառյալ ձայնա- և 
տեսաֆայլերի, տեքստերի, երկուական 
ֆայլերի, անշարժ պատկերների, գրաֆիկայի 
և մուլտիմեդիային ֆայլերի համաժամացման, 
պահուստային պատճենման, նվագարկման և 
գաղտնագրման ու գաղտնազերծման համար. 
հա մակարգչային ցանցային հիշող սարքեր լոկալ 
կամ հեռահաղորդակցական ցանցերի միջոցով 
էլեկտրոնային տվյալների պահման կամ 
պահուստային պատճենման համար. ցանցային 
ծրագրակազմ, այն է՝ ծրագրային արտադրանք 
կառավարվող հիշող սարքերի և օնլայն 
պահուստային պատճենման ծառայությունների 
ստեղծման և կազմաձևման համար՝ գլոբալ 
ցանցի միջոցով. համակարգչային հիշող 
սարքեր, այն է՝ ցանցին միացված հիշող 
սարքեր ֆայլերի համատեղ օգտագործման 
և ամպային պահուստային պատճենման  
համար. համակարգչային ծրագրային և 
ապարատային արտադրանք լոկալ ցանցային 
հիշող սարքերի և գլոբալ համակարգչային 
ցանցերի համաժամացման և միացման համար, 
թվային բովանդակության վերբեռնման, 
պահման, առբերման, ներբեռնման, 
փոխանցման և տեղհասցնման համար, լոկալ 
և ինտերնետային ֆայլային սերվերներում 
տվյալների պահման և կառավարման 
համար, տվյալների կիսահաղորդչային 
պահման սարքերի, այն է՝ կիսահաղորդչային 
հիշող սարքերի հետ համակցված կարծրա-
սկավառակավարների օգտագործմամբ 
տվյալների պահման մշակման համար. 
համակարգչային ծրագրաապարատային 
արտադրանք տվյալների պահման, առբերման, 
մուտքի, պահուստային պատճենման, 
վերարտադրության, հասանելիության, վերա-
կանգնման, ձևափոխման և փոխարկման 
համար. ծրագրային արտադրանք տվյալների 
հիշողության կառավարման համար. պաշտ-
պանիչ պատյաններ արտաքին կարծրա-
սկավառակավարների համար: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141363  (111) 22822
(220) 04.09.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 04.09.2024
(730) «Մանուկյան կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Աբովյան, Սևանի փ., թիվ 8, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141422  (111) 22823
(220) 19.09.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 19.09.2024
(730) «Արմենիում» ՍՊԸ առևտրի տուն, RU 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________
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(210) 20141475  (111) 22824
(220) 06.10.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 06.10.2024
(730) «Մաթ-Վան» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
210/1, AM 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. առևտուր:

_____________________

(210) 20141506  (111) 22825
(220) 13.10.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 13.10.2024
(730) Բըրիլը  Ֆրանս Ս.Ա.Ս., FR 
(442) 14.11.2014
(540) 

(526) Բացի «harry’s» բառից մնացած գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կարմիր, բաց կարմիր, մուգ և բաց 
կապույտ, դեղին, բաց դեղին, կանաչ և բաց 
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հաց:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20141526  (111) 22826
(220) 13.10.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 13.10.2024
(730) Սոֆյա Յուրիի Իշխանյան, Երևան, Դրոյի 
8/2, բն. 4, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:

_____________________
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(210) 20141527  (111) 22827
(220) 13.10.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 13.10.2024
(730) Սոֆյա Յուրիի Իշխանյան, Երևան, Դրոյի 
8/2, բն. 4, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:

_____________________

(210) 20141532  (111) 22828
(220) 17.10.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 17.10.2024
(730) «Մաժէվ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Համբարձումյան 
8/1, բն. 113, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. տարեկանի հաց, տարեկանի 

չորահաց, տարեկանի համեմված չորահաց, 
տարեկանի հացից ստացված պաքսիմատ, 
ցորենի ալյուրից թխված հաց, ցորենի ալյուրից 
պատրաստված չորահաց, ցորենի ալյուրից 
պատրաստված և համեմված չորահաց, ցորենի 
ալյուրից պատրաստված հացի պաքսիմատ:

_____________________

(210) 20141557  (111) 22829
(220) 20.10.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 20.10.2024
(730) «Արմօյլ» ՓԲԸ, Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ 
թաղ. 28/4, AM 
(442) 07.11.2014

(540) 

(526) «CJSC» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, դեղին, սպիտակ և սև գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

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

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար ժիչ-
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցոր դիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանցման 
տարրեր(բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). գյուղատնտեսական գործիքներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
ինկուբատորներ. առևտրի ավտոմատներ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա րա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քա վորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141580  (111) 22830
(220) 23.10.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 23.10.2024
(730) Դը Նասդաք ՕԷմԷքս Գրուփ, Ինք., 
Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 14.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. ծրագրային արտադրանք՝ արժե-

թղթերի առևտրի, քլիրինգի, հաշվարկման, 
վճարման և կառավարման, արժեթղթի 
բորսայի կամ այլ ֆինանսական շուկաների 
գործառնության, արժեթղթերի շուկային և 
արժեթղթերին վերաբերող տեղեկատվության 
համար.

