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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) 2941 (13) A
A01B15/00

(21) AM20140153 (22) 07.11.2014
(72) Արշալույս Պողոսի Թարվերդյան (AM), 
Արամ Արսենի Հովհաննիսյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային հա մալ-
սարան» հիմադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Կառավարվող իրաններով գութան
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես` հողի 
հիմնական մշակման մեքենաներին:

Գութանն ունի շրջանակ, շրջանակի վրա 
ուղղաձիգ տեղակայված կանգնակ՝ թևով ու 
խոփով, երկու հարևան իրաններն իրար միաց-
նող կարգավորվող ձգաձող: Կանգնակի վերին 
մասին իր մի ծայրամասով կոշտ միակցված է 
լծակ, որի մյուս ծայրամասը հոդակապորեն 
միակցված է կարգավորվող ձգաձողին: Լծակը 
ձգաձողին միակցված է իր երկարության 
կարգավորման հնարավորությամբ: Ձգաձողն 
իր կենտրոնական հատվածում միակցված է 
գութանի շրջանակին խնձորակային հոդակապի 
միջոցով:

Նվազեցվում է գութանի քարշային դիմա-
դրությունը, ապահովվում է հողի մշակման 
բարձր որակ, 1 նկ.։

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2942 (13) A
B24 D3/00

(21) AM20150027 (22) 09.03.2015
(72) Արթուր Մարտունի Մարտիրոսյան (AM), Նունե 
Ալբերտի Օրդյան (AM), Արտակ Սուրենի Աղբալյան 
(AM), Արթուր Նիկոլայի Ղազարյան (AM) 
(73) Արթուր Մարտունի Մարտիրոսյան, 0002, 
Երևան, Դեմիրճյան 27/1, բն. 36 (AM), Նունե 
Ալբերտի Օրդյան, 0035, Երևան, Լեփսիուսի 12, 
բն. 21 (AM), Արտակ Սուրենի Աղբալյան, 0008, 
Երևան, Մուրացան 34ա (AM), Արթուր Նիկոլայի 
Ղազարյան,  0001,  Երևան, Թումանյան 9ա, 
բն. 54 (AM) 

(54) Մետաղական կապակցանյութ ալմաս-
տային գործիքներ պատրաստելու համար
(57) Գյուտը վերաբերում է փոշեմետալուրգիայի 
բնագավառին և կարող է օգտագործվել 
որպես կապակցանյութ շինանյութերի 
արդյունաբերության և քարամշակման համար 
ալմաստային կտրող գործիք պատրաստելու 
համար: Գյուտի էությունը կայանում է նրանում, 
որ մետաղական կապակցանյութը, որը 
ներառում է պղինձանագային խառնուրդ՝ 4:1 
հարաբերակցությամբ, երկաթ, նիկել, գորշ թուջի 
տաշեղի փոշի, համաձայն գյուտի լրացուցիչ 
պարունակում  է լեգիրող փոշի՝ ալմաստի 
նանոփոշու (ԱՆ) տեսքով, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ.%. 
երկաթ՝ 6 - 15, նիկել՝ 2 - 12, գորշ թուջի տա -
շեղի մանրվածք` 3 - 11, ալմաստի նանոփոշի՝ 
0,5-5, մնացածը` պղինձ+անագ՝  4:1 հարա բե-
րակ ցությամբ:

Բարձրացվում է ալմաստային գործիքի 
կարծրությունը և ամրության սահմանը խզման 
դեպքում:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2943 (13) A
B25B 13/00

(21) AM20130170 (22) 28.12.2013
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Մանեկադարձակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ձեռքի գործիք-
ներին, մասնավորապես` բազմաչափ մանեկա-
դարձակին:

Մանեկադարձակը բռնակի ծայրերում ունի 
մեկական երկչափ աշխատանքային անցքերով 
երկգլխանի մանեկադարձակ: Յուրաքանչյուր 
երկչափ աշխատանքային անցք հանդիսանում 
է «Metrinch» կամ «Industro» տեսակի 
տարբեր չափերի երկու մանեկադարձակների 
միացություն: Յուրաքանչյուր երկչափ 
աշխատանքային գլխիկ ունի եղջյուրաձև 
բացվածք:

Ապահովվում է տարբեր չափերի և տեսակի 
մանեկների ձգումն ու քանդումը, 44 նկ.:

_____________________
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(51) 2015.01 (11) 2944 (13) A
B43K 21/00

(21) AM20150017 (22) 23.02.2015
(72) Գագիկ Շմավոնյան (AM) 
(73) Գագիկ Շմավոնյան, 0002, Երևան, Ղազար 
Փարպեցու 9ա, բն. 4 (AM) 
(54) Գնդիկավոր մեխանիկական նանոմատիտ
(57) Գյուտը վերաբերվում է մեխանիկական 
սարքերին, մասնավորապես` գնդիկավոր 
մեխանիկական մա        տիտի նա խագծմանը և 
մշակմանը:

Գնդիկավոր մեխանիկական նանոմատիտն 
ունի իրան, դրա ներսում տեղակայված 
զսպանակած մխոցով սնամեջ ձող, 
իրանի ստորին ծայրում ազատ պտտման 
հնարավորությամբ տեղակայված անցքերով 
մետաղյա գնդիկ: Լրացուցիչ ունի իրանի 
վերին մասում գտնվող դեպի իրանն ուղղված 
ելուս տով շարժական սեղմակ, սեղմակի 
և զսպանակի հետ փոխազդող մեծ ու 
փոքր սեղմիչներ: Իրանի վերին մասում, 
որպես սեղմակի ելուստի սևեռ ման դիրքեր  
կատարված է առնվազն երկու անցք: Մխոցից 
ներքև, համառանցք տեղակայված է շերտավոր 
բյուրեղական կառուցվածքով նյութի փոշի 
պարունակող փոխարինովի պատյան, ընդ 
որում մխոցը  տեղակայված է պատյանի 
փոշուն, իսկ վերջինս՝ մետաղյա գնդիկին 
հպվելու հնարավորությամբ:

Գնդիկավոր մեխանիկական մատիտը թույլ 
է տալիս գծել նանոչափային հաս տու թյամբ 
գծեր, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2945 (13) A
C07D 233/00

(21) AM20150001 (22) 15.01.2015
(72) Սեդրակ Ղազարյան (AM), Ռուզաննա 
Պարոնիկյան (AM), Ռիմա Սուքասյան (AM), 
Սվետլանա Հովակիմյան (AM), Հովհաննես 
Ամիրխանյան (AM), Հրաչյա Գասպարյան 
(AM), Կարինե Գրիգորյան (AM), Իրինա 
Ջաղացպանյան (AM), Անաիդա Թադևոսյան 
(AM), Իվետա Նազարյան (AM), Հասմիկ 
Հակոբյան (AM), Զարուհի Հովասյան (AM) 
(73) «ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական 
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0014, Երևան, Ազատության 26 (AM) 

(54) Հակացնցումային և հոգեմետ հատկու-
թյուններ ունեցող հիդանտոինի ածանցյալներ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաօրգանական 
քիմիային, մասնավորապես, կենսաբանորեն 
ակտիվ գլիցին ամինաթթվի հիդանտոինի 
նոր ածանցյալներին, այսինքն՝ 5-ֆենիլ 
հիդանտոինին և նրա կառուցվածքային 
նմանօրինակ  հանդիսացող 5,5-դիֆենիլ 
հիդանտոինին, որոնք ունեն միաժամանակ 
հակացնցումային և հոգեմետ հատկություններ:

Սինթեզված միացություններն ունեն 
առավելություններ «Դիլանտինի» հանդեպ.  
ինչպես հակացնցումային ազդեցության 
սպեկտրի, այնպես էլ հոգեմետ հատկություն-
ների և թունավորության:                 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2946 (13) A
G01J5/00

(21) AM20150013 (22) 16.02.2015
(72) Արմեն Կուզանյան (AM), Աստղիկ Կուզանյան 
(AM), Վահան Նիկողոսյան (AM) 
(73) ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտություն-
ների ինստիտուտ (AM) 
(54) Ջերմաէլեկտրական դետեկտորի բազմա-
շերտ տվիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է թույլ ճառագայթման 
գրանցման բնագավառին, մասնավորապես` 
ֆոտոնների ինֆրակարմիր, տեսանելի, ուլտրա-
մանուշակագույն և ռենտգենյան միջակայքի 
միակի գրանցմանը:

Ջերմաէլեկտրական դետեկտորի բազմա-
շերտ տվիչ բաղկացած է ֆոտոնների կլանիչից, 
ջերմակլանիչից և ջերմաէլեկտրական թաղան-
թից: Գյուտի համաձայն՝ ֆոտոնների կլանիչը 
տեղադրված է ջերմաէլեկտրական թաղանթի 
վրա, իսկ վերջինս տեղադրված է ջերմակլանիչի 
վրա, ընդ որում, ֆոտոնների կլանիչը և ջերմա-
կլանիչը էլեկտրահաղորդիչ նյութից են և կատա-
րում են նաև էլեկտրական հպակների դեր:

Իրականացման մի տարբերակում ջերմա-
կլանիչը էլեկտրահաղորդիչ նյութից թաղանթ 
է, որը տեղակայված է փոշենստեցված պինդ 
նյութից պատրաստված տակդիրի վրա, մեկ 
այլ տարբերակում ջերմակլանիչը կատարված է 
էլեկտրահաղորդիչ թիթեղից:

Մեծացվում է ջերմաէլեկտրական սենսորի 
լուծաչափի և ֆոտոնների հաշվարկի արագու-
թյունը, 4 նկ.: 
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  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) 415  (13) U
A23L 2/00

(21) AM20130169U (22) 27.12.2013
(72) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Վարսենիկ 
Ավետիսյան (AM), Ռոզա Մադոյան (AM) 
(73) Վահրամ Գաբզիմալյան, 0025, Երևան, 
Արցախի պող. 1, բն. 32 (AM), Վարսենիկ 
Մարլիկի Ավետիսյան, 0025, Երևան, Հերացու 
14/4 (AM), Ռոզա Մադոյան, 0012, Երևան, 
Վաղարշյան 20/1, բն. 40 (AM) 
(54) Փոշենման խառնուրդ ըմպելիքի համար
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
սննդարդյունաբերությանը,  մասնավորապես` 
ըմպելիքի համար փոշենման խառնուրդի 
բաղադրակազմին։

Փոշենման  խառնուրդը ներառում է 
ածխաջուր պարունակող սննդային հիմք, 
օրգանական թթու, օսլա, դոնդող, Lactobacil-
lus acidophilus Ep-2317/402 կաթնաթթվային 
մանրէներով մերած կաթի լիոֆիլիզացված 
փոշի, մրգի լիոֆիլիզացված փոշի, ընդ 
որում, որպես ածխաջուր պարունակող 
սննդային հիմք ներառում է գետնախնձորի 
լիոֆիլիզացված փոշի, որպես օրգանական 
թթու՝ կիտրոնաթթու,  բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). 
կիտրոնաթթու՝ 1,6-1,8, օսլա՝ 1,10-1,30, դոնդող՝ 
0,7-0,8, Lactobacillus acidophilus Ep-2317/402 
կաթնաթթվային մանրէներով մերած կաթի 
լիոֆիլիզացված  փոշի՝ 30,0-40,0, մրգի 
լիոֆիլիզացված փոշի՝ 15,0-18,0, գետնախնձորի 
լիոֆիլիզացված փոշի՝ մնացածը, ընդ որում, 
որպես միրգ, գերադասելիորեն ներառում 
են ծիրանի, դեղձի, սերկևիլի, բալի, սալորի, 
տանձի կամ խնձորի լիոֆիլիզացված փոշի:

Ընդլայնվում է սննդարար փոշենման 
ըմպելիքների տեսականին:

 _____________________

(51) 2015.01 (11) 416  (13) U
A23L1/00

(21) AM20150054U (22) 21.04.2015
(72) Շալիկո Սամվելի Գևորգյան (AM) 
(73) «Ավելիաց» ՍՊԸ, 0052, Երևան, Քանաքեռ, 
Շրջանցող թունել 2/5 (AM) 

(54) Չիչխանի պյուրեի պատրաստման եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
սննդարդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ 
չիչխանի հատապտուղների վերամշակման 
եղանակներին:

Համաձայն չիչխանի պյուրեի 
պատրաստման եղանակի հատապտուղները 
ջերմահարում են, տրորամաղում են մաղի միջով, 
ապա ստացված տրորամաղված զանգվածին 
ավելացնում են շաքարավազ 1կգ/300-330գր. 
հարաբերակցությամբ: Ստացված զանգվածը 
տաքացնում են մինչև 55°С ջերմաստիճան՝ 
խառնելով մինչև շաքարավազի ամբողջական 
լուծումը: Ստացված պյուրեն լցնում են ապակե 
տարաների մեջ և մանրէազերծում:

Ապահովում է  պահպանված օգտակար 
վիտամինների քանակը պատրաստված 
պյուրեում:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 417  (13) U
A61K 9/00

(21) AM20140121U (22) 03.09.2014
(72) Վսևոլոդ Իվանովիչ Կիսելև (RU), Վադիմ 
Միխայլովիչ Դրուխ (RU), Իգոր Նիկոլաևիչ 
Կուզնեցով (RU) 
(73) «Իլմիքս Գրուպ» ՓԲԸ (RU), «Ռոսիյսկիյ 
ունիվերսիտետ  դրուժբի նարոդով» բարձրա-
գույն պրոֆեսիոնալ կրթության դաշնային 
պետական բյուջետային կրթական հաստա-
տություն (RU) 
(54) Դեղագործական բաղադրանյութի պատիճ
(57) Oգտակար մոդելը վերաբերում է դեղա-
գործական միջոցներին, մասնավորապես` 
դեղագործական բաղադրանյութի պատիճին:

Դեղագործական բաղադրանյութի պա տիճը 
կազմված է դոնդողից պատրաստված կափա-
րիչից և իրանից, որի խոռոչում տեղա կայված է 
դեղագործական բաղադրանյութ: Իրանի վրա 
արված է խորացում, իսկ կափարիչի ներքին 
կողմից արված է ելուստ՝ իրանի խորացման մեջ 
կիպ մղլակվելու հնարավորությամբ, ընդ որում, 
պատիճն արտաքին կողմից կափարիչի և իրանի 
միակցման տեղում պատված է դոնդողի շերտով  
նրանց միակցման գծի ամբողջ երկարությամբ:

Մեծացվում է բաղադրանյութի ակտիվ 
բաղադրամասի պահպանման ժամկետը:
(74) Արարատ Գալոյան

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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(51) 2015.01 (11) 418  (13) U
E04G 11/00

(21) AM20150053U (22) 17.04.2015
(72) Գագիկ Գալստյան (AM), Վալտեր Աթա-
նեսյան (AM), Աշոտ Սաֆարյան (AM) 
(73) «Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնա-
դրամ, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM) 
(54) Կաղապարամած կարկասային շինություն-
ներում կոշտության դիաֆրագմաների և դրանց 
միացման հանգույցների կառուցման համար
(57) Կաղապարամածն ունի դիաֆրագմաների, 
ծայրային ու միջանկյալ սյուների և հեծանների 
կառուցման շարքային ու անկյունային 
վահաններ, ծայրային սյուների կողային ու 
կողային-անկյունային վահաններ, առձգիչներ 
և փականքներ: Կաղապարամածը լրացուցիչ 
ունի սյան և հեծանի միջև տարածությունը 
փակող անկյունային վահաններ: Ծայրային 
սյուների և հեծանների շարքային վահաններին 
միմյանց նկատմամբ միջակայքով ամրակցված 
են անկյունային կցվանքներ: Կցվանքները 
մի թևի վրա ունեն անկյունային վահանների 
անցքավոր ունկերին ամրակցման անցքեր՝ 
կատարված միմյանց նկատմամբ փոքր քայլով, 
իսկ մյուս թևի վրա՝ հակադիր անկյունային 
կցվանքները ձգասարքերով միացնելու համար 
անցք: Կողային և կողային-անկյունային 
վահանները տեղաշարժման հնարավորությամբ 
տեղակայված են ծայրային սյուների հակադիր 
վահանների միջև: Կողային-անկյունային 
վահաններն ու միջանկյալ սյուների շարքային 
վահաններն ամրակցված են անուրներում, 
որոնցում սևեռակված են կողային կցվանքներ: 
Միջանկյալ սյուների վահաններին ամրակցված 
կողային կցվանքները միևնույն քայլի անցքերով 
և միևնույն միացմամբ ամրակցված են 
անկյունային վահանների անցքավոր ունկերին:

