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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 դաս ակարգման (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

21
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2018.01 (11) 529  (13) U
A61 N1/00

(21) AM20180068U (22) 04.06.2018
(72) Հակոբ Հակոբի Անդրիասյան (AM), Զարուհի 
Հրանտի Անդրիասյան (AM) 
(73) Հակոբ Հակոբի Անդրիասյան, 0003, 
Երևան, Ամիրյան 24, բն. 17 (AM) 
(54) Էլեկտրոֆորեզի էլեկտրոդ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
առողջապահության բնագավառին, մասնա-
վորապես՝ ֆիզիոթերապևտիկ  ծառայության 
մեջ կիրառվող էլեկտրոֆորեզի էլեկտրոդներին: 

Էլեկտրոֆորեզի էլեկտրոդ, որն ունի 
արծաթից կամ ոսկուց հարթ թիթեղ, իսկ թիթեղի 
աշխատող մակերևույթն ունի նույն մետաղներից 
կատարված և հավասար շարքերով խիտ 
դասավորված եռանկյունի բրգաձև տարրեր: 

Բարձրանում է ֆիզիոթերապևտիկ 
ծառայության մեջ  կիրառվող էլեկտրոֆորեզի 
անցկացման արդյունավետությունը, 3 նկ.:    

____________________

(51) 2018.01 (11) 530  (13) U
B08B 1/00

(21) AM20180035U (22) 30.03.2018
(72) Արեսստակ Սարուխանյան (AM), Հրաչյան 
Հարությունյան (AM), Գագիկ Գրիգորյան (AM) 
(73) Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարան (ՃՇՀԱՀ) 
հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM) 
(54) Երկաթե ամրանները ժանգից մաքրելու 
սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերվում է 
շինարարության բնագավառին:

Երկաթե ամրանները ժանգից մաքրելու 
սարքն ունի իրան, որի վրա ամրակցված է 
հենոց, էլեկտրաշարժիչ, դրան կինեմատիկ 
միացած պտտվող սկավառակ, որին միակցված 
են ամրանների մաքրման խոզանակներ և 
պաշտպանիչ պատյան: Սարքի սկավառակը 

կատարված է սնամեջ թմբուկի տեսքով, որի 
վրա արված են շախմատաձև դասավորված 
անցքեր: Խոզանակները տեղակայված են 
թմբուկի անցքերում դեպի ներս ուղղված՝ 
դրանցում համապատասխան դիրքում 
սևեռման հնարավորությամբ: Թմբուկի վրա՝ 
խոզանակների անցքերի միջև, կատարված 
են ժանգի փոշու հեռացման անցքեր, իսկ 
հենոցի վրա տեղակայված են դեպի թմբուկի 
խոռոչ մաքրվող ամրանների մատուցման 
ուղղորդիչներ: 

Բարձրացվում է ամրանների ժանգա-
զերծման արդյունավետությունը, 2 նկ.: 

____________________

(51) 2018.01 (11) 531  (13) U
B65D77/00

(21) AM20180055U (22) 25.04.2018
(72) Էդգար Առաքելյան (AM) 
(73) Էդգար Առաքելյան (AM) 
(54) Ըմպելիք խմելու ձողիկով անոթ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ըմպելիք 
խմելու խողովակաձև ձողիկով անոթներին, 
որոնք նախատեսված են հարմարավետ կերպով 
ըմպելիք խմելու համար։ 

Համաձայն լուծման ձողիկն անոթի շուրջ 
պարուրաձև տեղադրված է անոթի արտաքին 
մակերևույթին: Անոթի կենտրոնական 
հատվածում կատարված է պարուրաձև 
փորվածք, որի խորությունն ու լայնությունը 
կատարված են դրա մեջ ձողիկի ազատ 
տեղադրման հնարավորությամբ: Անոթի 
կենտրոնական հատվածը արտաքինից փակված 
է պաշտպանիչ շերտով։ Իրականացման 
մի տարբերակում ձողիկը կատարված է 
առաձգական նյութից, իսկ մյուս տարբերակում՝ 
ծալքավորված։ 