դաս 35. արժեթղթերի գրանցամատյանի 
վարում բորսային գնանշման և տեղեկա-
տվական նպատակներով. տեղեկատվական 
ծառայություններ, այն է՝ արժեթղթերի շուկայի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ. 
արժեթղթերի ծառայություններ. ֆինանսական 
գործիքների տրամադրում. արժեթղթերի 
գործիքների տրամադրում. ծառայությունների 
տրամադրում՝ արժեթղթերի շուկայի ոլորտում. 
արժեթղթերի գործակցի վերաբերյալ 
տեղե կատվության տրամադրում և թար-
մացում. արժեթղթերի դասակարգման, 
վերլուծության և հաշվետվության տրամա-
դրման ծառայություններ. ֆինանսների 
դասակարգման, վերլուծության և տրամա-
դրման ծառայություններ. ծառայություններ 

դերիվատների (ածանցյալ արժեթղթերի) 
ոլորտում. արժեթղթերի գնի ցանկագրում 
վաճառքի կամ տեղեկատվական նպա-
տակներով. տեղեկատվության տրամադրում 
տարկետի (ֆյուչերսի), հումքային ապրանք-
ների, արժեթղթերի, ֆինանսական գործիք-
ների, բորսային միջնորդության, առևտրի, 
ներդրումների, ընկերությունների, ֆինան-
սական շուկայի և բաժնետոմսերի գնարժեք-
ների ոլորտում. ֆոնդային շուկայի, հումքային 
ապրանքների, տարկետի (ֆյուչերսների) 
և արժեթղթերի  վաճառամիջնորդության 
օնլայն ծառայություններ. ինտերնետի 
միջոցով բորսային շուկայական գնանշման, 
հաստատման, քլիրինգի, հաշվարկման և 
վճարման ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղե  կա  տվության տրամադրում ֆինան սական 
շուկայի ոլորտում և նմանատիպ շուկային վերա-
բերող այլ տեղեկատվության տրամադրում. 
բորսային գնանշման վերաբերյալ ֆինանսա-
կան տեղեկատվության տրամադրում և 
փոխ անցում էլեկտրոնային եղանակով. 
ֆինանսական գործիքների քլիրինգի, 
հաշվարկման և վճարման իրականացման, 
հաստատման և վերահսկման ծառայություններ 
և դրանց վերաբերյալ ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141581  (111) 22831
(220) 23.10.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 23.10.2024
(730) Դը Նասդաք ՕԷմԷքս Գրուփ, Ինք., 
Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 14.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. ծրագրային արտադրանք՝ արժե-

թղթերի առևտրի, քլիրինգի, հաշվարկման, 
վճարման և կառավարման, արժեթղթի 
բորսայի կամ այլ ֆինանսական շուկաների 
գործառնության, արժեթղթերի շուկային և 
արժեթղթերին վերաբերող տեղեկատվության 
համար.
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դաս 35. արժեթղթերի գրանցամատյանի 
վարում բորսային գնանշման և տեղեկա-
տվական նպատակներով. տեղեկատվական 
ծառայու թյուններ, այն է՝ արժեթղթերի շուկայի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում.

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ. 
արժեթղթերի ծառայություններ. ֆինանսական 
գործիքների տրամադրում. արժեթղթերի 
գործիքների տրամադրում. ծառայությունների 
տրամադրում՝ արժեթղթերի շուկայի ոլորտում. 
արժեթղթերի գործակցի վերաբերյալ 
տեղե կատվության տրամադրում և թար-
մացում. արժեթղթերի դասակարգման, 
վերլուծության և հաշվետվության տրամա-
դրման ծառայություններ. ֆինանսների 
դասակարգման, վերլուծության և տրամա-
դրման ծառայություններ. ծառայություններ 
դերիվատների (ածանցյալ արժեթղթերի) 
ոլորտում. արժեթղթերի գնի ցանկագրում 
վաճառքի կամ տեղեկատվական նպատակ-
ներով. տեղեկատվության տրամադրում 
տարկետի (ֆյուչերսի), հումքային ապրանք-
ների, արժեթղթերի, ֆինանսական գործիք-
ների, բորսային միջնորդության, առևտրի, 
ներդրումների, ընկերությունների, ֆինան-
սական շուկայի և բաժնետոմսերի գնարժեք-
ների ոլորտում. ֆոնդային շուկայի, հումքային 
ապրանքների, տարկետի (ֆյուչերսների) 
և արժեթղթերի  վաճառամիջնորդության 
օնլայն ծառայություններ. ինտերնետի 
միջոցով բորսային շուկայական գնանշման, 
հաստատման, քլիրինգի, հաշվարկման և 
վճարման ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում ֆինանսական 
շուկայի ոլորտում և նմանատիպ շուկային 
վերաբերող այլ տեղեկատվության տրամա-
դրում. բորսային գնանշման վերաբերյալ 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում 
և փոխանցում էլեկտրոնային եղանակով. 
ֆինանսական գործիքների քլիրինգի, 
հաշվարկման և վճարման իրականացման, 
հաստատման և վերահսկման ծառայություններ 
և դրանց վերաբերյալ ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141592  (111) 22832
(220) 28.10.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 28.10.2024
(730) Իրինա Ղափլանյան, Երևան, Մոսկովյան 
28, բն. 54, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________