Ապահովվում է կաղապարամածի համա-
պիտանիությունը, 13 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 419  (13) U
G09F 13/00

(21) AM20140089U (22) 10.01.2013
(85) 16.07.2014
(86) PCT/RU2013/000017, 10.01.2013
(87) WO 2013/095199 A2, 27.06.2013

(31) 2011151318,  (32) 16.12.2011,  (33) RU
(72) Օլեգ Լեոնիդովիչ Դյագիլեվ (RU), 
Անդրեյ Վլադիմիրովիչ Սալով (RU), Դմիտրիյ 
Վիկտորովիչ Լյուբուշուկին (RU), Ֆելիքս 
Զինովյեվիչ Էմդին (RU) 
(73) Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Պրոիզվոդ-
ստվեննոյե Օբյեդինենիե «Ուրալսկիյ Օպտիկո-
Մեխանիչեսկիյ Զավոդ» Իմենի Է. Ս. Յալամովա» 
(RU) 
(54) Ճանապարհային երկկողմանի նշան
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
ճանապարհային երթևեկության կազմա-
կերպման տեխնիկական միջոցներին, որոնք 
օգտագործվում են ավտոճանապարհների 
շահագործման ժամանակ:

Սարքն ունի պատյան, իր երկու հակադիր 
տեղեկակիր կողմերին տեղադրված 
գրաֆիկական պատկերներով պանել, գրա-
ֆիկական պատկերների լուսավոր ման աղ բյուր, 
սնման բլոկ և լուսավորման աղբյուրին էլեկտրա-
սնուցում մատուցող էլեկտրական շղթա: 
Պանելն իրականացված է լուսաթափանցելի, 
իսկ գրաֆիկական պատկերների հիմք է 
հանդիսանում կիսաթափանցիկ լուսանդրա-
դարձիչ նյութը: Լուսավորման աղբյուրը 
տեղակայված է այնպես, որ ապահովվում 
է լուսավորման համաչափություն և 
գրաֆիկական պատկերների նշմարելիություն 
ճանապարհային նշանի ֆոնին, և իրենից 
ներկայացնում է լուսաթափանցելի պանելի 
պարագծով տեղակայված լուսադիոդային 
մատրից: Սարքի մեջ լրացուցիչ տեղադրված 
են տեղանքի արտաքին լուսավորվածությունից 
կախված լուսավորման աղբյուրի  լուսար-
ձակման պայծառությունը փոփոխող ֆոտոռելե 
և կառավարման համակարգով կուտակիչ, 
որոնք ապահովում են ճանապարհային 
նշանի գրաֆիկական պատկերի լուսավորումը 
էլեկտրասնուցման վթարային անջատման 
դեպքում:

Նվազեցվում են ճանապարհային նշանի 
պատրաստման և շահագործման ծախսերը, 
դրա աշխատանքի ժամանակ օգտագործվող 
հզորությունը, ապահովվում է ֆոնի վրա նշանի 
գրաֆիկական պատկերների նշմարելիությունը, 
այդ թվում՝ օրվա մութ ժամանակ և 
էլեկտրասնուցման վթարային անջատման 
դեպքում, 4 նկ.:
(74) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________
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(51) 2015.01 (11) 420 (13) U
H02K 41/00

(21) AM20150003U (22) 19.01.2015
(72) Վոլոդյա Խարազյան (AM), Ռուզաննա 
Ավետիսյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Խարազյան (AM), Ռուզաննա 
Ավետիսյան (AM) 
(54) Գծային շարժիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է էլեկտրա-
տեխնիկային և կարող է օգտագործվել գծային 
տեղաշարժման շարժաբերներում, օրինակ՝ 
երկաթուղային տրանսպորտում:

Շարժիչն ունի կմախքի վրա հավաքված 
փաթույթների ու դրանց մեջ տեղակայված 

մետաղական բազմաշերտ թիթեղների տեսքով 
շարժական ինդուկտոր և անշարժ խարիսխ: 
Թիթեղները Г-աձև են, որոնց մեկ ծայրը 
տեղակայված է փաթույթների կենտրոնում, 
իսկ մյուս ծայրը՝ փաթույթներից դուրս, 
խարիսխի նկատմամբ բացակով: Խարիսխն 
իրականացված է մետաղական չորսուի 
տեսքով: Ինդուկտորի  կմախքին ամրակցված 
են անիվներ:

Պարզեցվում է շարժիչի կառուցվածքը, 
ապահովվում է փոփոխական հոսանքով 
շահագործման հնարավորությունը, 1 նկ.:
(74) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________



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



15

ՄԱՍ 1
 

15

№ 7
27 .07 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված
  արդյունաբերական    նմուշների մասին 

(51) 02-02 (11) 360 (13) S 
(21) 20150011  (22) 01.04.2015
(72) Հովհաննես Խոշոյան (AM), Արթուր 
Մինասյան (AM) 
(73) «Սաթենկար» ՍՊԸ, Երևան, Լեփսիուսի 
2-րդ փ., տուն 9 (AM) 
(54) Շապիկ (17 տարբերակ)

(55) 
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_____________________
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(51) 09-01 (11) 361  (13) S 
(21) 20150007  (22) 10.03.2015
(31) 002557835    (32) 15.10.2014    (33) EM
(72) Սերվեր Սեբաստյեն (FR) 
(73) Ի. Ռեմի Մարտին ընդ Քո. (FR) 
(74) Ա. Գալոյան
(54) Շիշ
(55) 

_____________________

(51) 09-03 (11) 362 (13) S 
(21) 20150010  (22) 26.03.2015
(72) Միքայել Վարդանյան (AM) 
(73) «Գրանդ Մաստեր» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 
8 (AM) 
(54) Ձվի տուփ (2 տարբերակ)
(55) 
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_____________________

(51) 02-02  (11) 363 (13) S 
29-02

(21) 20150018  (22) 13.05.2015
(72) Աննա Պետոյան (AM) 
(73) «Դավիսուր» ՍՊԸ (AM) 
(74) Հ. Քեռյան
(54) Մարտաբաճկոն
(55) 
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_____________________

(51) 03-01 (11) 364 (13) S 
(21) 20150017  (22) 13.05.2015
(72) Աննա Պետոյան (AM) 
(73) «Դավիսուր» ՍՊԸ (AM) 
(74) Հ. Քեռյան
(54) Նռնակների պայուսակ
(55) 

_____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20130212_1 (111) 23139
(220) 22.02.2013 (151) 29.06.2015
   (181) 22.02.2023
(730) «Մագնոլիա» ՍՊԸ, ք. Երևան, Մաշտոցի 
պ. 42/6, AM 
(442) 20.03.2013
(540) 

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
 _____________________

(210) 20140953 (111) 23140
(220) 23.06.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 23.06.2024
(730) Պաստիֆիցիո Ֆաբիանելլի Սփա., IT 
(442) 04.09.2014
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կարմիր, կանաչ, կապույտ, բեժ և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141194  (111) 23141
(220) 18.07.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 18.07.2024
(730) ԷլՋի Հաուսհոլդ ընդ Հելթ Քեյը Լթդ., KR 
(442) 04.09.2014
(540) 

(526) «Elastine» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. մազերի շամպուններ. մազերի 
ողողման միջոցներ. մազերի հեղուկացիրներ. 
մազերի մուսեր. մազերի ներկեր. մազերի 
խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի լոսյոններ. 
լոսյոններ սափրվելուց հետո օգտագործման 
համար. օծանելիք. մաշկի մաքրման քսուքներ. 
մաշկի մերսման քսուքներ. փոշու տեսքով 
շպարի հիմքեր. շրթներկեր. արդուզարդի 
քսուքներ. քսուքներ մաշկի խոնավաց ման 
համար. եղունգների լաքը հեռացնելու միջոց ներ. 
աչքերի ստվերաներկեր. հոնքերի մատիտներ. 
մաշկի քսուքներ արևից պաշտպանվելու 
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համար. արդուզարդի օճառներ. սպասքի 
լվացման միջոցներ. լվացքի միջոցներ. ատամի 
մածուկներ. ատամների ողողման ոչ բուժական 
պատրաստուկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141234  (111) 23142
(220) 01.08.201 (151) 01.07.2015
   (181) 01.08.2024
(730) Լուքասֆիլմ Լթդ. ԼԼՔ, Կալի ֆոռնիա 
նահանգի սահմանափակ պատասխա նա-
տվությամբ ընկերություն, US 
(442) 17.10.2014
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրա ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության 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. կոմպակտ սկավառակներ, 
DVD-ներ և տեղեկատվության այլ թվային 
կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ 
և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ. 
ձայնա սկավառակներ. ձայնագրումներ. ձայնա- 
և տեսագրումներ. ձայնավերարտադրող 
բարձրախոսներ, ձայնային համակարգեր. 
հեռադիտակներ. հաշվասարքեր. ներսարք-
ված տեսամագնիտոֆոնով տեսախցիկներ 
(կամկորդերներ). լուսանկարչական, 
հեռուստա-, տեսա- և կինոխցիկներ. 
կոմպակտ սկավառակներ (CD-ROM), 
հաստատուն հիշողություն կոմպակտ 
սկավառակի վրա. կոմպակտ սկավառակների 

սկավառակավարներ. կոմպակտ սկավա-
ռակների գրառման սարքեր. բջջային 
հեռախոսներ. բջջային հեռախոսների 
աքսեսուարներ. բջջային հեռախոսների 
պատյաններ, տուփեր. երաժշտական 
գրառումներ պարունակող չիպեր. բջջային 
հեռախոսների դիմային վահաններ (պանելներ). 
կոմպակտ սկավառակների նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). կոմպակտ սկավառակների 
ձայնագրիչներ. համակարգչային խաղային 
ծրագրեր. պարկուճներ (քարթրիջներ) և 
սկավառակներ տեսախաղերի, համա-
կարգչային խաղերի համար, տեսախաղերով 
և համակարգչային խաղերով պարկուճներ 
(քարթրիջներ) և սկավառակներ. 
համակարգիչներ. համակարգիչների ապա-
րատային միջոցներ. համակարգիչների 
ստեղնաշարեր. համակարգիչների մոնի տոր-
ներ, դիսփլեյներ. համակարգիչների մկնիկ-
ներ. համակարգիչների սկավառակավարներ. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
անլար հեռախոսներ. դեկորատիվ մագնիսներ. 
թվային լուսանկարչական, հեռուստա-, 
կինո- և տեսախցիկներ. թվային տեսա- 
և ձայնանվագարկիչներ (փլեյերներ). 
DVD նվագարկիչներ (փլեյերներ). DVD 
ձայնագրիչներ. թվային ունիվերսալ 
սկավառակներ. թվային տեսասկավառակ-
ներ. նախապես գրառված օպտիկական 
և մագնիսաօպտիկական սկավառակներ. 
ձայնա-, տեսա- և համակարգչային տվյալ-
ների օպտիկական և մագնիսաօպտիկական 
նվագարկիչներ (փլեյերներ) և ձայնագրիչներ. 
էլեկտրական և օպտիկական մալուխներ. 
էլեկտրոնային անձնական օրգանայզերներ. 
ակնոցների, քթակնոցների (պենսնեների) 
պատյաններ և տուփեր. ակնոցներ, 
քթակնոցներ (պենսնե). աստիճանավորված 
քանոններ գրասենյակային օգտագործման 
և թղթագրենական նպատակների համար. 
գլխամասային հեռախոսներ, ականջակալներ. 
կարաոկե-մեքենաներ, սարքեր կարաոկեի 
համար. խոսափողեր. MP3 նվագարկիչներ 
(փլեյերներ). մոդեմներ. մկնիկների գորգիկներ. 
կինոժապավեններ. երաժշտական գրառումներ. 
փեյջերներ. անձնական ստերեոհամակար-
գեր. անձնական թվային օգնականներ. 
տպիչներ, տպիչ սարքեր. ռադիոսարքեր. 
արևապաշտպան ակնոցներ. հեռախոսներ. 
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հեռուստացույցներ. տեսախցիկներ. տեսակա-
սետների ձայնագրիչներ. տեսակասետների 
նվագարկիչներ (փլեյերներ). տեսախաղերի 
պարկուճներ (քարթրիջներ), տեսախաղերով 
պարկուճներ (քարթրիջներ). տեսախաղերի 
սկավառակներ, տեսախաղերով սկավա-
ռակներ. տեսակասետներ. տեսահեռախոս-
ներ. տեսա գրառումներ. դյուրատար ռացիա. 
ենթադաստակի և ձեռքի հանգստի համար 
տակդիրներ՝ համակարգիչների հետ 
օգտագործման համար.

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 կեն-
ցաղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. հասցեագրքեր. ալմանախներ. 
փոխադրանկարների տեսքով ապլիկացիաներ. 
գործնական հանդիպումների օրագրեր. 
գեղարվեստական վերարտադրանկարներ, 
նկարներ. նկարչության և կիրառական 
արվեստով զբաղվելու հավաքածուներ. 
գրքեր ինքնագրերի համար. մանկական 
գրքեր. գնդիկավոր գրիչներ. բեյսբոլի 
քարտեր. արագակարիչ թղթապանակներ. 
գրքերի հենակալներ. գրքերի էջանիշներ. 
գրքեր. ավտոմեքենայի թափարգելի վրա 
փակցվող պիտակներ. օրացույցներ. 
մուլտիպլիկացիոն կոմիքսներ. գունավոր 
կավիճներ, քրայոններ. Սուրբ ծննդյան 
քարտեր. կավիճ. գրատախտակներ. 
զարգացման գրքեր երեխաների համար. 
թղթե տակդիրներ, մատուցարաններ. 
մետաղադրամների ալբոմներ. գունաներկման 
գրքեր. գունաներկման թղթեր. գունավոր 
մատիտներ. գրքեր-կոմիքսներ. նկարներով 
պատմվածքներ, կոմիքսներ. կուպոնային 
գրքեր. փոխադրանկարներ. դեկորատիվ 
թղթե զարդարանքներ. օրատետրեր. 
միանգամյա օգտագործման խանձարուրներ, 