Բարձրացվում է օգտագործման հարմա-
րավետությունը, 1 նկ.։ 
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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№ 09/21 7 .09 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 03-01 (11) 468 (13) S 
(21) 20180029  (22) 19.06.2018
(72) Արտակ Պետրոսյան (AM) 
(73) Անհատ ձեռնարկատեր Արտակ Պետ-
րոսյան Մկրտիչի, ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. 
Վաղարշապատ, Արագածի զանգված, շ. 13, բն. 
26 (AM) 
(54) Զարդատուփ  ծիրանի  կորիզի  տեսքով 
(2 տարբերակ)
(55) 

 

____________________
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(51) 19-04 (11) 469 (13) S 
(21) 20180035  (22) 06.08.2018
(72) Աշոտ Առաքելյան (PL) 
(73) Աշոտ Աղաբեգի Առաքելյան, Լեհաստանի 
Հանրապետություն, ք. Վարշավա, փող. 
Սուլեյկոսկա 60ա, բն. 505 (PL) 
(54) Գրքի շապիկ օբսիդիանից
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20171543  (111) 27888
(220) 08.11.2017 (151) 10.09.2018
   (181) 08.11.2027
(730)  «Կոլեկտիվ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 
2ա, բն. 8, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

(526) «FOOD MARKET» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. առևտրի ծառայություններ սուպեր-
մարկետներում:

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20171790  (111) 27889
(220) 15.12.2017 (151) 10.09.2018
   (181) 15.12.2027
(730)  Նարեկ Հովիկի Մուրադյան, Երևան, 
Բաբաջանյան 103, բն. 6, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(526) «JEWELLERY» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մոխրագույն և ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր, 
թանկարժեք մետաղներով, թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարերով զարդեր.

դաս 35. թանկարժեք և կիսաթանկարժեք 
քարերից պատրաստված զարդերի առք ու 
վաճառք:

____________________

(210) 20180084 (111) 27890
(220) 23.01.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 23.01.2028
(730)  Սարգիս Սուրիկի Բաղինյան, Երևան, 
Նանսենի փ., տուն 21/2, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:
____________________

(210) 20180094 (111) 27891
(220) 25.01.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 25.01.2028
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(730)  Արմեն Մանվելյան, Երևան, Ս. Տարոնցի 
7/3, բն. 3, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(526) «ՑՈՐԵՆ» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. խանութների ծառայություններ՝ 
հաց, հացահատիկային արտադրանք, 
թխվածքեղեն, քաղցրավենիք և հրուշակեղեն 
վաճառելու համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20180123  (111) 27892
(220) 30.01.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 30.01.2028
(730)  Նաիրա Գրիգորյան, Երևան, Արամի 76, 
բն. 6, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված մրգեր, պահա-

ծոյացված բանջարեղեն. պահածոյացված 
սոյայի հատիկներ սննդի համար. 
պահածոյացված ոսպ. պահածոյացված սոխ. 
պահածոյացված ձիթապտուղ. պահածոյաց-

ված սիսեռ. պահածոյացված գետնասնկեր. 
պահածոյացված սնկեր. պահածոյացված 
լոբազգիներ. սպիրտի մեջ պահածոյացված 
մրգեր. պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված 
միս. ձկան պահածոներ. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. բանջարեղենի պահածո-
ներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 
պահածոյացված սխտոր. պահածոյացված 
արտիճուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ).