(210) 20141593  (111) 22833
(220) 28.10.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 28.10.2024
(730) Վահե Քեուշգուերյան, Երևան, Մոսկովյան 
31, բն. 34, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի, փրփրուն գինի, հայկական 

կոնյակ (բրենդի), օղի:
_____________________
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(210) 20141609  (111) 22834
(220) 04.11.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 04.11.2024
(730) «Գոլդեն հարվիսթ» ՍՊԸ, Բջնի, 1-ին փող., 
տուն 22, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(526) «food» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20141618  (111) 22835
(220) 07.11.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 07.11.2024
(730) «Լոկատոր» ՓԲԸ, Երևան, Ադոնցի 8, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 

կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
կրակմարիչներ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումն եր. արդյու-
նաբերական վերլուծումներ և հետա  զո-
տություններ. համա կարգչային ապա րատների 
և ծրագրերի մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20141653  (111) 22836
(220) 13.11.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 13.11.2024
(730) «Բիրևան» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 
27, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղին և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորան:
_____________________

(210) 20141654  (111) 22837
(220) 13.11.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 13.11.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Աղավնի Քան-
քանյան, Երևան, Նալբանդյան 49, բն. 1, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 
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(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

անասնաբուժական ծառայություններ. կենդա-
նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմե-
տիկական ծառայություններ:

_____________________

(210) 20141658  (111) 22838
(220) 17.11.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 17.11.2024
(730) Արմեն Եսոյան, Երևան, Վարդանանց 5ա, 
367, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-

ներ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
ան հատական և սոցիալական ծառայություն ներ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:

_____________________

(210) 20141680  (111) 22839
(220) 17.11.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 17.11.2024
(730) «Առողջսպասարկում» ՍՊԸ, Երևան, 
Նուբա րաշեն, տարածք 1/8, AM 
(442) 03.12.2014

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
շագանակագույն գույնով:
(511) 

դաս 20. կահույք:
_____________________

(210) 20141714  (111) 22840
(220) 20.11.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 20.11.2024
(730) «Գալեսա թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդա-
նանց 26, թիվ 4/1, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն, կապույտ, բաց կապույտ, կարմիր, 
վար դագույն, սև, սպիտակ, կանաչ, դեղին, 
բեժ, մոխրագույն, շագանակագույն 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 գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
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գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20141719  (111) 22841
(220) 20.11.2014 (151) 11.03.2015
   (181) 20.11.2024

(730) «Ֆան թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, Ջանիբեկյան 
55/2, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կապույտ, վարդագույն, նարնջագույն, 
բաց և մուգ մանուշակագույն, բաց և մուգ կանաչ, 
բաց և մուգ դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 482  28.12.2025 Յունիլևր Ն.Վ., NL

 483  28.12.2025 Յունիլևր Ն.Վ., NL

 485  28.12.2025 Յունիլևր Ն.Վ., NL

 487  28.12.2025 Յունիլևր Ն.Վ., NL

 488  28.12.2025 Յունիլևր Ն.Վ., NL

 691  20.11.2025 ՄասթրՔարդ Ինթերնեյշնլ Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

 726  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

 858  20.11.2025 Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

 939  20.11.2025 Դը Փրուդենշլ Ինշուըրնս Քամփնի օֆ Ամերիքա, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

 975  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1071  08.12.2025 Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

1072  08.12.2025 Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

1073  08.12.2025 Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

1075  08.12.2025 Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

1076  08.12.2025 Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

1077  08.12.2025 Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

1079  08.12.2025 Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

1186  13.12.2025 Մաթթել Ինք., US

1187  13.12.2025 Մաթթել Ինք., US

1193  27.12.2025 Մաթթել Ինք., US

1485  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1488  08.12.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1489  08.12.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1490  13.12.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2326  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

2336  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., Դելավերի նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

2339  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2340  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2430  20.11.2025 Քոթ Բևրիջիս Ինք., US

2462  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

2463  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

2466  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

2546  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

2578  20.11.2025 Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, CH

2583  20.11.2025 Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ, GB

2584  20.11.2025 Մաթթել Ինք., US

2585  20.11.2025 Մաթթել Ինք., US

2620  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

2623  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

2624  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

2660  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

2666  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

2687  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2692  20.11.2025 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

2693  20.11.2025 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

2705  20.11.2025 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

2706  20.11.2025 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

2707  20.11.2025 Վիիվ Հելթքեըր ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

2708  20.11.2025 Մասեյ Ֆերգուսոն Քորփ., US

2866  20.11.2025 Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

2925  20.11.2025 Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH

2988  20.11.2025 Քոթ Բևրիջիս Ինք., US

2999  20.11.2025 ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB

3001  20.11.2025 ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB
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3002  20.11.2025 ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB

3049  21.11.2025 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

3061  20.11.2025 ՄասթրՔարդ Ինթերնեյշնլ Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

3245  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք., Դելավերի նահանգ, US