այդ թվում՝ միանգամյա օգտագործման 
խանձարուրներ ցելյուլոզից կամ թղթից, 
միանգամյա օգտագործման տակաշորեր 
ցելյուլոզից կամ թղթից. նկարչագծագրական 
աշխատանքների պարագաներ, գծագրական 
քանոններ. մարկերային տախտակներ. 
ծրարներ. ռետիններ, ջնջելու պարագաներ. 
ֆլոմաստերներ. տեքստով և նկարներով 
ուսուցողական քարտեր, ֆլեշ-քարտեր. 
նվերների քարտեր, բացիկներ. նվերների 
փաթեթավորման թուղթ. գլոբուսներ. 
շնորհավորական բացիկներ. հյուրերի գրքեր.  
հանդեսներ, ամսագրեր, պարբերականներ. 
քարտեզներ. մարկերներ. նոթատետրեր. 
ծեփման նյութեր, ծեփման կավ և պլաստիլին. 
տեղեկագրեր. լրագրեր, թերթեր. թուղթ 
գրառումների համար.  բլոկնոտներ, 
ծոցատետրեր, տետրեր. բլոկնոտների, 
ծոցատետրերի և տետրերի թերթեր. նկարներ. 
թղթե դրոշներ. թղթե աքսեսուարներ, 
հուշանվերներ երեկույթների համար. թղթե 
գլխարկներ երեկույթների համար. թղթե 
զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. թղթե զարդարանքներ 
երեկույթների համար. թղթե անձեռոցիկներ. 
թղթե պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. պրեսպապյե. թղթե ժապավեններ 
նվերների փաթեթավորման համար. թղթե 
պատվադրոշներ. թղթե տակդիրներ, 
անձեռոցիկներ գրաֆինների և սպասքի համար. 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն և սփռոցներ. 
պլաստմասսայից սփռոցներ. պլաստմասսայից 
պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. գրիչների կամ մատիտների կալիչներ 
և բռնիչներ. մատիտներ. մատիտներ սրելու 
հարմարանքներ. պահատուփեր, պատյաններ 
և տուփեր մատիտների և գրիչների համար. 
գրիչներ, փետրավոր գրիչներ. պարբերական 
հրատարակություններ. լուսանկարների 
ալբոմներ. լուսանկարներ. պատկերային 
փորագրանկարներ (գրավյուրա), էստամպներ. 
նկարազարդ գրքեր. պատկերներ, 
դիմանկարներ. փոստային բացիկներ. 
ազդագրեր, ցուցապաստառներ. տպագրված 
պարգևներ, հրովարտակներ. տպագրված 
վկայագրեր, վկայականներ. տպագրված 
հրավերքներ. տպագրված մենյուներ. 
բաղադրատոմսերի գրքեր. ռետինե կնիքներ, 
դրոշմակնիքներ և շտամպներ. սենդվիչների 
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տուփեր, փաթեթներ. գնահատականների, 
հաշվի արդյունքների և միավորների 
անցկացման քարտեր. դրոշմանիշների 
ալբոմներ. կարիչներ (ստեպլեր). կպչուն թղթեր, 
պիտակներ և նկարներ. հավաքածու կազմելու, 
հավաքելու քարտեր. ոչ աստիճանավորված 
քանոններ. գրելու, նամակի և փոստի թուղթ. 
գրելու պարագաներ, պիտույքներ. նամակներ 
բացելու հարմարանքներ՝ թանկարժեք 
մետաղներից. մանկական թղթե կրծքակալներ. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
սպորտային կոշիկներ. բանդանաներ. բեյսբոլի 
կեպիներ, գլխարկներ և գլխի ծածկոցներ. 
լողազգեստներ, լողափի թիկնոցներ. լողափի 
կոստյումներ (հագուստ). գոտիներ (հագուստ). 
մանկական կրծքակալներ. բիկինիներ. 
սպորտային բաճկոններ, թեթև վերնազգեստ 
(բլեյզերներ). բուտսեր, կարճաճիտ կոշիկներ, 
երկարաճիտ կոշիկներ. թիթեռնիկ-փողկապներ. 
կրծկալներ (բյուսհալտեր). կեպիներ. 
տաբատների վրայից հագնելու հատուկ 
“շորտեր” կովբոյների համար. գործվածքային 
մանկական կրծքակալներ. վերարկուներ, 
մանտոներ. զգեստներ. ականջակալներ 
(հագուստ). ձեռնոցներ (հագուստ). գոլֆի 
շապիկներ. հելլոուինի կոստյումներ. 
գլխարկիկներ, կանացի գլխարկներ. 
գլխակապեր. գուլպեղեն, տրիկոտաժեղեն. 
նորածինների, մանուկների հագուստ. 
բաճկոններ, ժակետներ, պիջակներ. ջինսեր. 
ջերսիից հագուստ. թաշկինակներ, շարֆեր, 
գլխաշորեր. տրիկոներ. գործած գամաշներ. 
ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, թաթմաններ. 
փողկապներ և վզկապներ. գիշերաշապիկներ. 
պենյուարներ, երկար գիշերանոցներ. 
բլուզներ և վերնաշապիկներ.  պիժամաներ. 
վարտիքներ, փոխաններ, տաբատներ, 
անդրավարտիքներ. զուգագուլպաներ. պոլո-
շապիկներ. պոնչոներ. անջրանցիկ հագուստ 
և վերարկուներ. խալաթներ. բոկամաշիկներ 
(սանդալներ). վզաշորեր, կաշնեներ. 
շապիկներ, վերնաշապիկներ. կոշիկներ. 
կիսաշրջազգեստներ. շորտեր. լայն տաբատներ, 
սլաքսներ. տնային մաշիկներ, հողաթափներ. 
գիշերազգեստներ, ննջազգեստներ. 
կիսագուլպաներ. գուլպաներ. սվիտերներ. 
սպորտային բամբակե տաբատներ. սպորտային 
բամբակե շապիկներ, տոլստովկաներ. 
լողազգեստներ.  ձգակապերով  շապիկներ. 

սռնապաններ (ռեյտուզ). ֆուտբոլկաներ, T-աձև 
շապիկներ (թենիսկաներ). ներքնազգեստ. 
ժիլետներ. մանժետներ, բազկակապեր, 
ենթադաստակի կապեր, բազպաններ. 
թանկարժեք մետաղից ծայրակալներով  “բոլո”  
տիպի փողկապներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր. շարժական խաղեր ճկունության, 
հմտության զարգացման համար. շարժական 
ֆիգուրներ, դրանց մասեր և պարագաներ. 
սեղանի խաղեր. խաղաքարտերով խաղեր, 
քարտերով խաղեր. բազմաֆունկցիոնալ 
մանկական խաղալիքներ տարբեր տեսակի 
գործունեության զարգացման համար, 
բազմաֆունկցիոնալ մանկական խաղալիքներ. 
բադմինտոնի հավաքածուներ. փուչիկներ. 
բեյսբոլի բիտաներ. բասկետբոլի գնդակներ. 
լողախաղալիքներ. բեյսբոլի գնդակներ. 
լողափի գնդակներ. պոլիստերոլով կամ 
փրփրառետինով լցված գնդակներ, կլոր 
բարձեր. պոլիստերոլով կամ փրփրառետինով 
լցված տիկնիկներ-բարձեր. խորանարդիկներ, 
կառուցման խորանարդիկներ. բոուլինգի 
գնդակներ. պղպջակներ բաց թողնող 
փայտիկներից և լուծույթներից բաղկացած 
հավաքածուներ. բռնողի ձեռնոցներ. շախմատ 
խաղալու հավաքածուներ. խաղալիք-
կոսմետիկական միջոցներ երեխաների համար. 
գուլպաներ, կիսագուլպաներ Սուրբ ծննդյան 
նվերների համար. ֆիգուրներ-խաղալիքներ 
հավաքածուներ հավաքելու համար. շարժվող 
մասերով խաղալիքներ և մոբայլներ մանկական 
մահճակալների համար. խաղալիքներ 
մանկական մահճակալների համար. խաղալիք-
սկավառակներ նետելու համար. տիկնիկներ. 
տիկնիկների հագուստ. տիկնիկների 
աքսեսուարներ, պարագաներ. տիկնիկներով 
խաղալու հավաքածուներ. էլեկտրական 
խաղալիքներ, էլեկտրական խաղալիքներ 
աշխույժ խաղերի համար. լրակազմի տեսքով 
վաճառվող հարմարանքներ և սարքեր՝ 
խաղաքարտային խաղեր, քարտերով խաղեր 
խաղալու համար. ձկնորսական պարագաներ. 
գոլֆի գնդակներ. գոլֆի ձեռնոցներ. գոլֆի 
գնդակների նշիչներ (մարկերներ). շարժական, 
դյուրատար սարքեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար. հոկեյի տափօղակներ. փչովի 
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խաղալիքներ. նկարներ, պատկերներ 
կազմելու համար տարրերի հավաքածուներից 
կազմված գլուխկոտրուկներ և փազլներ. 
ցատկապարաններ. օդապարուկներ. խաղեր-
անակնկալներ, խաղեր-ֆոկուսներ. գնդիկներ 
(մանկական խաղ). կառավարումով խաղեր. 
մեխանիկական խաղալիքներ. երաժշտական 
խաղալիք-զարդատուփեր. երաժշտական 
խաղալիքներ. ֆանտերով խաղեր. փոքր 
խաղալիքների տեսքով հուշանվերներ 
երեկույթների համար. խաղեր երեկույթների 
համար. խաղաքարտեր. թավշյա խաղալիքներ. 
բռնցքամարտի տանձիկներ. խամաճիկներ 
(մարիոնետներ). անվաչմուշկներ. ռետինե 
գնդակներ. սահելու անվավոր տախտակներ 
(սքեյթբորդներ). սնոուբորդներ. ձյան 
փաթիլներով գնդեր. ֆուտբոլի գնդակներ. հոլեր 
(խաղալիքներ). սեղմվող խաղալիքներ. լցնովի 
խաղալիքներ. սեղանի թենիսի սեղաններ. 
նշանակետի օգտագործումով խաղեր. թավշյա 
արջուկներ. թենիսի գնդակներ. շարժական 
ֆիգուրներ-խաղալիքներ, ֆիգուրներ-
խաղալիքներ աշխույժ խաղերի համար. 
դույլերից, թիակներից և բահերից բաղկացած 
խաղալիքների հավաքածուներ. տեղաշարժվող 
խաղալիքներ, խաղալիք-մոբայլներ, խաղալիք 
բջջային հեռախոսներ. խաղալիք տրանս-
պորտային միջոցներ. խաղալիք ինքնագլոր 
հեծանիվներ (սկուտերներ). խաղալիք 
ավտոմոբիլներ, մեքենաներ. խաղալիք 
նմուշներով հավաքածուներ նախասիրական 
զբաղմունքների համար. խաղալիք արձանիկ-
ներ, ֆիգուրներ. խաղալիք դրամարկղեր. 
խաղալիք բեռնատար մեքենաներ. խաղալիք 
ժամացույցներ. ջրացայտիչ խաղալիքներ. 
լարովի խաղալիքներ. յո-յո խաղալիքներ. մանր 
զարդարանքներ երեկույթների համար. թղթե 
գլխարկներ երեկույթների և տոնական օրերի 
համար. խաղագնդակներ. մարտկոցիկներով 
խաղալիքներ. ճկուն խաղալիքներ. կառուցովի 
խաղալիքներ. ձկնորսական կարթեր. 
խաղասեղաններ. զվարճանքի ջրային 
փչովի խցիկներ. լողալու փչովի լողաններ. 
պինյատներ. ռադիոկառավարումով խաղալիք-
տրանսպորտային միջոցներ. դերերով խաղալու 
համար խաղեր. զվարճանքի ձնասահնակներ. 
ուղղաձիգ ծալվող խաղալիքներ, խաղալիք-
բուրգիկներ. սերֆինգի տախտակներ. լողալու 

լաստեր. խաղալիք-կահույք. խաղալիք-
սավառնակներ. խաղալիք-դիմակներ. երկա-
թուղային գծի խաղալիք-մոդելներ. ջրային 
սղարաններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. կինոնկարների արտադրություն, 
ցուցադրում, տարածում, վարձույթ և 
վարձակալություն. հեռուստա- և ռադիո 
հաղորդումների արտադրություն, ցուցադրում, 
տարածում, վարձույթ և վարձակալություն. 
ձայնա- և տեսագրությունների արտադրություն, 
ցուցա դրում, տարածում, վարձույթ և 
վարձակալություն. զվարճությունների հար-
ցերով տեղեկատվություն. օնլայն ինտեր-
ակտիվ զվարճություններ. զվարճալի 
շոու ծրագրերի, ինտերակտիվ ծրագրերի 
և երկխոսության ռեժիմում ծրագրերի 
արտադրություն հեռուստատեսային, մալու-
խային, արբանյակային, ձայնա- և տեսա- 
զանգվածային տեղեկատվական միջոցների, 
քարթրիջների, լազերային սկավառակների, 
համակարգչային սկավառակների և էլեկտրո-
նային միջոցների միջոցով տարածման 
համար. զվարճալի, դիտարժան և ուրախարար 
միջոցառումների, լուրերի և տեղեկատվության 
արտադրություն և տրամադրում՝ կապի 
միջոցների և համակարգչային ցանցերի 
միջոցով. ատրակցիոնների զբոսայգիներ, 
ատրակցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներ, 
զվարճությունների զբոսայգիներ. ատրակ-
ցիոնների թեմատիկ զբոսայգիներում և զվար-
ճությունների զբոսայգիներում մատուցվող և 
դրանց վերաբերող ուսուցողական, կրթական և 
զվարճանքի ծառայություններ. շոու-ծրագրեր և 
հաղորդումներ ուղիղ եթերում. ներկայա ցումն երի 
ցուցադրում ուղիղ եթերում. թատերականաց ված 
ներկայացումներ. էստրադային դերասանների, 
կոնֆերանս վարողների և շոու-ծրագրերի 
հաղորդավարների ծառայություններ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141263  (111) 23143
(220) 06.08.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 06.08.2024
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(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 18.09.2014
(310) 52586/2014   (320) 03.03.2014   (330) CH
(540) 

(526) «OF LONDON» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կապույտ, երկնագույն, մոխրագույն և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141339  (111) 23144
(220) 27.08.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 27.08.2024
(730) Շալթըն, Ինք., US 
(442) 06.10.2014
(540) 

(526) «COLLECTION» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. սափրվելուց հետո օգտագործվող 
պատրաստուկներ. արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ և անձնական օգտագործման 
հոտազերծիչներ. օճառներ լոգանքի համար. 

մարմնի աերոզոլ. հեղուկ օճառներ, ժելեր 
լոգանքի համար. մազերի խնամքի միջոցներ. 
պատրաստուկներ սափրվելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141482  (111) 23145
(220) 07.10.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 07.10.2024
(730) Ֆոսիլ Գրուփ, Ինք., US 
(442) 17.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, 

օծանելիք.
դաս 9. արևային ակնոցներ, ակնոցներ, 

պենսնե և դրանց պատյաններ. անձնական 
էլեկտրոնային սարքերի համար հատուկ 
հարմարեցված պաշտպանիչ պայուսակներ. 

դաս 14. ժամացույցներ, ձեռքի ժամա-
ցույցներ, ոսկերչական իրեր. 

դաս 18. բանալիների կաշվե կախոցներ, 
կանացի պայուսակներ, մանրադրամի 
քսակներ, մեծ պայուսակներ, քսակներ, 
դրամապանակներ, պատյաններ, ուսա-
պարկեր, պորտֆելներ (կաշվե իրեր), իրերի 
տոպրակներ, սպորտային պայուսակներ, 
սպորտային ուսապարկեր, ուղեպայուսակներ, 
ձեռքի պայուսակներ, դատարկ վաճառվող 
կոսմետիկական պայուսակներ, փողկապների 
պատյաններ, հովանոցներ և անձրևանոցներ.

դաս 25. գոտիներ, հագուստ, այն է՝ 
տղամարդկանց, կանացի և երեխաների 
վերնաշապիկներ, տաբատներ, կիսաշրջա-
զգեստներ, T-աձև շապիկներ, բաճկոններ, 
վերարկուներ, կիսատաբատներ, կեպիներ, 
կոշիկներ, երկարաճիտք կոշիկներ և 
հողաթափներ.

դաս 35. մանրածախ առևտրի խանութների 
և առցանց մանրածախ առևտրի խանութ-
ների մասնագիտացված ծառայություններ՝ 
կապ ված ժամացույցների, ոսկերչական 
իրերի, արևային ակնոցների, ակնոցների, 
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գոտիների, բանալիների կախազարդերի, 
կանացի պայուսակների, մանրադրամի 
քսակների, մեծ պայուսակների, քսակների, 
դրամապանակների, պատյանների, կոշիկների, 
վզկապների, գլխարկների, թաթմանների, 
ձեռնոցների, հագուստի, նորաձևության 
պարագաների, կաշվե իրերի և հագուստի 
աքսեսուարների վաճառքի հետ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141686  (111) 23146
(220) 18.11.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 18.11.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

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

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141689  (111) 23147
(220) 18.11.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 18.11.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.01.2015

(540) 

(526) «SUPER SLIMS» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխա-
խոտ սեփական սիգարետները փաթա թելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141726  (111) 23148
(220) 21.11.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 21.11.2024
(730) Ռոդինա Միքայելյան, Երևան, Թոթովենցի 
8/2, բն. 44, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(526) «Travel», «Թրավել» և «Травел» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ), 

ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
մասնավորապես՝ ավիափոխադրումներ, ճանա-
պարհորդությունների տոմսերի ամրագրում, 
կրուիզների (նավարկումներ) կազմակերպում, 
էքսկուրսիաներ:

_____________________

(210) 20141727  (111) 23149
(220) 24.11.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 24.11.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

(526) «FILTER CIGARETTES» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև, մոխրագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար-
ներ, սրգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 

սիգարետները տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141732  (111) 23150
(220) 24.11.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 24.11.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

(526) «RECESSED FILTER» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա -
պույտ, մուգ կապույտ, մոխրագույն, սպի տակ, 
կարմիր և արծաթագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար-
ներ, սրգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
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տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141733  (111) 23151
(220) 24.11.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 24.11.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

(526) «RECESSED FILTER» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կապույտ, մոխրագույն, սպիտակ, կարմիր և 
արծաթագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սրգարետներ, սիգարիլներ, ծխա-
խոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 

սիգարետները տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141752  (111) 23152
(220) 26.11.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 26.11.2024
(730) Շալթըն, Ինք., US 
(442) 16.12.2014
(540) 

(526) «RED COLLECTION» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. սափրվելուց հետո օգտագործվող 
պատրաստուկներ. արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ և անձնական օգտագործման 
հոտազերծիչներ. օճառներ լոգանքի համար. 
մարմնի աերոզոլ. հեղուկ օճառներ, ժելեր 
լոգանքի համար. մազերի խնամքի միջոցներ. 
պատրաստուկներ սափրվելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141776  (111) 23153
(220) 01.12.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 01.12.2024
(730) «Ի-Վի քոնսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մելիք-
Ադամյան 2/1, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

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

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

_____________________
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(210) 20141777  (111) 23154
(220) 01.12.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 01.12.2024
(730) «Ի-Վի քոնսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մելիք-
Ադամյան 2/1, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

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

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

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.