3615  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

5051  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

5052  20.11.2025 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB

9151  17.01.2025 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

9152  17.01.2025 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

9373  15.12.2024 Անհատ ձեռնարկատեր Արտակ Լալայան, Երևան,

    Ավան, Բաբաջանյան 6, բն. 31, AM

9386  28.10.2024 Փաքնամ, IR

9629  09.02.2025 «Նոր Աստղ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Մուսալեռ, Արցախի փ. 13ա, AM

9648  01.02.2025 «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 17, AM

9652  07.02.2025 «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Ագարակ, AM

9696  01.02.2025 «Հովնանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, Գևորգ Չաուշի 50, AM

9725  05.01.2025 Դիստրիբուիդորա Շոպինգ Ս.Ռ.Լ, AR

9736  05.01.2025 Բաքս Գլոբլ Ինք., US

9774  14.02.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9775  14.02.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9776  14.02.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9777  14.02.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9778  14.02.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9779  14.02.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9780  14.02.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9790  14.02.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9792  22.02.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9793  22.02.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM
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9794  22.02.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9795  22.02.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9798  22.02.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9868  14.02.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9879  22.02.2025 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

9880  22.02.2025 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

9881  22.02.2025 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

9882  22.02.2025 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

9883  22.02.2025 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

9884  22.02.2025 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

9885  22.02.2025 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

9893  17.01.2025 Թրաք Ս.Ա.Լ. Oֆշոր, LB

9894  20.01.2025 Քլորայդ Գրուփ Լիմիթեդ, GB

9896  17.02.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

9897  17.02.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

9898  17.02.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

9899  17.02.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

9904  17.02.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

9905  17.02.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

9909  01.02.2025 «Բենիսսիմա» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ., 23 շենք, բն. 8, AM

9975  19.04.2025 «Արասո» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 19/5, AM

10047  25.02.2025 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

10084  27.04.2025 «Օնլայն Կոմպյուտերս» ՍՊԸ, ք. Երևան, Սարյան 19/21, AM

10141  16.02.2025 Հիսամիցու Ֆարմասյութիքլ Քո., Ինք., JP

10142  16.02.2025 Հիսամիցու Ֆարմասյութիքլ Քո., Ինք., JP

10175  30.03.2025 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

10186  22.02.2025 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

10187  22.03.2025 ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB
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10210  18.01.2025 Ջորջիա-Փըսիֆիք Քնսյումր Փրոդաքթս ԼՓ, 

    Դելավերի նահանգի սահնանափակ գործընկերություն, US

10211  14.03.2025 Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, Դելավերի նահանգ, US

10254  28.04.2025 ԱրԷֆԻ/ԱրԷլ, Ինք. Դելավերի նահանգի կորպորացիա, 

    1201 Connecticut Avenue, NW, Suite 400, Washington, DC 20036, USA, US

10255  28.04.2025 ԱրԷֆԻ/ԱրԷլ, Ինք. Դելավերի նահանգի կորպորացիա, 

    1201 Connecticut Avenue, NW, Suite 400, Washington, DC 20036, USA, US

10376  11.08.2025 Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., 106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 

    Grand Cayman KY1-1102, Gayman Islands, KY

10466  23.05.2025 Ալբերտո-Քալվր Ինթերնեշնլ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

10467  23.05.2025 Ալբերտո-Քալվր Ինթերնեշնլ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

10473  18.08.2025 Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH

10474  18.08.2025 Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH

10475  18.08.2025 Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH

10476  18.08.2025 Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH

10607  24.03.2025 Ս.Սի. Թերապիա Ս.Ա, RO

10618  25.11.2025 Պիեռ Բալմեյն Ս.Ա., FR

10683  23.09.2025 ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE

10768  10.11.2025 ՍմիթՔլայն Բիչեմ (Քորք) Լիմիթիդ, IE

10769  10.11.2025 ՍմիթՔլայն Բիչեմ (Քորք) Լիմիթիդ, IE

10770  10.11.2025 ՍմիթՔլայն Բիչեմ (Քորք) Լիմիթիդ, IE

10858  10.11.2025 ՍմիթՔլայն Բիչեմ (Քորք) Լիմիթիդ, IE

10859  10.11.2025 ՍմիթՔլայն Բիչեմ (Քորք) Լիմիթիդ, IE

10908  16.02.2025 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

10985  13.12.2025 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61F9/00   2919  A

B25J 1/00    2920  A

C07D295/00  2921  A

G10D 1/00     2922  A

H02M 7/00   2923  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A63F 3/00     398  U

B25B 13/00     399  U

B25B 13/00     400  U

F03G 6/00     401  U

02-02     350 S
11-01    351 S
11-01    352 S
11-01     353 S
11-01     354 S
21-01    355 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No  1466
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  14943
73 (1) Իրավատեր  Էյբիբիվի Ռեսպիրաթորի ԼԼՔ
AbbVie Respiratory LLC, 1 North Waukegan Road, 
North Chicago, Illinois 60064, United States of 
America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Կոս  Ֆարմա-
սյութիքըլզ, Ինք.
KOS PHARMACEUTICALS, INC., 1 North Waukegan 
Road,  North Chicago, Illinois 60064, United States 
of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                       Հանրապետություն
Գրանցված է 26.01.2015