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

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո 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 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսա-
կան, այգեգործական, անտառային և 
հացահատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

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

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

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

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակա-
վոր բնակատեղով ապահովում.

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

_____________________
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(210) 20141801  (111) 23155
(220) 04.12.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 04.12.2024
(730) Քրիստինե Մակարյան, Երևան, Ա. Ավե-
տիսյան 78, բն. 35, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

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

դաս 44. գեղեցկության սրահ:
_____________________

(210) 20141808  (111) 23156
(220) 05.12.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 05.12.2024
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.12.2014
(310) 201431502   (320) 23.10.2014   (330) AZ
(540) 

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

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141839  (111) 23157
(220) 11.12.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 11.12.2024
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 21. մաշկի մաքրման համար դյուրակիր 

էլեկտրական խոզանակներ. էլեկտրական 
խոզանակներ. խոզանակներ մաշկի համար. 
մասեր և կցամասեր վերը նշված ապրանքների 
համար. պահեստային գլխադիրներ մաշկի 
մաքրման խոզանակների համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141846  (111) 23158
(220) 12.12.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 12.12.2024
(730) Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 19.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր. 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. ձեռքի ժամացույց-
ներ, ժամացույցներ, բացառությամբ` ձեռքի. 
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թևքաճարմանդներ, փողկապների սեղմիչներ, 
փողկապների ամրուցիչներ, ապարանջաններ 
(թանկարժեք), կազմազարդեր, ճարմանդներ 
փոկերի համար, ականջօղեր, կախազարդեր 
(թանկարժեք), շղթաներ բանալիների համար 
(թանկարժեք), գնդասեղներ, քորոցներ 
(թանկարժեք), վզնոցներ (թանկարժեք), գրպանի 
ժամացույցների շղթաներ, զարթուցիչներ, 
պատի ժամացույցներ, ժամացույցների 
ապարանջաններ, ժամացույցների իրաններ, 
շղթաներ (թանկարժեք), շղթաներ ձեռքի 
և գրպանի ժամացույցների համար, ձեռքի 
ժամանակագրիչներ (ժամացույցներ), ժամա-
նակաչափների տեսքով կախազարդեր, 
պնդակով ականջօղեր, փողկապների 
պնդակներ, ստրազներ (արհեստական 
թանկագին քար), թանկարժեք զարդեր, 
ճարմանդներ և սեղմիչներ գլխաշորերի, 
թաշկինակների համար, դեկորատիվ 
գնդասեղներ (քորոցներ), գրպանի 
ժամացույցներ, նշանի մատանի, մատանի 
(քարով), վայրկյանաչափներ շարժականգի 
հետ, ժամացույցների ապարանջաններ, 
ճարմանդներ և օղակներ փոխկապների 
համար, գնդասեղներ (քորոցներ) փոխկապների 
համար, ժամացույցի մեխանիզմներ, մասեր 
ժամացույցների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141849  (111) 23159
(220) 12.12.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 12.12.2024
(730) Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 19.03.2015
(540) 

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

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդ գրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զար-
դեր. թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր. ձեռքի ժամացույցներ, 
ժամացույցներ, բացառությամբ՝ ձեռքի, 

թևքաճարմանդներ, փողկապների սեղմիչներ, 
փողկապների ամրուցիչներ, ապարանջաններ 
(թանկարժեք), կազմազարդեր, ճարմանդներ 
փոկերի համար, ականջօղեր, կախազարդեր 
(թանկարժեք), շղթաներ բանալիների համար 
(թանկարժեք), գնդասեղներ, քորոցներ 
(թանկարժեք), վզնոցներ (թանկարժեք), գրպանի 
ժամացույցների շղթաներ, զարթուցիչներ, 
պատի ժամացույցներ, ժամացույցների 
ապարանջաններ, ժամացույցների իրաններ, 
շղթաներ (թանկարժեք), շղթաներ ձեռքի և 
գրպանի ժամացույցների համար,  ձեռքի 
ժամանակագրիչներ (ժամացույցներ), ժամա-
նակաչափների տեսքով կախազարդեր, 
պնդակով ականջօղեր, փողկապների 
պնդակներ, ստրազներ (արհեստական 
թանկագին քար), թանկարժեք զարդեր,  
ճարմանդներ և սեղմիչներ գլխաշորերի, 
թաշկինակների համար, դեկորատիվ 
գնդասեղներ (քորոցներ), գրպանի ժամա-
ցույցներ, նշանի մատանի, մատանի (քարով), 
վայրկյանաչափներ շարժականգի հետ, ժամա-
ցույցների ապարանջաններ, ճարմանդներ և 
օղակներ փոխկապների համար, գնդասեղներ 
(քորոցներ) փոխկապների համար, ժամացույցի 
մեխանիզմներ, մասեր ժամացույցների համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141857  (111) 23160
(220) 12.12.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 12.12.2024
(730) Նորդմարկ Արցնայմիտել ԳմբՀ ընդ Քո. 
ԿԳ, DE 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման համար, ճարպազերծող միջոցներ 
բացառությամբ արդյունաբերական նպա-
տակների համար օգտագործվողների. օճառներ, 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկի խնամքի համար, ատամի 
մածուկներ, փոշիներ.
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դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. դեղամիջոցներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. բժշկական (բուժական) ապրանքներ, 
որոնք ընդգրկված  են 5-րդ դասում. բնական 
դեղամիջոցներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
և միջոցներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ նյութեր, որոնք ընդգրկված են 
05-րդ դասում. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող սննդամթերք մարդու կամ 
անասնաբուժության համար, որն ընդգրկված 
է 5-րդ դասում. սննդային հավելանյութեր 
մարդու և կենդանիների համար. սպեղանիներ, 
վիրակապման նյութեր, վարակազերծիչ 
միջոց ներ. պատրաստուկներ և միջոցներ 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման համար. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141898  (111) 23161
(220) 23.12.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 23.12.2024
(730) Րոթմանս օֆ Փել Մել Լիմիթիդ, CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

(526) «OF LONDON» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ. ծխա-
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141942  (111) 23162
(220) 30.12.2014 (151) 01.07.2015
   (181) 30.12.2024
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 03.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. ոչ 

բուժական արդուզարդի պարագաներ. մաշկի 
խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
անուշաբույր արտադրանք անձնական 
օգտագործման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150007  (111) 23163
(220) 14.01.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 14.01.2025
(730) ՓՓԳ Ինդասթրիզ Օհայո, Ինք., US 
(442) 19.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 

նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգե գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. քիմիական նյութեր 
մետաղների զոդման և մխման համար. սոսնձող 
նյութեր արդյունաբերական նպատակներով 
օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. 
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը 
քայքայումից պաշտպանող նյութեր. 
ներկանյութեր. խածանյութեր, ներկանյութերի 
սևեռակայիչներ. չմշակված բնական խեժեր.

դաս 16. թուղթ, սինթետիկ թուղթ, այն է` 
տպագրական հիմնանյութեր պիտակների, 
նշանների, ցուցանակների, պաստառների, 
դրոշների և գործարար ձևաթղթերի արտա-
դրման համար. միկրոծակոտկենային 
թղթեր, ժապավեններ և թաղանթներ որպես 
տպագրական հիմնանյութեր օգտագործման 
համար. տպագրական, դրոշմանկարով և 
ծածկագրված թղթե պիտակներ, փայլաթիթեղի 
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շերտով բազմաշերտ թուղթ տպագրական 
նպատակների համար, պլաստմասսայե 
թաղանթով բազմաշերտ թուղթ տպագրական 
նպատակների համար, և ստվարաթղթե 
պիտակներ և պիտակների հումքեր տպագրական 
նպատակների համար. թղթե և ստվարաթղթե 
ծրարներ և արկղեր. թղթե և պլաստմասսայե 
պարկուճանման փաթեթվածքներ, պարկեր, 
կապոցներ և տոպրակներ փաթեթավորման 
համար. ոչ ակոսավոր թուղթ. պաշտպանիչ 
թուղթ վճարագրերի, բանկատոմսերի, 
նույնականացման քարտերի, անձնագրերի, 
վարորդական իրավունքների, բժշկական 
դեղատոմսերի և բոլոր վարչական փաստա-
թղթերի համար. տպագրական արտադրանք 
գունավոր պատկերների, գրքերի, ուղեցույց-
տեղեկագրերի, հովհարների և գունա-
վոր կատալոգների տեսքով՝ գունային 
ֆակտուրաների ընտրման և համակարգման 
համար: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150011  (111) 23164
(220) 16.01.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 16.01.2025
(730) Արթուր Ոսկանյան, Երևան, Գայի պող. 
1/1, բն. 49, AM 
(442) 18.02.2015
(540) 

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

դաս 29. ձուկ և ձկնամթերք:
_____________________

(210) 20150039 (111) 23165
(220) 26.01.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 26.01.2025
(730) Էթլըսբիէքս Քո., Լթդ., KR 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 9. մարտկոցներ տրանսպորտային 

միջոցների համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150040 (111) 23166
(220) 26.01.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 26.01.2025
(730) Ինգ. Յան Թոփոլ, Թոփոլ ՈՒաթր, CZ 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 11. կոյուղու ջրի մաքրման կայաններ:

(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20150041  (111) 23167
(220) 27.01.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 27.01.2025
(730) Վադիմ Դանիելյան, Երևան, Մամիկոնյանց 
23/1-36, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 
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(526) «JEWELRY» բառն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. առևտուր` 14-րդ դասում ներկայացված 
բոլոր ապրանքների համար:

_____________________

(210) 20150064 (111) 23168
(220) 27.01.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 27.01.2025
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. 

օդեկոլոններ. անուշաբույր ջուր. օծանելիք. 
դուխիներ և անուշահոտ նյութեր անձնական 
օգտագործման համար. բալասաններ 
սափրվելուց հետո օգտագործելու համար. 
լոսյոններ սափրվելուց հետո օգտագործելու 
համար. բաղնիքի օճառներ հեղուկ, պինդ և գելի 
տեսքով. մազերի խնամքի պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական մաքրող միջոցներ անձնական 
օգտագործման համար, այն է՝ մաքրող միջոցներ 
մարմնի, մաշկի, դեմքի համար. եթերային յուղեր 
անձնական օգտագործման համար. մաշկի 
խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. ոչ 
բուժական արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական անուշաբույր արտադրանք:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150084 (111) 23169
(220) 29.01.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 29.01.2025
(730) Սերգեյ Ղազարյան, Երևան, Ն. Ստե փան-
յան 4/1, բն. 34, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, մոխրագույն, սպիտակ և սև գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 35. առցանց առևտուր, զեղչերի և 
հատուկ առաջարկների տրամադրում առցանց 
եղանակով:

_____________________

(210) 20150087 (111) 23170
(220) 02.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 02.02.2025
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական արդուզարդի պարագաներ. 
անուշաբույր արտադրանք անձնական 
օգտագործման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150091  (111) 23171
(220) 30.01.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 30.01.2025
(730) Կարեն Համլետի Աղաջանյան, Երևան, 
Օգանովի 4, բն. 71, AM 
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(442) 05.03.2015
(540) 

(526) «ԱՆՇԱՐԺ    ԳՈՒՅՔԻ    ԳՈՐԾԱԿԱ ԼՈՒ-
ԹՅՈՒՆ» և «PRIMUS INTER PARES» արտահայ-
տու թյուններն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կարմիր, ոսկեգույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:

_____________________

(210) 20150097  (111) 23172
(220) 02.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 02.02.2025
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական արդուզարդի պարագաներ. 
անուշաբույր արտադրանք անձնական 
օգտագործման համար. օծանելիք, այդ թվում՝ 
դուխիներ, անուշաբույր ջուր, օդեկոլոններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150117  (111) 23173
(220) 05.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 05.02.2025
(730) «Գլոբալ կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, Երևան, 
0054, Սասնա Ծռեր 2, թ. 251 տարածք, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
աղյուսե կարմիր, մուգ շագանակագույն և բաց 
դարչնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն:
_____________________

(210) 20150119  (111) 23174
(220) 05.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 05.02.2025
(730) Սամսոն Գրիգորյան, Երևան, Նոր Արեշ 
19, տուն 7/2, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

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

դաս 41. հասարակական-քաղաքական 
միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________
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(210) 20150124  (111) 23175
(220) 09.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 09.02.2025
(730) «Ինկրիպտ» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 10, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(526) «[information technologies]» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20150126  (111) 23176
(220) 10.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 10.02.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20150127  (111) 23177
(220) 10.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 10.02.2025
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելում:

_____________________

(210) 20150128  (111) 23178
(220) 10.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 10.02.2025
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելում:

_____________________

(210) 20150130  (111) 23179
(220) 10.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 10.02.2025
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, 
Գոգունցի 3/5, AM 
(442) 03.04.2015
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, շագանակագույն և գազարագույն գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. սննդային հավելում:
_____________________

(210) 20150136  (111) 23180
(220) 10.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 10.02.2025
(730) «Լոֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 3, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է երկ-
նա գույն, կարմիր, դեղին և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20150144  (111) 23181
(220) 11.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 11.02.2025
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 05.03.2015

(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. անուշա-

բույր արտադրանք անձնական օգտագործման 
համար. մաշկի խնամքի ոչ բուժական 
պատրաստուկներ. ոչ բուժական արդուզարդի 
պարագաներ անձնական օգտագործման 
համար. օծանելիք, այդ թվում՝ դուխիներ, 
անուշաբույր ջուր, օդեկոլոններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150145  (111) 23182
(220) 12.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 12.02.2025
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելում:

_____________________

(210) 20150147  (111) 23183
(220) 12.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 12.02.2025
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 
Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգ, US 
(442) 05.03.2015
(540) 
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(511) 
դաս 30. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. 

էսպրեսոյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադի 
հիմքով ըմպելիքներ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
բուսական թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
ըմպելիքների բուրումնավետարարներ, 
բացառությամբ եթերային յուղերի. 

դաս 32. մրգային ըմպելիք. մրգային հյու-
թեր և մրգի հիմքով ըմպելիքներ.բանջա րեղե-
նային ըմպելիքներ, բանջարեղենային հյութեր 
և բանջարեղենի հիմքով ըմպելիքներ. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, մասնավորապես՝ 
գազավորված ըմպելիքներ, ոչ ոգելից 
խմիչքներ. էներգետիկ ըմպելիքներ. իզոտոնիկ 
(կազդուրիչ) ըմպելիքներ. հեղուկ ըմպելիք-
ների խառնուրդներ. փոշի ըմպելիքների 
խառնուրդներ, օշարակներ խմիչքների համար. 
բուրավետ և ոչ բուրավետ շշալցված ջուր. 
հանքային ջուր, գազավորված ջուր. սոյայի 
հիմքով ըմպելիքներ, որոնք չեն հանդիսանում 
կաթի փոխարինիչներ. ընկույզի կաթ (ըմպելիք). 
ընկույզի հյութ (ըմպելիք). մրգային խտանյու-
թեր և խյուսեր, որոնք օգտագործվում են որպես 
խմիչքների բաղադրիչներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150175  (111) 23184
(220) 16.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 16.02.2025
(730) Սթիֆել Լաբորաթորիես, Ինք., US 
(442) 19.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. օծանելիք, եթերային 

յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ 
մազերի համար. ատամի փոշիներ և 
մածուկներ. պատրաստուկներ մաշկի, լորձա-
թաղանթի, եղունգների, մազերի և գլխի մաշկի 
խնամքի համար. բուժիչ օճառներ, ձեռքի 
օճառներ, շամպուններ, դիմափոշի շպարի 
համար, պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 

ողողման համար, ժելեր, լոսյոններ, կրեմներ, 
քսուքներ, լոսյոններ լոգանքի համար, մուսեր 
և աերոզոլներ (որոնք ընդգրկված են 3-րդ 
դասում). մաշկը փափկացնող միջոցներ 
լոգանքի համար. խոնավացնող միջոցներ 
մաշկի համար. փափկացնող պատրաստուկներ 
չոր մաշկի մաքրման, խնամքի և կանխման 
համար. 