_____________________

Գրանցում No 1467
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14943
73 (1) Իրավատեր Կոս Ֆարմասյութիքըլզ, Ինք.
KOS PHARMACEUTICALS, INC., 1 North Waukegan 
Road, North Chicago, Illinois 60064, United States 
of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Էբոթ Լաբորա-
թորիս
ABBOTT LABORATORIES, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, Illinois 60064, United States of 
America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                  Հանրապետություն
Գրանցված է 26.01.2015

_____________________

Գրանցում No 1468
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 12317, 12319
73 (1) Լիցենզատու Սոսիետե դը Պրոդյուի 
Նեստլե Ս.Ա.
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, 
Switzerland, CH
73 (2) Լիցենզառու  Փրեմյեր Նյութրիշն
Քորփորեյշն
PREMIER NUTRITION CORPORATION, 5905 
Christie Avenue, Emeryville, CA 94608, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                      Հանրապետություն
Գրանցված է 26.01.2015

_____________________

Գրանցում No 1469
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 4469, 4467

73 (1) Լիցենզատու Մերիոթ Ուորլդուայդ 
Քորփորեյշն

MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, USA, US
73 (2) Լիցենզառու Գլոուբըլ Հոսփիթելիթի 
Լայսընզինգ Ս.ա ռ.լ.
GLOBAL HOSPITALITY LICENSING S.A R.L., 102, 
rue des Maraichers, L 2124 Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը  ոչ բացառիկ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                               Հանրապետություն
Գրանցված է 02.02.2015

_____________________
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Գրանցում No 1470
Արտոնագրի զիջում
(11) Արտոնագիր No 346 S
73 (1) Զիջող Գոլդեն Սփիրիթս ՍԱ, Սերգեյ 
Վիկտորովիչ Զիվենկո
GOLDEN SPIRITS SA, Avenue de Beauregard 1, 
Fribourg, Switzerland, CH, SERGEY VIKTOROVICH 
ZIVENKO, 121165, Moscow, Kutuzovskiy pr., d 33, 
kv. 206, Russian Federation, RU
73 (2) Ստացող Սերգեյ Վիկտորովիչ Զիվենկո

SERGEY VIKTOROVICH ZIVENKO, 121165, Moscow, 
Kutuzovskiy pr., d 33, kv. 206, Russian Federation, 
RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                         Հանրապետություն

Գրանցված է 11.02.2015
_____________________

Գրանցում No 1471
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 907113, IR 1021490
73 (1) Լիցենզատու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Մասլոէկստրակցիոննիյ 
զավոդ Յուգ Ռուսի»
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY  OTVETSTVEN-
NOSTYU  “MASLOEKSTRAKTSIONNIY ZAVOD YUG 
RUSI”, Tolstogo sq., 8, 344037 Rostov-on-Don, 
Russian Federation, RU
73 (2) Լիցենզառու Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվետստվեննոստյու «Զոլոտայա Սեմեչկա»
O B S C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N O Y 
OTVETSTVENNOSTYU “ZOLOTAYA SEMECHKA”, 
Tolstogo sq., 8, 344037 Rostov-on-Don, Russian 
Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը  ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը  միջազգային                           
գրանց ման ապրանքային նշանների
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                            Հանրապետություն
Գրանցված է 11.02.2015

_____________________

Գրանցում No 1472
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5120
73 (1) Իրավատեր ԲԱՍՖ Պոլիուրեթանզ ԳմբՀ
BASF Polyurethanes GmbH, Elastogranstrasse 60, 
49448 Lemforde, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԲԱՍՖ ԷսԻ
BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                           Հանրապետություն
Գրանցված է 11.02.2015

_____________________

Գրանցում No 1473
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10516, 11683
73 (1) Իրավատեր «Սիս նատուրալ» ՍՊԸ
Արագածոտնի մարզ, գ. Աղձք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Սիս նատուրալ» 
ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, գ. Աղձք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                Հանրապետություն
Գրանցված է 20.02.2015

_____________________

Գրանցում No 1474
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18662, 12955
73 (1) Իրավատեր Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Ֆարմստանդարտ- Լեկսրեդստվա»
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
“PHARMSTANDART-LEKSREDSTVA”, 305909, 
Rossia, g. Kursk, ul. 2-ya Agregatnaya, d. 1A/18, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Օտկրիտոյե 
Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Օտիսիֆարմ»
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 
“OTISIPHARM”, 123317, Rossia, g. Moskva, ul. 
Testovskaya, d. 10, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                 Հանրապետություն
Գրանցված է 20.02.2015

_____________________
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Գրանցում No 1475
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14058
73 (1) Իրավատեր Քարիգանել Հոլդինգզ Լիմիթիդ
CARRIGANELLE HOLDINGS LIMITED, Anexartisias 
& Kyriakou Matsi, 3, Rousos Limassol Tower, 10th 
floor, 3040, Limassol, Cyprus, CY
73 (2) Իրավունքներն ստացող Հեգո Լիմիթիդ
HEGO LIMITED, Leoforos Spyrou Kyprianou, 67, 
KYRIAKIDES BUSINESS CENTER, 4003, Limassol, 
Cyprus, CY
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                              Հանրապետություն
Գրանցված է 20.02.2015