դաս 5. դեղագործական և սանիտարական 
նյութեր. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի, մազերի, լորձաթաղանթի, եղունգների 
և գլխի մաշկի հիվանդությունների բուժման 
համար՝ տեղային կիրառմամբ, ներքին և 
արտաքին ընդունմամբ, ներարկումների 
միջոցով. դեղագործական պատրաստուկներ 
չոր մաշկի կանխման և բուժման համար. օճառ 
չպարունակող մաքրող պատրաստուկներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
բժշկական վիրակապեր. սպեղանիներ և բժշկա-
կան վիրակապման նյութեր. մաշկի կպչուն 
վիրակապեր. ախտորոշիչ պատրաստուկներ 
կլինիկական կամ բժշկական լաբորատորիայում 
օգտագործելու համար. բաղադրանյութեր և 
հավաքակազմեր ալերգիայի թեստավորման 
համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150176  (111) 23185
(220) 16.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 16.02.2025
(730) Սթիֆել Լաբորաթորիես, Ինք., US 
(442) 19.03.2015
(310) 013172663   (320) 14.08.2014   (330) EU
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, բաց կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
պատրաստուկներ մաշկի, լորձաթաղանթի, 
եղունգների, մազերի և գլխի մաշկի խնամքի 
համար. բուժիչ օճառներ, ձեռքի օճառներ, 
շամպուններ, դիմափոշի շպարի համար, 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար, ժելեր, լոսյոններ, կրեմներ, քսուքներ, 
լոսյոններ լոգանքի համար, մուսեր և աերոզոլներ 
(որոնք ընդգրկված են 3-րդ դասում). մաշկը 
փափկացնող միջոցներ լոգանքի համար. 
խոնավացնող միջոցներ մաշկի համար. 

դաս 5. դեղագործական, անասնաբու ժա-
կան և սանիտարական նյութեր. սնունդ երեխա-
ների և հիվանդների համար. սպեղանիներ, 
վիրակապման նյութեր, ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. վարակազերծիչ միջոցներ, պատ-
րաստուկներ մակաբույծների ոչնչացման 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
մաշկի, մազերի, լորձաթաղանթի, եղունգների 
և գլխի մաշկի հիվանդությունների բուժման 
համար՝ տեղային կիրառմամբ, ներքին և 
արտաքին ընդունմամբ, ներարկումների 
միջոցով. դեղագործական պատրաստուկներ 
չոր մաշկի կանխման և բուժման համար. 
փափկացնող պատրաստուկներ չոր մաշկի 
ախտահանման, կանխման և բուժման համար. 
օճառ չպարունակող մաքրող պատրաստուկներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
բժշկական  վիրակապեր. սպեղանիներ և 
բժշկական վիրակապման նյութեր. դեղերի 
տեղային ընդունման համակարգեր. ախտորոշիչ 
պատրաստուկներ կլինիկական կամ բժշկական 
(բուժական) լաբորատորիայում օգտագործելու 
համար. բաղադրանյութեր և հավաքակազմեր 
ալերգիայի թեստավորման համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150178  (111) 23186
(220) 16.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 16.02.2025
(730) «Էյ Էմ հարկեր և հաշվապահություն» 
ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 49-22, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(526) «AM», «TAX & ACCOUNTING» և «ՀԱՐԿԵՐ 
ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մոխրագույն, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

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

_____________________

(210) 20150180  (111) 23187
(220) 17.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 17.02.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Իսմենե Համբար-
ձումյան, Երևան, Էրեբունի փող., շ. 28, բն. 20, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 
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(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ, առևտուր:

_____________________

(210) 20150183  (111) 23188
(220) 17.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 17.02.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

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

_____________________

(210) 20150188  (111) 23189
(220) 19.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 19.02.2025
(730) Կարեն Համլետի Աղաջանյան, Երևան, 
Օգանովի 4, բն. 71, AM 
(442) 19.03.2015

(540) 

(526) «ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ», 
«Primus Inter Pares» արտահայտություններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց կանաչ, արծաթագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. թարգմանչական ծառայություններ:
_____________________

(210) 20150192  (111) 23190
(220) 19.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 19.02.2025
(730) Անաիտ Լիմիթիդ, VG 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 14. զարթուցիչներ. խարիսխներ 

(ժամացույցների արտադրություն). ատոմային 
ժամացույցներ. թմբուկներ (ժամացույցների 
արտադրություն). պատյաններ ժամացույցների 
արտադրության համար. նվերի պատյաններ 
ժամացույցների համար. ժամանակագրիչներ 
(ձեռքի ժամացույցներ). ժամանակաչափներ. 
ժամանակաչափ սարքեր. ժամանակացույցներ. 
ժամացույցների կորպուսներ. ժամացույցների 
սլաքներ. ժամացույցներ. Էլեկտրական 
ժամացույցներ. ժամացույցների մեխանիզմներ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

44

ՄԱՍ 1

44

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 7 

27 .07 . 20 15

ստուգանմուշային ժամացույցներ (ազդանշանի 
առաջադրող գեներատոր). թվացույցներ 
(ժամացույցների արտադրություն). չափա-
նմուշային ժամացույցներ. շարժամեխանիզմ-
ներ ժամացույցների համար. ճոճանակներ 
(ժամացույցների արտադրություն). շարժա-
կանգով վայրկենաչափներ. ապարանջաններ 
ժամացույցների համար. արևային ժամա-
ցույցներ. ժամացույցների փոկեր. ձեռքի 
և գրպանի ժամացուցների կորպուսներ. 
ժամացույցների շղթաներ. ժամացույցների 
ապակիներ. ձեռքի և գրպանի ժամացույցների 
ապակիներ. ձեռքի ժամացույցների զսպա-
նակներ. ժամացույց-ապարանջաններ: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150203  (111) 23191
(220) 20.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 20.02.2025
(730) «Մեր սարեր հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Նաիրի Զարյան 21, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. մեղրի հումքով պատրաստված 

հաբեր, որոնք ընդգրկված են 30-րդ դասում:
_____________________

(210) 20150220  (111) 23192
(220) 25.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 25.02.2025
(730) «Նորմեդ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
25/14, AM 

(442) 19.03.2015
(540) 

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

դաս 44. բժշկական կենտրոն:
_____________________

(210) 20150243  (111) 23193
(220) 27.02.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 27.02.2025
(730) «Էդնա» ՍՊԸ, Երևան,  Նոր Նորք, Գայի 
պող. 5 շ., բն. 30, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. բույսերից պատրաստված թեյեր:

_____________________

(210) 20150248 (111) 23194
(220) 02.03.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 02.03.2025
(730) «Մասաժ քլաբ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք - 
Մարաշ, Շառա - Տալյան 2, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(526) «RELAX CLUB» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. մերսում. բժշկական ծառա-
յություններ. մարդկանց հիգիենիկ և կոսմե տի-
կական ծառայություններ:

_____________________
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(210) 20150249  (111) 23195
(220) 02.03.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 02.03.2025
(730) «Մասաժ քլաբ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք - 
Մարաշ, Շառա - Տալյան 2, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(526) «MERSUM» և «CLUB» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. մերսում. բժշկական ծառայու-
թյուններ. մարդկանց հիգիենիկ և կոսմե-
տիկական ծառայություններ: 

_____________________

(210) 20150263  (111) 23196
(220) 04.03.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 04.03.2025
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 19.03.2015
(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:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150264  (111) 23197
(220) 04.03.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 04.03.2025
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 

(442) 19.03.2015
(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:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150267  (111) 23198
(220) 04.03.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 04.03.2025
(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 8. ածելիներ և ածելիների սայրեր. 

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

_____________________

(210) 20150268 (111) 23199
(220) 04.03.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 04.03.2025
(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US 
(442) 03.04.2015
(540) 
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(511) 
դաս 8. ածելիներ և ածելիների սայրեր. 

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

_____________________

(210) 20150273  (111) 23200
(220) 05.03.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 05.03.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարգարիտ 
Պետրոսյան, Երևան, Մալաթիա - Սեբաստիա 
համայնք, Րաֆֆու 39/14, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(526) «Bambini» և «baby & kids» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20150278  (111) 23201
(220) 06.03.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 06.03.2025
(730) Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US 

(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. ոչ բուժական հրուշակեղեն. շաքա-

րային հրուշակեղեն, քաղցրավենիք և կոն-
ֆետներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150331  (111) 23202
(220) 13.03.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 13.03.2025
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ընկե-
րություն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ. Հովսեփյան 
26, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20150332  (111) 23203
(220) 13.03.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 13.03.2025
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկե-
րություն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ. Հովսեփյան 
26, AM 
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(442) 03.04.2015
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20150333  (111) 23204
(220) 13.03.2015 (151) 01.07.2015
   (181) 13.03.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք. 
(Դելավերի նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 03.04.2015
(310) UK00003073402  (320) 19.09.2014  (330) GB
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, մոխրագույն, մուգ և բաց 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140803 (111) 23205
(220) 02.06.2014 (151) 14.07.2015
   (181) 02.06.2024
(730) ՕԱՕ «Ֆարմստանդարտ-Տոմսկխիմֆարմ», 
RU 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ. կենսաբանորեն ակտիվ  սննդային 
հավելույթներ:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(210) 20141262  (111) 23206
(220) 06.08.2014 (151) 14.07.2015
   (181) 06.08.2024
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 04.09.2014
(310) 52585/2014   (320) 03.03.2014   (330) CH
(540) 

(526) «OF LONDON» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, երկնագույն, մոխրագույն և կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________
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(210) 20141446  (111) 23207
(220) 25.09.2014 (151) 14.07.2015
   (181) 25.09.2024
(730) Եվրո Պարֆյումս ՖԶԻ, AE 
(442) 16.12.2014
(540) 

(526) «1743» թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. օծանելիք (պարֆյումերիա), հոտա-
զերծիչներ մարդկանց կամ կենդանիների 
համար, օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր, 
համպար ((անուշահոտ նյութ) օծանելիք), 
զմռնիտ,  հակաքրտինքային միջոցներ անձնա-
կան օգտագործման համար, յուղեր օծա-
նելիքների և բուրմունքների համար, խունկ, 
եթերային յուղեր, լոսյոններ սափրվելուց հետո 
օգտագործելու համար, սափրվելու օճառ, 
սափրվելու պարագաններ (ընդգրկված  3-րդ 
դասում), օդի բուրավետիչ (անուշաբույր նյութեր) 
պատրաստուկներ, լոգանքի աղեր, որոնք 
նախատեսված չեն բուժական նպատակների 
համար, անձեռոցիկներ տոգորված կոսմետիկ 
լոսյոններով,  կոսմետիկա, արդուզարդի 
պարագաներ, մազերի լոսյոններ. մաշկի 
խնամքի համար կոսմետիկական քսուկներ. 
կոսմետիկական հավաքածուներ, մաշկի 
խնամքի քսուկներ, մարմնի շամպուններ, 
մազերի շամպուններ, մազերը կազդուրող 
տոնիկներ, որոնք նախատեսված չեն 
բուժական նպատակների համար, մազերը 
գունաթափող միջոցներ, մազերի լաքեր, 
մազերը գանգրացնող միջոցներ, միջոցներ 
մազերը ներկելու համար, մազի ներկ, մազերի 
կոսմետիկական լավորակիչներ, կոսմետիկ 
ժելեր մազերի համար, մերսող ժելեր ձեռքի 
և մարմնի համար, որոնք նախատեսված չեն 

բուժական նպատակների համար, ոտքերի 
և մարմնի կոսմետիկ լոսյոններ, լոգանքի 
լուծույթներ և աղեր, պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, որոնք նախատեսված 
չեն բուժական նպատակների համար, բերանի 
ցողացիրներ, ատամի մածուկներ, ատամի 
փոշիներ,  ատամները փայլեցնող միջոցներ, 
օճառներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20141447  (111) 23208
(220) 25.09.2014 (151) 14.07.2015
   (181) 25.09.2024
(730) Եվրո Պարֆյումս ՖԶԻ, AE 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք (պարֆյումերիա), 

հոտազերծիչներ մարդկանց կամ կենդանիների 
համար, օդեկոլոններ, անուշաբույր ջուր, 
համպար ((անուշահոտ նյութ) օծանելիք), 
զմռնիտ,  հակաքրտինքային միջոցներ 
անձնական օգտագործման համար, յուղեր 
օծա նելիքների և բուրմունքների համար, խունկ, 
եթերային յուղեր, լոսյոններ սափրվելուց հետո 
օգտագործելու համար, սափրվելու օճառ, 
սափրվելու պարագաններ (ընդգրկված  3-րդ 
դա սում), օդի բուրավետիչ (անուշաբույր նյու-
թեր) պատրաստուկներ, լոգանքի աղեր, որոնք 
նախատեսված չեն բուժական նպատակների 
համար, անձեռոցիկներ տոգորված կոսմետիկ 
լոսյոններով  կոսմետիկա, արդուզարդի 
պարագաներ, մազերի լոսյոններ. մաշկի 
խնամքի համար կոսմետիկական քսուկներ. 
կոսմետիկական հավաքածուներ , մաշկի 
խնամքի քսուկներ, մարմնի շամպուններ, 
մազերի շամպուններ, մազերը կազդուրող 
տոնիկներ, որոնք նախատեսված չեն 
բուժական նպատակների համար, մազերը 
գունաթափող միջոցներ, մազերի լաքեր, 
մազերը գանգրացնող միջոցներ, միջոցներ 
մազերը ներկելու համար, մազի ներկ, մազերի 
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կոսմետիկական լավորակիչներ, կոսմետիկ 
ժելեր մազերի համար, մերսող ժելեր ձեռքի 
և մարմնի համար, որոնք նախատեսված չեն 
բուժական նպատակների համար, ոտքերի 
և մարմնի կոսմետիկ լոսյոններ, լոգանքի 
լուծույթներ և աղեր, պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, որոնք նախատեսված 
չեն բուժական նպատակների համար, բերանի 
ցողացիրներ, ատամի մածուկներ, ատամի 
փոշիներ, ատամները փայլեցնող միջոցներ, 
օճառներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20141493  (111) 23209
(220) 09.10.2014 (151) 14.07.2015
   (181) 09.10.2024
(730) ԲՐՖ Սինգապուր Ֆուդզ ՓիԹիԻ 
Լիմիթիդ, SG 
(442) 14.11.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20141681  (111) 23210
(220) 17.11.2014 (151) 14.07.2015
   (181) 17.11.2024
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 

(442) 03.12.2014
(540) 

(526) «Double Apple», «AROMA», «NATURAL 
SHISHA TOBACCO» և արաբերեն գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
արծաթագույն, բաց և մուգ կանաչ, կարմիր, սև 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. սիգա
րետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխախոտային թղթի գրքույկներ, 
կայծքարեր. սիգարետների ծխափողերի 
ծայրակալներ. սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. անոթներ ծխախոտի համար. 
լուցկու տուփեր. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. առանց ծխախոտի պապիրոսի 
պարկուճի մասեր. արկղեր սիգարետների, 
պապիրոսների համար:

_____________________
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(210) 20141734  (111) 23211
(220) 24.11.2014 (151) 14.07.2015
   (181) 24.11.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

(526) «RECESSED FILTER», «Silver» և «Blue» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, արծաթագույն, մոխրագույն, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգար ներ, սրգարետներ, սիգարիլներ, ծխա-
խոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141831  (111) 23212
(220) 11.12.2014 (151) 14.07.2015
   (181) 11.12.2024
(730) «Տ.Հ. դենտալ» ՍՊԸ, Երևան, Ալիխանյան 
12-1, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(526) «Hybrid», «Estetic» և «ABUTMENTS» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և բաց կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 10. ատամնային իմպլանտի մասեր:
_____________________

(210) 20141897  (111) 23213
(220) 23.12.2014 (151) 14.07.2015
   (181) 23.12.2024
(730) Կոմպանի Ժերվե Դանոն, FR 
(442) 05.03.2015
(310) N 2014722799  (320) 04.07.2014  (330) RU
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կարմիր, սպիտակ և մոխրագույն գու-
նա յին համակցությամբ:
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(511) 
դաս 29. կաթ. կաթի փոշի. խտացրած կաթ. 

անուշահոտ կաթ. հարած կաթ. կաթնամթերք, 
այդ թվում` կաթնային աղանդեր, յոգուրտներ, 
յոգուրտային ըմպելիքներ, ճզմած կաթնաշոռ, 
հատիկավոր կաթնաշոռ. համային կամ 
բուրումնավետ հավելանյութերով կամ առանց 
դրանց ըմպելիքներ, հիմնականում կաթից 
կամ կաթնամթերքից. կաթնային ըմպելիքներ, 
որոնց հիմնական բաղադրիչն է կաթը. մրգեր 
պարունակող կաթնային ըմպելիքներ. համային 
կամ բուրումնավետ հավելանյութերով կամ 
առանց դրանց կաթնաթթվային մթերքներ.                    

 դաս 30. եփած կրեմ. շոկոլադե մուսեր. 
աղանդերային մուսեր (քաղցրավենիք). 
մարմելադ (քաղցրավենիք). աղանդեր 
հացահատիկային բույսերից. բրնձային 
բլիթներ. սպիտակաձավարից բլիթներ. 
բրնձե քաղցրակուտապ. կաթով շիլաներ 
սննդի մեջ օգտագործման համար. 
հրուշակեղեն. կոնֆետներ. շաքար. կակաո. 
շոկոլադ. թխվածքաբլիթ, այդ թվում` քաղցր 
թխվածքաբլիթ, համեմունքներով չոր 
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, գլխավորապես՝ խորիզով. 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). թեթև 
բրինձ (պայթեցված). հացահատիկային 
արտադրանք. հացահատիկային արտադրանք 
նախաճաշի համար. հացահատիկային 
բույսերի հիմքի վրա թեթև խորտիկներ. 
բրնձի հիմքի վրա թեթև խորտիկներ. 
սննդային սառույց. հիմնականում յոգուրտից 
պատրաստված պաղպաղակ. պաղպաղակ. 
մրգային պաղպաղակ. սառեցված յոգուրտ 
(պաղպաղակ). համային և բուրումնավետ 
հավելանյութերով սառույց. կակաոյի 
հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադե ըմպելիքներ. 
սուրճով ըմպելիքներ. թեյի հիմքով ըմպելիք-
ներ.                                                                                                                                                  

դաս 32. գազավորված և ոչ գազավորված 
ջրեր (հանքային և ոչ հանքային). մրգահյութեր  
և բանջարեղենի հյութեր. մրգային և բանջա-
րեղենի ըմպելիքներ. լիմոնադներ. սոդայա-
ջուր. շարբաթ (ըմպելիք). բաղադրություններ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. օշարակ-
ներ ըմպելիքներ պատրաստելու համար. ոչ 
ալկոհոլային մրգային և բանջարեղենային 
էքստրակտներ (մզվածքներ). ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141899  (111) 23214
(220) 23.12.2014 (151) 14.07.2015
   (181) 23.12.2024
(730) Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US 
(442) 03.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 32. փոշիներ կաթնաշիճուկային 

հիմքով սպիտակուցային սննդային ըմպե-
լիքների պատրաստման համար. սոյայի 
հիմքով փոշիներ սպիտակուցային սննդային 
ըմպելիքների պատրաստման համար, 
բացառությամբ կաթի փոխարինիչների. 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. ուսուցողական նյութերի 
տարածմամբ վարպետաց դասընթացների և 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, 
ներառյալ՝ սննդի և սննդային  նյութերի 
բնագավառում, ինչպես նաև ակնաբուժուկան 
վիրահատական համակարգերի և դրանց 
հետ օգտագործվող սարքավորումների 
օգտագործման, գործարկման և գործնական 
զարգացման բնագավառում. հարցազրույցների, 
կոնֆերանսների, կոնգրեսների և 
սիմպոզիումների կազմակերպում և անցկացում. 
սպորտային և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում և անցկացում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ, 
ներառյալ՝ մարդու օրգանիզմի վիճակի 
ախտորոշման բնագավառում. բժշկա-
կան ախտորոշման բնագավառում 
տեղեկատվության տրամադրում. աչքերի 
հիվանդությունների բուժում և խնամք. 
ակնաբուժական վիրահատություններ. աչքի 
լազերային վիրահատություն և այլ վիրա-
հատական պրոցեդուրաներ տեսողության 
բուժման և շտկման համար. բժշկության ոլորտի 
մասնագետներին և հիվանդներին ակնա-
բուժության մեջ օգտագործվող բժշկա կան 
սարքավորումների մասին տեղեկատվություն 
պարունակող վեբ-կայքերի տրամադրում. 
ախտորոշում և բուժում.
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դաս 45. սոցիալական ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ նորարարական որո-
շումն  երին, գիտությանը, մատչելի 
բժշկա  կան սպասարկմանը, համայնքի ներ-
գրավ վածությանը, շրջակա միջավայրի 
պաշտպանությանը, բարեկեցությանը և առող-
ջությանը սատարող գլոբալ քաղաքացիական 
պատասխանատվության և կորպորատիվ 
սոցիալական պատասխանատվության ծրա-
գրերի զարգացման աջակցություն: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141905  (111) 23215
(220) 24.12.2014 (151) 14.07.2015
   (181) 24.12.2024
(730) Վիաքոմ Օվըրսիզ Հոլդինգզ Սի.Վի., CW 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս  25. հագուստ,   լոգազգեստներ,   

լո գանքի խալաթներ, լողափի զգեստներ, 
գոտիներ (հագուստ), կարճատաբատներ, 
բաճկոններ (հագուստ), վերարկուներ, ման-
տոներ, գուլպաներ, կոշկեղեն, բանդանաներ 
(գլխա շորեր, վզկապներ), սվիտերներ, Հելոուինի 
կոստյումներ, դիմակահանդեսի կոստյումներ, 
հերոսների կոստյումներ, բեմական կոստյում-
ներ, շրջազգեստներ, ձեռնոցներ (հագուստ), 
սպորտային կարճատաբատներ, ական-
ջակալներ (հագուստ), շարֆեր, վզկապներ, 
պիժամաներ, տաբատներ, վերնաշապիկներ, 
սպորտային ֆուֆայկաներ, դահուկորդների 
սպորտային հագուստ, սլաքսներ (լայն երկար 
տաբատներ), շքոցիկներ (գլխարկներ), 
տաբատակալներ, բարձր օձիքով սվիտերներ, 
ներքնազգեստ, բաճկոնակներ, մարզական 
հագուստ, գլխարկներ, կոշիկներ.  

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 
խաղաքարտեր, տեգեր, տիկնիկներ. փչովի 
խաղալիքներ. պլյուշե տիկնիկներ. փափուկ 
խաղալիքներ. հերոսների խաղալիք ֆիգուրներ 
և դրանց աքսեսուարներ՝ 28-րդ դասում 
ընդգրկված. սարքեր խաղերի համար. 
սեղանի խաղեր. սպորտային ապրանքներ, 
որոնք ընդգրկված չեն  այլ դասերում. գոլֆի 
մականներ, բեյսբոլի գնդակներ, ֆուտբոլի 
գնդակներ, փեդլբոլներ, զարգացնող գնդակ-
ներ, սքեյթբորդներ, բեյսբոլի զարկիչներ, 
տոնածառի զարդարանքներ՝ ընդգրկված 28-րդ 
դասում.        

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական 
և մշա կու թային միջոցառումների կազմակեր-
պում. միջոցառումների կազմակերպում, արտա-
դրություն և ներկայացնում ուսոցողական, 
մշակութային կամ ժամանցային նպատակով, 
ներառյալ՝ օնլայն ռեժիմում. զվարճությունների 
ծառայություններ՝ զվարճանքի զբոսայգիների 
և ատրակցիոնների տեսքով. ռադիո և հեռուս-
տատեսային ծրագրերի արտադրություն. 
ֆիլմերի և կենդանի զվարճալի ծրագրերի 
արտադրություն. անիմացիոն ֆիլմերի և 
հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն. 
կինո և հեռուստատեսային ստուդիաների 
ծառայություններ. կինոզվարճություններին, 
հեռուստատեսային զվարճություններին և 
կեն դանի հեռարձակմամբ զվարճալի ներկա-
յացումներին ու շոուներին վերաբերող 
ծառայություններ. ձայնագրությունների 
վարձույթ. տեսա ժապավենների վարձույթ. 
ֆիլմերի, հեռուստա- և ռադիոծրագրերի և անի-
մացիոն ֆիլմերի ներկայացում. տեքստերի 
հրատարակում՝ բացառությամբ գովազդային 
տեքստերի. ուսուցողական և ուսումնական 
նյութերի հրատարակում և վարձույթ. 
չբեռնվող ինտերակտիվ էլեկտրոնային 
հրատարակությունների տրամադրում. գրքերի, 
ամսագրերի և պարբերականների հրա-
տարակում. բազմաթիվ օգտագործողներին 
մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում համաշ-
խարհային վեբ-ցանցի կամ համացանցի 
կամ առցանց այլ հիմնապաշարի միջոցով. 
պարային ծրագրերի, երաժշտական ծրա-
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գրերի ու տեսածրագրերի արտադրության 
ոլորտում մրցանակաբաշխության շոուների, 
կատակերգական շոուների, հեռուստախա-
ղերի ու վիկտորինաների և սպորտային 
իրադարձությունների արտադրություն 
կեն դանի հանդիսատեսի համար, որոնք 
ցուցադրվում են ուղիղ հեռարձակմամբ 
կամ ձայնագրվում հետագա հեռարձակման 
համար. կենդանի երաժշտական համերգներ. 
հեռուստատեսային լրատվական ծրագրեր. 
հեռուստատեսային երաժշտական շոուներ. 
մրցումների, մրցույթների, խաղերի, 
վիկտորինաների, ցուցահանդեսների, սպոր-
տային միջոցառումների, շոու-ծրագրերի, 
հյուրախաղային ներկայացումների ու 
համերգների, բեմական ներկայացումների, 
թատերական ներկայացումների, համերգների, 
կենդանի ներկայացումների և հանդիսատեսի 
ներգրավմամբ միջոցառումների կազմա-
կերպում, արտադրություն և ներկայացում. 
տաղանդների մրցույթների և երաժշտական 
ու հեռուստատեսային ոլորտում մրցա-
նա կաբաշխության իրադարձությունների 
կազ  մա կերպում. ինտերակտիվ խաղերի կազ-
մա կերպում. կարճ հաղորդագրությունների 
միջո ցով վիկտորինաների անցկացում. ոճին 
ու նորաձևությանը վերաբերող ժամանցային 
ծրագրերի կազմակերպում և ներկայացում. 
զվարճության ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրում համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի միջոցով. բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների տրամադրում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի, 
ներառյալ՝ համացանցի միջոցով:  
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20141928  (111) 23216
(220) 27.12.2014 (151) 14.07.2015
   (181) 27.12.2024
(730) Օ.Քեյ Ֆըրնիչը ընդ Չեըրս ԼԼՔ., AE 
(442) 18.02.2015
(540) 

(526) «Furniture & Chairs» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, դեղին, մոխրագույն, մուգ կապույտ և 
մուգ մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150023  (111) 23217
(220) 22.01.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 22.01.2025
(730) Դեքըրս Աութդոր Քորփորեյշըն, US 
(442) 19.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. զանազան հագուստի, կոշկեղենի, 

գլխարկների (գլխի ծածկոցներ), պայուսակների, 
կանացի պայուսակների, հագուստի 
պարագաների, թավշե արջուկների, տան 
համար պիտույքների, դրամապանակների, 
բանալիների համար պատյանների, 
կենդանիների համար պարագաների, 
տնային կենդանիների համար փռոցների 
(պառկելատեղերի), տնային կենդանիների 
համար պիտույքների, վերմակների, բարձերի, 
բազմոցի համար բարձերի, գորգերի և 
ծածկոցների, կոշիկի խնամքի համար 
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պարագաների, կոշիկի մաքրելու համար 
պարագաների (բացառությամբ դրանց 
փոխադրումը) հավաքումը երրորդ անձանց 
համար, որը թույլ է տալիս սպառողներին 
հարմարավետ ուսումնասիրելու և ձեռք 
բերելու այդ ապրանքները մանրածախ և 
մեծածախ խանութների, վաճառքի փոստային 
կատալոգների կամ էլեկտրոնային միջոցների 
օգնությամբ, օրինակ` համացանցով. 
ազդագրերի փակցնում, արտաքին գովազդ. 
գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. գովազդ փոստով: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150026  (111) 23218
(220) 23.01.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 23.01.2025
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(526) «Red Dry Wine» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20150121  (111) 23219
(220) 06.02.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 06.02.2025
(730) «Եվրո մաստեր» ՍՊԸ, Երևան, Քեռու 
փող., 35/51, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 37. կաշվե իրերի վերանորոգում:

_____________________

(210) 20150123  (111) 23220
(220) 09.02.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 09.02.2025
(730) Դը Ջիլեթ Քամփընի, US 
(442) 19.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 8. ածելիներ և ածելիների սայրեր. 

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

_____________________

(210) 20150210  (111) 23221
(220) 23.02.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 23.02.2025
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(730) «Վան թեք» ՍՊԸ, Երևան, Պռոշյան 2, 
նկուղ 36, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(526) «Print» և «Պրինտ» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն, մուգ վարդագույն, դեղին և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 40. տպագրություն:
_____________________

(210) 20150228  (111) 23222
(220) 25.02.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 25.02.2025
(730) «Ռոսսինի» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Վ. 
Արտաշատ, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ 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 անաս-
նաբուժական պատրաստուկներ. հիգիե նիկ 
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:

_____________________

(210) 20150281  (111) 23223
(220) 06.03.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 06.03.2025
(730) «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Վազգեն 
Սարգսյան 10, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(526) «Փրայվիթ & Ինվեստմընթ Բենքինգ» և 
«Private & Investment Banking» գրառումներն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ, սպիտակ և մոխրագույն գունա յին 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 36. բանկային գործունեության 

և ֆինանսական գործառնությունների 
իրականացում. ցպահանջ և ժամկետային 
ավանդների ընդունում. առևտրային և 
սպառողական վարկերի տրամադրում, այդ 
թվում՝ հիփոթեքային վարկերի, պարտքի կամ 
առևտրային գործարքների ֆինանսավորում, 
ֆակտորինգ, բանկային երաշխիքների և 
ակրեդիտիվների (վարկային նամակների) տրա-
մադրում. հաշիվների բացում և վարում, այդ 
թվում՝ այլ բանկերի թղթակցային հաշիվների. 
այլ վճարահաշվարկային ծառայություններ և 
(կամ) այլ կերպ հաճախորդների հաշիվների 
սպասարկում. արժեթղթերի թողարկում, գնում 
(զեղչում). վաճառք և սպասարկում, նման այլ 
գործառույթներ. ներդրումային (ինվեստիցիոն)  
և բաժանորդագրական գործունեություն. 
ֆինանսական գործակալի (ներկայացուցչի) 
ծառայություններ, այլ անձանց արժեթղթերի 
ու ներդրումների հավատարմագրային 
(լիազորագրային) կառավարում. բանկային 
ոսկու և ստանդարտացված ձուլակտորների 
և հուշադրամի գնում, վաճառք և 
կառավարում. արտարժույթի գնում և 
վաճառք (փոխանակում), այդ թվում՝ դրամի 
և արտարժույթի ֆյուչերս ների, օպցիոնների և 
նման այլ գործարքների կնքում. ֆինանսական 
վարձակալություն (լիզինգ). թան կարժեք 
մետաղների, քարերի, ոսկերչական իրերի, 
արժեթղթերի, փաստաթղթերի և այլ 
արժեքների ի պահ ընդունում. ֆինանսական 
և ինվեստիցիոն խորհրդատվություն. հաճա-
խորդների վարկարժանության տեղեկա-
տվական համակարգի ստեղծում և 
սպասարկում. ապահովագրական վկայագրերի 
և (կամ) պայմանագրերի իրացում. օրենքով 
սահմանված կարգով ապահովագրական 
գործակալի գործառնություններ:

_____________________

(210) 20150285 (111) 23224
(220) 06.03.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 06.03.2025
(730) «Ճորճ Պերթիկյան» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան փ., 2/5 շ., բն. 12, AM 
(442) 19.03.2015

(540) 

(526) «SHOES» և «ՇՈՒԶ» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. կոշկեղեն.
դաս 35. առևտուր, գովազդ. գործերի 

կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործարա-
րության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20150312  (111) 23225
(220) 11.03.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 11.03.2025
(730) «Որսորդ» ՍՊԸ, Երևան, Նուբարաշեն 
12/3, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20150313  (111) 23226
(220) 11.03.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 11.03.2025
(730) «Որսորդ» ՍՊԸ, Երևան, Նուբարաշեն 
12/3, AM 
(442) 03.04.2015
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(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20150314  (111) 23227
(220) 12.03.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 12.03.2025
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեն նոստյու պրեդպրիյատիե «ՖԷՍՏ», RU 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիքային իրեր, կոսմետիկա-

կան յուղեր, եթերային յուղեր, ջրածնի 
պերոքսիդ կոսմետիկակն նպատակներով 
օգտագործելու համար, կոսմետիկական 
միջոցներ, կոսմետիկական միջոցներ 
կենդանիների համար, մաշկի խնամքի համար 
կոսմետիկական միջոցներ:

դաս 5. առաջին  օգնության   համար   լրաց-
ված դեղատուփեր, առաջին օգնություն ցուցա-
բերելու հիպոթերմիկ փաթեթներ, վիրակապեր, 

բինտեր, բամբակ, բամբակ, որն օգտագործվում 
է բժշկական նպատակների համար, բնական 
բամբակներ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվող, կպչուն սպեղանի, դյուրակիր 
տուփեր դեղամիջոցների հավաքակազմով, 
դեղագործական պարտաստուկներ, արյունա-
հոսությունը կանգնեցնող քուղեր, տոգորված 
հիգենիկ անձեռոցիկներ, որոնք ներառված 
են 5-րդ դասում, վիրախծուծներ, բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար 
բալասան (բալզամներ), բժշկական յուղեր,  
թուրմեր բժշկական նպատակների համար, 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար, հականեխիչ միջոցներ, 
դեղամիջոցներ բժշկական նպատակների 
համար.