_____________________

Գրանցում No 1476
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1428
73 (1) Իրավատեր Դը Քոմեթ Փրոդաքթս 
Քորփորեյշն
THE COMET PRODUCTS CORPORATION 90 N. 
Broadway, Irvington, New York 10533, USA,US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դը Սպիկ ընդ 
Սպան Քամփնի
THE SPIC AND SPAN COMPANY 90 N. Broadway, 
Irvington, New York 10533, USA,US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                Հանրապետություն
Գրանցված է 20.02.2015

_____________________

Գրանցում No 1477

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21368
73 (1) Իրավատեր Անհատ ձեռնարկատեր Լևոն 
Ադամյան, Երևան, Մոլդովական փ., շ. 32, բն. 
57, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մանվել Գառնիկի 
Ղազարյան, ք. Երևան, Մաշտոցի պ., շ. 2, բն. 
34, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                        Հանրապետություն
Գրանցված է 20.02.2015

_____________________

Գրանցում No 1478

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1428

73 (1) Իրավատեր Դը Սպիկ ընդ Սպան Քամփնի

THE SPIC AND SPAN COMPANY 660 White Plains 
Road, Suite 250, Tarrytown, New York 10591,  
United States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դը Փրոքթր ընդ 
Գեմբլ Քամփնի
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 24.02.2015

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2744                19.09.2014  
2730                07.09.2014 
2870                14.03.2014

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

    309 U               18.09.2014

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված 

իրավունքների դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

        98             08.09.2014

Վկայագրի
համարը

Номер
патента

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
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) 2015.01 (11) 2919 (13) A
A61F9/00

(21) AM20140148 (22) 24.10.2014
(72) Гайк Минасян (AM) 
(73) Гайк Минасян, 0014, Ереван, Мамиконянц 
38, кв. 38 (AM) 
(54) Композиция для лечения глазных забо-
ле ваний
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к композициям для лечения глазных 
заболеваний.

Композиция содержит глутамин, 
1%-ый глицерин, борную кислоту, метил-
сульфонилметан, этилендиамино тетрауксусную 
кислоту, лидазу и стерильную воду, при 
следующем соотношении компонентов, мас. 
%: глутамин -  25.0-55.0, 1%-ый глицерин 
- 10.0-20.0, метилсульфонилметан 0.5-2.5, 
этилендиаминотетрауксусная кислота - 0.1-1.5,  
борная кислота 5.0-10.0, лидаза -  1.0-2.0 и 
стерильная вода - остальное.

Расширяется ассортимент композиций для 
лечения глазных заболеваний.

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2920 (13) A
B25J 1/00

(21) AM20140161 (22) 26.11.2014
(72) Ваге Даниелян (AM), Вардан Авагян (AM) 
(73) “Кендл” институт синхротронных иссле-
дований” фонд, 0040, Ереван, Ачаряна 31 (AM) 
(54) Манипулятор сверхвысоковакуумной 
камеры
(57) Изобретение относится к высоко- и 
сверх высоковакуумному технологическому 
обо ру дованию, с помощью которого в соот-
ветствующих камерах возможно сообщать 
возвратно-поступательное движение образцу, 
совершать его захват и освобождение. 
Манипулятор можно использовать в вакуумной, 
криогенной и ускорительной технике, в атомном 
приборостроении и в медицине.

Манипулятор содержит полую трубу с 
прикрепленным фланцем к каждому концу, 
два металлических сильфона, стержень, 
прикрепленный к стержню держатель, пружину 
и периферийный элемент. Держатель цанговый, 
первый сильфон содержит направляющие 
и фланец, прикрепленный к каждому концу 
сильфона. К одному из концов второго 
сильфона прикреплен фланец, а к другому - 
периферийный элемент, осуществленный в 
виде глухого фланца. Полая труба и  сильфоны 
последовательно и соосно прикреплены друг к 
другу, в них продольно расположен стержень, с 
одним концом прикрепленный к держателю, а с 
другим концом – к глухому фланцу. Манипулятор 
содержит дополнительную пружину, при этом 
каждая из пружин установлена между фланцами 
второго сильфона.

Улучшаются условия эксплуатации 
манипулятора, 3 ил.. 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2921 (13) A
C07D295/00

(21) AM20140157 (22) 19.11.2014
(72) Гагик Асратян (AM), Оганнес Аттарян (AM), 
Анна Маркосян (AM), Саргис Айоцян (AM) 
(73) Институт прикладной химии “АРИАК” ЗАО, 
0072, Ереван, Арташатское шоссе 5/2 (AM) 
(54) Способ получения N-метилморфолина
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к способам получения 
N-метилморфолина, который благодаря высокой 
растворимости может найти применение 
в процессах выделения ароматических 
углеводородов, а также в качестве растворителя 
природных полимеров.

Метиламин вводят во взаимодействие 
при нагревании с 2,2’-дихлорметиловым 
эфиром, затем из реакционной среды 
отделяют N-метилморфолин. Используют 
25% водный раствор метиламина, 
взаимодействие осуществляют при 90-95°C 
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в присутствии 40% гидроокиси натрия, 
причем соотношение 25% водный раствор 
метиламина и 2,2’-дихлорметилового эфира 
равно 4:1. N-метилморфолин выделяют простой 
перегонкой при атмосферном давлении.

Упрощается процесс, обеспечивается его 
взрывобезопасность, увеличивается выход 
продукта. 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2922 (13) A
G10D 1/00

(21) AM20140151
(22) 04.11.2014
(72) Алберт Закарян (AM) 
(73) Алберт Закарян, 0039, Ереван, ул. Чехова 
34, кв. 20 (AM) 
(54) Струнный ударный инструмент сантур
Изобретение относится к струнным ударным 
музыкальным инструментам, в частности, к 
сантуру.

Струнный ударный инструмент сантур 
имеет призмообразный деревянный корпус в 
форме равносторонней трапеции. В верхней 
части корпуса находится деревянная дека, на 
деке прикреплены порожки и установлены 
передвижные подпорки. Смежно с декой к 
корпусу прикреплены вирбельбанки ушок 
и удерживающих струны колков, в которых 
установлены соответственно ушки и колки. 
Сантур имеет прикрепленные одним концом 
к колкам, а другим - натянутые на ушках 
струны,  опирающиеся на подпорках и на 
порожках. Согласно изобретению, имеет также 
прикрепленые  в нижней части корпуса ножки. 
Струны сантура металлические, диапазон 
охватывает от ноты «соль» большой октавы 
до ноты «си» второй октавы, причем звучание 
нот первой и второй октав осуществляется 

посредством группы трех открытых струн, 
а звучание нот малой и большой октав - 
посредством двух оплетенных струн.

Расширяется набор армянских народных 
музыкальных инструментов - сантуром с басовым 
звучанием, 2 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2923 (13) A
H02M 7/00

(21) AM20140166 (22) 01.12.2014
(72) Норик Петросян (AM), Гегам Кароян (AM), 
Рузанна Казарян (AM) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, Терьяна 
105 (AM) 
(54) Преобразователь переменного напря-
жения в постоянный ток
(57) Преобразователь содержит два после-
довательно соединенных транзисторных 
ключа и два диода, между общими точками 
которых включен коммутирующий конденсатор, 
индуктивности фаз питающей сети, трехфазный 
неуправляемый мост и демпферный кон-
денсатор. Неуправляемый мост состоит из 
катодной и анодной групп диодов. Общая 
точка второго ключа и второго диода является 
выходной положительной клеммой, а общая 
точка анодной группы - выходной отрицательной 
клеммой. Преобразователь содержит также 
дополнительную катодную группу диодов 
и дополнительный диод. Одна из обкладок 
демпферного конденсатора подключена к 
выходной отрицательной клемме, а другая - к 
общей точке дополнительной катодной группы 
диодов и к аноду дополнительного диода, катод 
которого подключен к коллектору первого из 
ключей.

Повышается надежность преобразователя, 
обеспечивается стабильность тока нагрузки, 3 
ил.. 

_____________________
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Сведения о выданных патентах

(51) 2015.01 (11) 398 (13) U
A63F 3/00

(21) AM20140170U (22) 08.12.2014
(72) Паруйр Енокян (AM) 
(73) Паруйр Енокян, 0070, Ереван, Е. Кочара 15, 
кв. 14 (AM) 
(54) Коробка для шахматных фигур
(57) Полезная модель относится к настольным 
логическим играм, в частности, к коробкам 
для хранения фигур 64, 100 и 144 клеточных 
шахмат.

Коробка для шахматных фигур состоит 
из корпуса и крышки. Корпус перегородками 
разделен на четыре равных отсека. Корпус  
выполнен в соответствии с размерами шахматных 
фигур. На внешней поверхности крышки имеется 
изображение соответствующего игрового 
поля. Высота коробки-10см, а ширина-20см. В 
первом и в третьем отсеках корпуса отдельно 
друг от друга помещаются по 16 традиционных 
фигур белого и черного цветов каждого набора 
фигур, или двух видов для 64 клеточных, или 
восьми видов для 100 клеточных, или десяти 
видов для 144 клеточных шахмат. Во втором и 
в четвертом отсеках корпуса отдельно друг от 
друга помещаются дополнительно по одной 
шахматной фигуры белого и черного цветов под 
названием “Царица-Всадница” каждого набора 
фигур двух видов для 64 клеточных шахмат, 
или дополнительно по 11 фигур каждого набора 
восьми видов для 100 клеточных шахмат – по 
две “Пешки”, по два “Льва”, по два “Тигра”, по 
два “Ферзя” и по три “Царицы-Всадницы”, или 
дополнительно по 13 фигур каждого набора 
десяти видов для 144 клеточных шахмат – по 
четыре “Пешки”, по два “Тигра”, по два “Льва”, 
по два “Ферзя” и по три “Царицы-Всадницы”. 
В коробке помещаются таблицы, относящиеся 
к соответствующему  виду шахмат. Коробка 
изготовлена из пластмассы, фанеры или дерева.

Обеспечивается удобное хранение 
шахматных фигур, 7 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 399  (13) U
B25B 13/00

(21) AM20140001U (22) 13.01.2014
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Гаечный ключ
(57) Полезная модель относится к ручным 
инструментам, в частности, к многоразмерному 
гаечному ключу.