դաս 9. կրակմարիչներ, լույս արձակող 
ճանապարհային նշաններ (վթարային 
կանգառի նշաններ).

դաս 12. երեխաների, մեծահասակների 
և կենդանիների  համար պահող միջոցներ 
տրանսպորտային միջոցներում օգտագործելու  
համար: 
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150315  (111) 23228
(220) 12.03.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 12.03.2025
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեն նոստյու պրեդպրիյատիե «ՖԷՍՏ», RU 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. առաջին օգնության լրացված 

դեղատուփեր, առաջին օգնություն ցուցաբերելու 
հիպոթերմիկ փաթեթներ, վիրակապեր, 
բինտեր, բամբակ, բամբակ, որն օգտագործվում 
է բժշկական նպատակների համար, բնական 
բամբակներ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվող, կպչուն սպեղանի, դյուրակիր 
տուփեր դեղամիջոցների հավաքակազմով, 
դեղագործական պարտաստուկներ, արյունա-
հոսությունը կանգնեցնող քուղեր, տոգորված 
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հիգենիկ անձեռոցիկներ, որոնք ներառված 
են 5-րդ դասում,  վիրախծուծներ, բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար 
բալասան (բալզամներ), բժշկական յուղեր,  
թուրմեր բժշկական նպատակների համար, 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար, հականեխիչ միջոցներ, 
դեղամիջոցներ բժշկական նպատակների 
համար.

դաս 12. երեխաների, մեծահասակների 
և կենդանիների  համար պահող միջոցներ 
տրանսպորտային միջոցներում օգտագործելու  
համար: 
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150372  (111) 23229
(220) 18.03.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 18.03.2025
(730) Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի). թորած սպիրտային խմիչքներ. 
ռոմ. տեկիլա. օղի. գինիներ. լիկյորներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150387 (111) 23230
(220) 23.03.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 23.03.2025
(730) ԲիՈւայԴի Քամփնի Լիմիթիդ, CN 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչավոր ավտոբուսներ, 

ավտոբեռնիչներ, բեռնատարներ, տրանսպոր-
տային միջոցների շասսիներ, ավտոմեքենա-
ների շասսիներ, շարժիչավոր վագոններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150390 (111) 23231
(220) 24.03.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 24.03.2025
(730) Մարտիրոս Վարդանյան, Երևան, Հանրա-
պետության 82, բն. 5, AM 
(442) 20.04.2015
(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.

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150396 (111) 23232
(220) 25.03.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 25.03.2025
(730) «Արալան» ՍՊԸ, Երևան, Խ. Դաշտենցի 
98, AM 
(442) 20.04.2015
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(540) 

(511) 
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 

մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

դաս 35. առևտուր, գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործարա-
րության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ.

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

_____________________

(210) 20150457  (111) 23233
(220) 07.04.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 07.04.2025

(730) «Հակոբ Գույումճյան» ՍՊԸ, Երևան, 
Կասյան 12, բն. 8, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտուր, գովազդ. գործերի 

կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործարա-
րության ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:

_____________________

(210) 20150458 (111) 23234
(220) 07.04.2015 (151) 14.07.2015
   (181) 07.04.2025
(730) «Հակոբ Գույումճյան» ՍՊԸ, Երևան, 
Կասյան 12, բն. 8, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. առևտուր, գովազդ. գործերի 

կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործարա-
րության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ: 

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

 720  20.11.2025 Յունիվերսըլ Սիթի Սթյուդիոս ԼԼՔ, US

 721  20.11.2025 Յունիվերսըլ Սիթի Սթյուդիոս ԼԼՔ, US

1148  22.12.2025 ԲՍՆ Մեդիքլ ԳմբՀ, DE

1150  22.12.2025 ԲՍՆ Մեդիքլ ԳմբՀ, DE

1151  22.12.2025 ԲՍՆ Մեդիքլ ԳմբՀ, DE

1155  22.12.2025 ԲՍՆ Մեդիքլ ԳմբՀ, DE

1156  22.12.2025 ԲՍՆ Մեդիքլ ԳմբՀ, DE

1157  22.12.2025 ԲՍՆ Մեդիքլ ԳմբՀ, DE

1158  22.12.2025 ԲՍՆ Մեդիքլ ԳմբՀ, DE

1761  05.02.2026 ԵՍԱԲ Ակտիեբոլագ, SE

2465  20.11.2025 Ջիմ Բիմ Բրենդզ Քո., US

3413  20.11.2025 Բարբըրի Լիմիթիդ, GB

8875  14.10.2024 «Իջևանի գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 

     ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM

9713  02.12.2024 «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM

9716  27.05.2025 «Վան-777» ՍՊԸ, «Արարատի մարզ, 

     գյուղ Տափերական, Պարույր Սևակի 1, AM

9735  21.12.2024 «Ծովի աստղ» ՍՊԸ, ք.Երևան, Շարուրի 37/4, AM

10116  28.06.2025 «Բիոկաթ» ՍՊԸ, ք.Երևան, Հաղթանակ 1 թաղ 1/10, AM

10130  08.06.2025 «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ, Երևան, Հովհաննիսյան 24, AM

10131  08.06.2025 «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ, Երևան, Հովհաննիսյան 24, AM

10134  28.06.2025 «Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի հիմնադրամ, 

     Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Շահումյան 69, AM

10183  12.05.2025 «Հացագործ Անդրանիկ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Գառնի, AM

10213  08.06.2025 Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH

10214  08.06.2025 Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH

10270  27.07.2025 Տարչոմինսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե «ՊՈԼՖԱ» 

     Սպոլկա Ակցիջնա, PL
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

10271  27.07.2025 Տարչոմինսկիե Զակլադի Ֆարմասյուտիչնե «ՊՈԼՖԱ»

     Սպոլկա Ակցիջնա, PL

10302  25.08.2025 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

10329  06.04.2025 Դը Շերվին-Ուիլիամս Քամփնի, US

10330  06.04.2025 Դը Շերվին-Ուիլիամս Քամփնի, US

10331  06.04.2025 Դը Շերվին-Ուիլիամս Քամփնի, US

10332  06.04.2025 Դը Շերվին-Ուիլիամս Քամփնի, US

10333  06.04.2025 Դը Շերվին-Ուիլիամս Քամփնի, US

10334  19.04.2025 Դը Շերվին-Ուիլիամս Քամփնի, US

10336  26.05.2025 Դը Շերվին-Ուիլիամս Քամփնի, US

10346  19.05.2025 «Ֆուտբոլային ակումբ Արարատ» ՀՁ ՓԲԸ,

      Երևան, Ագաթանգեղոսի 2, AM

10347  20.05.2025 «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, գ. Աղձք, AM

10412  03.11.2025 «Բալենի» Արտադրական կոոպերատիվ, 

     Երևան, Եղբայրության 22, բն. 47, AM

10450  15.07.2025 «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, 

     ՀԱԷԿ-ի տարածք, AM

10462  06.04.2025 Դը Շերվին-Ուիլիամս Քամփնի, US

10511  31.08.2025 «Արկոլադ» ՓԲԸ, Երևան, Գուլակյան 16բ, բն. 48, AM

10555  24.08.2025 Դ-Լինք Քորփորեյշն, CN

10871  07.12.2025 «Արմեն և Արարատ» ՍՊԸ, Երևան, 

     Բագրատունյաց 3-րդ նրբ., տուն 14, AM

10872  07.12.2025 «Արմեն և Արարատ» ՍՊԸ, Երևան,

      Բագրատունյաց 3-րդ նրբ., տուն 14, AM

11095  12.09.2025 Թոթո Լթդ., 1-1, Nakashima 2-chome, 

     Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Japan, JP

11309  18.05.2025 Իքսայդ Ինդասթրիզ Լիմիթիդ, IN

11345  26.08.2025 «Ուոթերլոկ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆուչիկի 27, AM

11383  30.08.2025 Բրաուն-Ֆորման Ֆինլընդ Լթդ., FI

11384  30.08.2025 Բրաուն-Ֆորման Ֆինլընդ Լթդ., FI
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01B 15/00     2941  A
B24D 3/00      2942  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23L 2/00     415  U

A23L 1/00     416  U

02-02     360 S

09-01     361 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

09-03    362 S

02-02    363 S

29-02    363 S

03-01    364 S

A61K 9/00     417  U

E04G 11/00    418  U

G09F 13/00   419  U

H02K 41/00   420  U

B25B 13/00    2943  A

B43K 21/00    2944  A

C07D 233/00   2945  A

G01J 5/00       2946  A
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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 1519

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18606
73 (1) Իրավատեր «Յու ընդ մի» ՍՊԸ, Երևան, 
Ա. Տիգրանյան նրբ., 10 տուն, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Հելլո» ՍՊԸ,
Երևան, Բաղյան 11/12, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                           Հանրապետություն
Գրանցված է 26.05.2015

_____________________

Գրանցում No 1520

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20601
73 (1) Իրավատեր «Ռենկո արմէստեյտ» ՍՊԸ,

0001, Երևան, Մ. Խորոնացի 1-ին փակ., 8-րդ շ., AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ալ Պառկո 
հյուրանոց» ՍՊԸ, 0010, ք. Երևան, Մ. Խորոնացու 
փող. 18 շենք. 1.2.3, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                        Հանրապետություն
Գրանցված է 05.06.2015

_____________________

Գրանցում No 1521
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19640
73 (1) Իրավատեր   Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ 
Քամփնի, Դելավերի նահանգ
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, STATE 
OF DELAWARE  1007 Market Street, Wilmington, 
Delaware 19898, U.S.A, US

73 (2) Իրավունքներն ստացող Քոսայդ ԼԼՔ, 
Դելավեր նահանգի սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերություն
KOCIDE LLC, a Delaware Limited Liability Company
9145 Guilford Road, Suite 175, Columbia, MD 
21046, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                        Հանրապետություն
Գրանցված է 05.06.2015

_____________________

Գրանցում No 1522
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19560
73 (1) Իրավատեր Ալմիրալլ, Ս.Ա.
ALMIRALL, S.A. Ronda General Mitre, 151, 08022 
Barcelona, Spain, ES
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԱստրաԶենեկա 
ՅուՔեյ Լիմիթիդ
ASTRAZENECA UK LIMITED 2 Kingdom Street, 
London W2 6BD, England, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                               Հանրապետություն
Գրանցված է 05.06.2015

_____________________

Գրանցում No 1523
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19560
73 (1) Իրավատեր ԱստրաԶենեկա ՅուՔեյ 
Լիմիթիդ 
ASTRAZENECA UK LIMITED 2 Kingdom Street, 
London W2 6BD, England, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող   ԱստրաԶենեկա ԱԲ
ASTRAZENECA AB SE 151 85 Sodertalje, Vastra 
Malarehamnen 9, Sweden, SE 
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Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                               Հանրապետություն
Գրանցված է 05.06.2015

_____________________

Գրանցում No 1524
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2012, 2026, 2027, 1793
73 (1) Իրավատեր Դը Զինգեր Քամփնի Լիմիթիդ

THE SINGER COMPANY LIMITED, Sixty Circular 
Road, 2nd Floor, Douglas, Isle of Man, Great 
Britain, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դը Զինգեր 
Քամփնի Լիմիթիդ Ս.ա.ռ.լ.
THE SINGER COMPANY LIMITED S.a.r.l., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                           Հանրապետություն
Գրանցված է 22.06.2015

_____________________

Գրանցում No 1525
Արտոնագրի զիջում
(11) Արտոնագիր No 318 U
73 (1) Զիջող Ուիլիք Ս.ԱՌ.Լ.

Wilic S.AR.L., 1, Boulevard de La Foire, L-1528, 
Luxembourg, LU
73 (2) Ստացող  Ուինդֆին Բ.Վ.
WINDFIN B.V., 38, Waaier, NL-2451, Leimuiden, 
The  Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                               Հանրապետություն
Գրանցված է 22.06.2015

_____________________

Գրանցում No 1526
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18874

73 (1) Իրավատեր Անհուեյ Ցզյանհուայ Աութոմո-
բայլ Գրուփ Քո., Լթդ.
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.
No. 176 Dongliu Road, Baohe District, Hefei City, 
Anhui Province, China, CN
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Անհուեյ  Ցզյան-
հուայ Աութոմոբայլ Քո., Լթդ.
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE CO., LTD.
No. 176 Dongliu Road, Hefei City, Anhui Province, 
China, CN
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                Հանրապետություն
Գրանցված է 22.06.2015

_____________________

Գրանցում No 1527
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22942
73 (1) Իրավատեր Գայանե Ալեքսանդրյան
0001 Երևան, Հանրապետության փ., շ. 82բ, բն. 
4б AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Արցախ Բախ-
շեյան Բորիկի,  Երևան, Ավան Քուչակ թաղամաս 
17, բն. 3, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 22.06.2015

_____________________

Գրանցում No  1528
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  20654
73 (1) Իրավատեր «Բիս արտ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մաշտոցի 42, 4-րդ գրասենյակ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ՋԻ2ԷՅ» ՓԲԸ,
Երևան, Մաշտոցի 42, 4-րդ գրասենյակ, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                             Հանրապետություն
Գրանցված է 23.06.2015

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

   1641                13.01.2015

   2938         27.09.2014

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

  356U               24.12.2014

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Ուղղում

Поправка

      Արդյունաբերական սեփականության 2015թ. 2-րդ պաշտոնական տեղեկագրի հաղորդագրու-
թյուններ բաժնում դադարեցվածների ցանկում սխալմամբ հրապարակվել է նաև տվյալներ 221U 
օգտակար մոդելի արտոնագրի վերաբերյալ, որը դադարեցված չէ: Ուստի հայտնում ենք, որ թիվ 
221Ս օգտակար մոդելի արտոնագրի գործողությունը ոչ օրենքի ուժով, ոչ այլ գործողություններով 
դադարեցված չէ և գրանցամատյանից հանված չէ և շարունակում է գործել «Գյուտերի, օգտակար 
մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին » ՀՀ օրենքին համապատասխան:

      В официальном бюллетене N 2 за 2015г. в разделе “Сведения о прекращении действия патентов 
на изобретения” по ошибке было опубликовано сведение о патенте на полезную модель номер 221U, 
которое не прекратило действие. В связи с этим сообщаем, что действие патента на полезную модель 
номер 221U ни на основании закона, ни на других основаниях не прекращено и не удалено из реестра 
и продолжает действовать в соответствии с Законом РА “об Изобретениях, полезных моделях и 
промышленных образцах”.
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Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով 
ընդունված որոշումների մասին

(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի).

Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու մասին որոշումներ.

(210) Հայտի №  20141212
(220) Հայտի ներկ. թվ 24.07.2014
(730) Հայտատու՝  Արտակ Ոսկանյան, AM 
            Երևան, Շևչենկոյի 10, բն. 52
(540) Ապրանքային նշան՝

_____________________



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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Сущность изобретения заключается в 
том, что связка, включающая железо, никель, 
порошок стружки серого чугуна, смесь меди и 
олова, взятых в соотношении 4:1, дополнительно 
содержит легированный порошок, в виде 
алмазного нанопорошка (АН), при соотношении 
компонентов, мас.%: железо – 6 - 15, никель – 2 
- 12, , порошок стружки серого чугуна – 3 - 11, 
алмазный нанопорошок - 0,5 – 5, смесь меди 
и олова, взятых в соотношении 4:1 - остальное.