Гаечный ключ имеет на концах рукоятки 
по два двухголовых гаечных ключа. Концы 
рукоятки выполнены в виде прямоугольной 
призмы с изогнутыми гранями и имеют 
отверстие образованное от пересечения 
цилиндра с прямоугольником. На концах 
рукоятки в отверстиях зафиксированы по 
одному сцеплению с гаечными головками, 
центральная часть которого - четырехгранная 
призма, а на концах имеет по одному 
гаечному ключу с двумя рабочими головками, 
у которых внешние диаметры центральной 
части цилиндра одинаковы. В центральной 
части четырехгранной призмы сцепления 
выполнено квадратное отверстие, в центре 
двух боковых граней которого выполнено по 
одному полуэллипсоидальному углублению, 
с возможностью фиксации в каждом из них 
подпружиненного шарика. Отверстие рукоятки 
сверху имеет ограничительную пластинку, на 
нижней части которой выполнен выступ в виде 
прямоугольной призмы. На одной из боковых 
граней выступа выполнена цилиндрическая 
полость, в которой установлен подпружиненный 
шарик. В двухголовых гаечных отверстиях 
сцепления дополнительно установлены по 
одной двухголовой гаечной сердцевине.

Обеспечивается затягивание и разборка 
гайек разных размеров и типов, 41 ил..

_____________________
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(51) 2015.01 (11) 400  (13) U
B25B 13/00

(21) AM20140006U (22) 21.01.2014
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Гаечный ключ
(57) Полезная модель относится к ручным 
инструментам, в частности, к многоразмерному 
гаечному ключу.

Гаечный ключ имеет на концах рукоятки 
прямоугольные призматические выступы. К 
выступам зафиксированы сцепления, которые 
на концах имеют по одному двухразмерному 
рожковому гаечному ключу типа “Метринч” с 
внешними плоскими гранями. Призматический 
выступ на боковой грани имеет цилиндрическую 
полость, в которой установлен подпружиненный 
шарик. В центральной части сцепления 
выполнено квадратное отверстие, в центре двух 
боковых граней которого выполнено по одному 
полусферическому углублению, с возможностью 
фиксации в каждом из них подпружиненного 
шарика. Гаечные ключи двухслойные. Отверстие 
сцепления выполнено перпендикулярно к 
каждой боковой грани или на его фронтальной 
поверхности.

Обеспечивается затягивание и разборка 
гайек разных размеров и типов, 29 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 401  (13) U
F03G 6/00

(21) AM20140171U (22) 09.12.2014
(72) Гурген Мартиросян (AM) 
(73) Гурген Мартиросян, 0054, Ереван, 
Давташен 4-ый кв. 2б, кв. 47 (AM) 
(54) Солнечный двигатель
(57) Полезная модель относится к области 
устройств преобразования солнечной энер-
гии в механическую энергию, как в различ ных 
хозяйствах, также для наглядной демонстрации 
данного процесса.

Солнечный двигатель имеет рабочее колесо, 
по периметру которого равномерно расположены 
герметичные сосуды, содержащие рабочее 
тело, причем каждый из сосудов соединен с 
цилиндром поршневой пары, а оси поршневых 
пар направлены по радиусам рабочего колеса. 
Согласно идее, имеет содержащую жидкость 
лоток, цилиндры поршневых пар прикреплены 
сосудам, свободные концы штоков поршней 
жестко прикреплены к рабочему колесу, 
причем содержащие рабочее тело сосуды 
расположены так, чтобы при вращении колеса 
взаимодействовали с жидкостью лотка.

Повышается демонстрируемость работы 
двигателя, 2 ил..

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80
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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)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 02-02 (11) 350  (13) S 
(21) 20150001  (22) 21.01.2015
(72) Ованес Саакян (AM) 
(73) “Бенерик” ООО (AM) 
(74) А. Назарян
(54) Футболка (19 вариантов)

_____________________

(51) 11-01 (11) 351  (13) S 
(21) 20140026  (22) 16.10.2014
(72) Анна Авагян (AM) 
(73) Анна Авагян, Ереван, ул. Конд, дом 44 (AM) 
(54) Ювелирные изделия (9 вариантов)

_____________________

(51) 11-01 (11) 352  (13) S 
(21) 20140027  (22) 16.10.2014
(72) Анна Авагян (AM) 
(73) Анна Авагян, Ереван, ул. Конд, дом 44 (AM) 
(54) Ювелирные изделия (9 вариантов)

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 11-01 (11) 353  (13) S 
(21) 20140028  (22) 16.10.2014
(72) Анна Авагян (AM) 
(73) Анна Авагян, Ереван, ул. Конд, дом 44 (AM) 
(54) Ювелирные изделия (9 вариантов)

_____________________

(51) 11-01 (11) 354  (13) S 
(21) 20140029  (22) 07.11.2014
(72) Анна Авагян (AM) 
(73) Анна Авагян, Ереван, ул. Конд, дом 44 (AM) 
(54) Ювелирные изделия (6 вариантов)

_____________________

(51) 21-01 (11) 355  (13) S 
(21) 20140031  (22) 04.12.2014
(72) Амбарцум Оганян (AM) 
(73) Амбарцум Оганян, Ереван, Норк Мараш, ул. 
Амараноцаин 238/5 (AM) 
(54) Доска шахматная круглая

_____________________
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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 Լիբիա

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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