Повышается  твердость алмазного инстру-
мента и предель прочности при разрыве. 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2943 (13) A
B25B 13/00

(21) AM20130170 (22) 28.12.2013
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Гаечный ключ
(57) Изобретение относится к ручным инстру-
ментам, в частности, к многомерному гаечному 
ключу.

Гаечный ключ на концах рукоятки имеет 
по одному двухголовому гаечному ключу с 
двумерными рабочими отверстиями. Каждое 
двумерное рабочее отверстие является 
соединением двух разных размеров гаечных 
ключей типа “Metrinch” или “Industro”. Каждая 
двумерная рабочая головка имеет рожковое 
отверстие.

Обеспечивается затягивание и 
развинчивание гаек разных размеров и типов, 
44 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2944 (13) A
B43K 21/00

(21) AM20150017 (22) 23.02.2015
(72)  Гагик Шмавонян (AM) 
(73) Гагик Шмавонян, 0002, Ереван, Казар 
Парпецу 9а, кв. 4 (AM) 

(51) 2015.01 (11) 2941 (13) A
A01B15/00

(21) AM20140153 (22) 07.11.2014
(72)  Аршалуйс Тарвердян (AM),  Арам Оганисян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Теряна 74 (AM)
(54) Плуг с регулируемыми корпусами
(57) Изобретение относится к сельско-
хозяйственному машиностроению, в частности, 
к машинам для основной обработки почвы.

Плуг имеет раму, вертикально 
установленную на раме стойку с отвалом и 
лемехом, регулируемую стяжку, соединяющую 
два соседних корпуса. К верхней части стойки 
одним своим концом жестко присоединен рычаг, 
другой конец которого шарнирно присоединен 
к регулируемой стяжке. Рычаг присоединен 
к стяжке с возможностью регулирования по 
всей своей длине. Стяжка в своей центральной 
части присоединена к раме плуга при помощи 
яблочного шарнира.

Снижается тяговое сопротивление плуга, 
обеспечивается высокое качество обработки 
земли, 1 ил.. 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2942 (13) A
B24 D3/00

(21) AM20150027 (22) 09.03.2015
(72) Артур Мартиросян (AM), Нуне Ордян (AM), 
Артак Агбалян (AM), Артур Казарян (AM) 
(73) Артур Мартиросян, 0002, Ереван, Демирчян 
27/1, кв. 36 (AM), Нуне Ордян, 0035, Ереван, 
Лепсиуса 12, кв. 21 (AM), Артак Агбалян, 0008, 
Ереван, Мурацан 34а (AM), Артур Казарян, 0001, 
Ереван, Туманян 9а, кв. 54 (AM) 
(54) Металлическая связка для абразивных 
инструментов
(57) Изобретение относится к области 
порошковой металлургии, в частности, 
к составам металлических связок для 
изготовления алмазных инструментов и может 
найти применение для резки природного камня 
и строительных материалов.

Сведения о выданных патентах
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(54) Шариковый механический нанокарандаш
(57) Изобретение относится к механическим 
приборам, в частности к проектированию ша ри-
ко вого механического карандаша.

Шариковый механический нанокарандаш 
имеет корпус, внутри корпуса находится полый 
стержень с подпружиненным поршнем, в 
нижнем краю корпуса расположен металли-
ческий шарик с отверстиями и с возможностью 
свободного вращения. Дополнительно в верхней 
части корпуса имеет передвижную кнопку с 
выступом, направленным в сторону корпуса, 
взаимодействующие с кнопкой и с пружиной 
большой и малый зажимы. В верхней части 
корпуса, в качестве позиций для фиксаций 
выступа кнопки, выполнены как минимум две 
отверстия. Под поршнем соосно размещен 
заменяемый футляр с порошком материала, 
имеющего слоистую кристаллическыю структуру, 
причем поршень размещен с возможностью 
соприкосновения с порошком, а порошок с 
металлическим шариком.

Шариковый механический нанокарандаш  
позволяет провести линии наноразмерных 
толщин, 2 ил.

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2945 (13) A
C07D 233/00

(21) AM20150001 (22) 15.01.2015
(72) Седрак Казарян (AM), Рузанна Пароникян 
(AM), Римма Сукасян (AM), Светлана Овакимян 
(AM), Ованнес Амирханян (AM), Грачик Гаспарян 
(AM), Карине Григорян (AM), Ирина Джагацпанян 
(AM), Анаида Тадевосян (AM), Иветта Назарян 
(AM), Асмик Акопян (AM), Заруи Овасян (AM) 
(73) “Научно-технологический центр органи-
ческой и фармацевтической химии НАН РА” 
ГНКО, 0014, Ереван, Азатутян 26 (AM) 
(54) Производные гидантоина, проявляющие 
противосудорожные и психотропные свойства
(57) Изобретение относится к биоорганической 
химии, в частности, к биологически активным 
новым производным глицин аминокислоты, а 

именно 5-фенил гидантоину и являющемуся его 
структурным аналогом 5,5-дифенил гидантоину, 
которые имеют одновременно противо-
судорожную и психотропную активность.

Синтезированные соединения имеют 
преимущества по отношению к “Дилантину” - 
как в отношении спектра противосудорожного 
воздействия, так и в отношении психотропных 
свойств и токсичности. 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2946 (13) A
G01J5/00

(21) AM20150013 (22) 16.02.2015
(72)  Армен Кузанян (AM),  Астгик Кузанян (AM),   
Ваган Никигосян (AM) 
(73) Институт  физических исследований НАН 
РА (AM) 
(54) Многослойный датчик термоэлектри-
ческого детектора
(57) Изобретение относится к области 
регистрации слабого излучения, в частности 
регистрации единственного фотона 
инфракрасного, видимого, ультрафиолетового 
и  рентгеновского диапазона.

Многослойный датчик термоэлектрического 
детектора состоит из абсорбера фотонов, термо 
поглотителя и термоэлектрической мембраны. В 
соответствии с изобретением, абсорбер фотонов 
размещен на термоэлектрической мембране, а 
мембрана установлена на термо поглотителе, 
причем абсорбер фотонов и термо поглотитель  
сделаны из электропроводимых материалов и 
выполняют роль электрических контактов.

В других интерпретациях теплопоглотитель 
– мембрана из электропроводимого 
материала, который расположен на 
пылеосажденной твер дой подложке, в другом 
варианте теплопоглотитель – пластинка из 
электропроводимого материала.

Увеличивается разрешение многослойного 
датчика термоэлектрического детектора и 
скорость расчета фотонов, 4 ил.
(74) А. Петросян

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

(51) 2015.01 (11) 415  (13) U
A23L 2/00

(21) AM20130169U (22) 27.12.2013
(72)  Ваграм Габзималян(AM),  Варсеник Аве-
тисян (AM), Роза Мадоян (AM) 
(73) Ваграм Габзималян, 0025, Ереван, пр. 
Арцаха 1, кв. 32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, 
Ереван, Гераци 14/4 (AM), Роза Мадоян, 0012, 
Ереван, Вагаршян 20/1, кв. 40 (AM) 
(54) Порошкообразная смесь для напитков
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промышленности, в частности, к составу 
порошкообразной смеси для напитков.

Порошкообразная смесь содержит углевод 
содержащую пищевую основу, органическую 
кислоту, крахмал, желатин, лиофилизованный 
порошок молока, сквашенного кисломолочными 
бактериями Lactobacillus acidophilus Ep2 
317/402, лиофилизованный порошок фруктов, 
причем в качестве углевод содержащей 
пищевой основы содержит лиофилизованный 
порошок топинамбура, в качестве органической 
кислоты - лимонную кислоту, при следующем 
соотношении компонентов, мас. %: лимонная 
кислота - 1,6-1,8, крахмал - 1,10-1,30, желатин 
- 0,7-0,8, лиофилизованный порошок молока, 
сквашенного кисломолочными бактериями Lac-
tobacillus acidophilus Ep2 317/402 - 30,0-40,0, 
лиофилизованный порошок фрукта -  15,0-
18,0, лиофилизованный порошок топинамбура 
- остальное, причем в качестве фрукта, 
предпочтительно включает лиофилизованный 
порошок абрикоса, персика, айвы, вишни, 
сливы, груши или яблока.

Расширяется ассортимент питательных 
порошкообразных смесей для напитков.

_____________________

(51) 2015.01 (11) 416  (13) U
A23L1/00 

(21) AM20150054U (22) 21.04.2015
(72) Шалико Геворкян (AM) 
(73) ООО”АВЕЛИАЦ”, 0052, Ереван, Канакер, 
Обходной туннель 2/5 (AM) 

(54) Способ приготовления облепихового 
пюре
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промышленности, в частности, к технологии 
обработки плодов облепихи.

Согласно технологии изготовления пюре 
облепихи ягоды прогревают на пару, протирают 
через сито, на 1 кг пюре добавляют 300 - 330 
г сахара. Полученную массу прогревают до 
температуры 55°С тщательно перемешивая до 
полного растворения сахарного песка. Готовую 
массу  раскладывают в стекляные банки и 
пастеризуют.

Обеспечивается количество сохранившихся 
полезных витаминов в  изготовленном пюре. 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 417  (13) U
A61K 9/00

(21) AM20140121U (22) 03.09.2014
(72)  Всеволод Иванович Киселев (RU), Вадим 
Михайлович Друх (RU), Игорь Николаевич 
Кузнецов (RU) 
(73) ЗАО “Ильмикс Групп” (RU), Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования “Российский университет дружбы 
народов” (RU) 
(54) Капсула фармацевтической композиции
(57) Полезная модель относится к 
фармацевтическим средствам, в частности, 
капсуле фармацевтической композиции.

Капсула фармацевтической композиции 
состоит из приготовленных из желе крышки 
и корпуса, в полости которого находится 
фармацевтическая композиция. На корпусе 
сделано углубление, а с внутренней стороны 
крышки -  выступ с возможностью крепкого 
защелкивания в углубление корпуса, причем 
капсула в области соединения корпуса и крышки 
с внешней стороны покрыта слоем желе по всей 
длине линии соединения.

Увеличивается срок хранения активного 
ингредиента, 2 ил.
(74) А. Галоян

_____________________
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(51) 2015.01 (11) 418  (13) U
E04G 11/00

(21) AM20150053U (22) 17.04.2015
(72) Гагик Галстян (AM), Вальтер Атанесян (AM), 
Ашот Сафарян (AM) 
(73) Фонд “Национальный университет 
архитектуры и строительства Армении”, 0009, 
Ереван, Терьяна 105 (AM) 
(54) Опалубка для возведения диафрагм 
жесткости и узлов их соединения в каркасных 
постройках
(57) Опалубка содержит рядовые и угловые 
щиты, боковые и боковые-угловые щиты 
крайних колонн, стяжки и замки для возведения 
диафрагм, крайних и промежуточных колонн 
и балок. Опалубка дополнительно содержит   
угловые щиты, закрывающие пространство 
между колонной и балкой. К рядовым щитам 
крайних   колонн  и   балок   с интервалом 
между собой прикреплены угловые схваты. 
На одном крыле схваты содержат отверстия 
для прикрепления к ушкам угловых щитов, 
выполненных с маленьким шагом по отноше-
нию друг к другу, а на другом крыле–отверстие 
для соединения противоположных угловых 
схватов посредством талрепов. Боковые и 
боковые-угловые щиты с возможностью 
перемещения установлены между 
противоположными щитами крайних колонн. 
Боковые-угловые щиты и рядовые щиты 
промежуточных колонн прикреплены в хомутах, 
в которых зафиксированы боковые схваты. 
Прикрепленные к щитам промежуточных 
колонн боковые схваты, посредством одних и 
тех же отверстий и одного и того же со единения, 
прикреплены к ушкам угловых щитов.

Обеспечивается универсальность опалубки, 
13 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 419  (13) U
G09F 13/00

(21) AM20140089U (22) 10.01.2013
(85) 16.07.2014
(86) PCT/RU2013/000017, 10.01.2013

(87) WO 2013/095199 A2, 27.06.2013
(31) 2011151318,   (32) 16.12.2011,   (33) RU
(72) Олег Леонидович Дягилев (RU), Андрей Вла-
ди мирович Салов (RU), Дмитрий Викторович 
Любушукин (RU), Феликс Зиновьевич Эмдин (RU) 
(73) Акционерное Общество “Производственное 
Объединение “Уральский Оптико-Механический 
Завод” Имени Э. С. Яламова” (RU) 
(54) Двусторонний дорожный знак
(57) Полезная модель относится к техническим 
средствам организации дорожного движения, 
применяемым при эксплуатации автомобильных 
дорог.

Устройство содержит корпус, панель 
с графическими изображениями, располо-
женными с двух ее противоположных сторон, 
несущих информацию, источник подсветки 
графических изображений, блок питания и 
электрическую цепь подвода электропитания 
к источнику подсветки. Панель выполнена 
светопроницаемой, а основой графических 
изображений является полупрозрачный 
световозвращающий материал. Источник 
подсветки установлен так, что обеспечивается 
равномерность подсветки и различимость 
графических изображений на фоне дорожного 
знака, и представляет собой светодиодную 
матрицу, установленную по периметру 
светопроницаемой панели. В устройство 
дополнительно установлено фотореле, 
изменяющее яркость свечения источника 
подсветки в зависимости от внешней 
освещенности местности, и аккумулятор 
с системой управления, обеспечивающие 
подсвечивание графического изображения 
дорожного знака в случае аварийного 
отключения электропитания.

Уменьшаются затраты на изготовление и 
эксплуатацию дорожного знака, потребляемая 
мощность при его работе, обеспечивается 
различимость графических изображений знака 
на фоне, в том числе в темное время суток и при 
аварийном отключении электропитания, 4 ил.. 
(74) Э. Нагапетян

_____________________



77

ՄԱՍ 1
 

77

№ 7 
27 .07 . 20 15

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2015.01 (11) 420 (13) U
H02K 41/00

(21) AM20150003U (22) 19.01.2015
(72) Володя Харазян (AM), Рузанна Аветисян (AM) 
(73) Володя Харазян (AM), Рузанна Аветисян (AM) 
(54) Линейный двигатель
(57) Полезная модель относится к электро-
технике и может быть использована в приводах 
линейного перемещения, например, в 
железнодорожном транспорте.

Двигатель содержит передвижной 
индуктор в виде обмоток, собранных на каркасе 

и металлических многослойных пластин, 
установленных в обмотках, и неподвижный 
якорь. Пластины – Г-образные, один конец 
которых установлен в центре обмоток, а 
другой конец – вне обмоток, с зазором по 
отношению к  якорю. Якорь осуществлен в 
виде металлического бруса. К каркасу индуктора 
прикреплены колеса.

Упрощается конструкция двигателя, 
обеспечивается возможность эксплуатации 
переменным током, 1 ил..
(74) Р. Манасерян

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 02-02 (11) 360 (13) S 
(21) 20150011 (22) 01.04.2015
(72) Оганес Хошоян (AM), Артур Минасян (AM) 
(73) ООО «Сатенкар», Ереван, ул. Лепсиуса 2, 
дом 9 (AM) 
(54) Футболка (17 вариантов)

_____________________

(51) 09-01 (11) 361  (13) S 
(21) 20150007  (22) 10.03.2015
(31) 002557835   (32) 15.10.2014   (33) EM
(72) Сервер Себастьен (FR) 
(73) И. Реми Мартин энд Ко (FR) 
(74) А. Галоян
(54) Бутылка

_____________________

(51) 09-03 (11) 362 (13) S 
(21) 20150010  (22) 26.03.2015
(72) Микаэл Варданян (AM) 
(73) ООО “Гранд Мастер”, г. Масис, Промыш-
ленный узел, Горцаранаин 8 (AM) 
(54) Упаковка для яиц (2 варианта)

_____________________

(51) 02-02 (11) 363 (13) S 
       29-02
(21) 20150018  (22) 13.05.2015
(72) Анна Петоян (AM) 
(73) ООО “Дависур” (AM) 
(74) А. Керян
(54) Бронежилет

_____________________

(51) 03-01 (11) 364 (13) S 
(21) 20150017  (22) 13.05.2015
(72) Анна Петоян (AM) 
(73) ООО “Дависур” (AM) 
(74) А. Керян
(54) Сумка для гранат

_____________________
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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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