դաս 35. խանութների ծառայություններ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. նախա-
ճաշարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20180167  (111) 27893
(220) 07.02.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 07.02.2028
(730)  «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Թումանյան 
17, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «CLICK» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն:
____________________

(210) 20180169  (111) 27894
(220) 07.02.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 07.02.2028
(730)  «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Թումանյան 
17, AM 
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(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «CLICK» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն: 
____________________

(210) 20180239 (111) 27895
(220) 20.02.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 20.02.2028
(730)  «Տ-քոմփանի» ՍՊԸ, Երևան, Վազգեն 
Սարգսյան 26/1, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(526) «T» տառը և «GROUP» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 6. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
պողպատ. պողպատե լար. պողպատե ձուլվածք. 
պողպատե խողովակներ. բրոնզ. ալյումինե 
լար. խարսխասալեր. մետաղական ձողեր. 
մետաղյա կայմասյուներ. մետաղական սյուներ 
կառուցվածքների համար. շինարարական 
մետաղական ամրան. մետաղական 
ամրանանյութեր շարժափոկերի համար. 
մետաղական ամրանանյութեր բետոնի համար. 
մետաղական ամրանանյութեր խողովակների 
համար. շինարարական մետաղական 
ամրանանյութեր.

դաս 8. կոշիկի կաղապարներ (ձեռքով 
կարելու համար).

դաս 11. լուսավորման սարքեր և 
տեղակայանքներ. ջահեր. առաստաղի 
լուսամփոփներ. լուսադիոդային լուսավորման 
սարքեր. էլեկտրական լամպեր.

դաս 16. պլաստմասսայե տոպրակներ.
դաս 18. պայուսակներ. 
դաս 19. պլաստիկից եզրագոտիներ 

լանդշաֆտային դիզայնի համար. ցեմենտից 
պատրաստված սյուներ. ոչ մետաղական 
սյուներ կառուցվածքների համար.

դաս 20. պլաստմասսայե սեղմակներ 
պարկերը, պայուսակները կնքելու համար. 
նստարաններ. գրասեղաններ. գրասենյակային 
կահույք. կահավորանք. քարտադարաններ. 
պահարաններ փաստաթղթերի համար. 
աթոռներ. կախարաններ հագուստի համար. 
դարակներ քարտարանների պահարանների 
համար. բազկաթոռներ. կոմոդներ. 
սեղաններ. դպրոցական կահույք. սեղաններ 
գրամեքենաների համար. մահճակալներ. 
դարակներ. պահարաններ սննդամթերքի 
համար. հագուստի կախիչներ. մետաղական 
կահույք. դռներ կահույքի համար. ուղղորդիչներ 
վարագույրների համար. պլաստմասսայե 
եզրեր կահույքի համար. ցուցապահարաններ. 
սպասարկման անվավոր սեղաններ. անվավոր 
սեղանիկներ համակարգիչների համար. 
փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր.

դաս 24. ներքնակերեսներ. մոմլաթե 
սփռոցներ. սավաններ. բրդե գործվածքներ.

դաս 25. բլուզներ. գլխարկներ. գդակներ. 
տրիկոտաժեղեն. երկարաճիտ կոշիկներ. 
կիսակոշիկներ. տաբատակալներ. քուղերով 
կիսակոշիկներ. հագուստի օձիքներ. ներքնա-
զգեստ. գոտիներ. շալեր. խալաթներ. 
սվիտերներ. պուլովերներ. կարճագուլպաներ. 
կախակապեր. միջատակեր. շապիկներ. 
պլաստրոններ. հագուստ. զուգագուլպաներ. 
կոմբինեզոններ. կոստյումներ. պատրաստի 
հագուստ. մանկական վարտիքներ. 
փողկապներ. բրիջիներ. զանգապաններ. 
տաբատներ. վերնազգեստ. ձեռնոցներ. 
վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե հագուստ. 
բաճկոնակներ. մանտո. շրջազգեստներ. 
նորածնի օժիտ. շքազգեստներ. սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. 
գոգնոցներ. տնային կոշիկներ. մուշտակներ. 
լողափի զգեստներ. գրպաններ հագուստի 



ԳՅՈՒՏԵՐ

16

ՄԱՍ 1

16

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

1 7 .09 . 20 18

համար. պիժամաներ. զգեստներ. սաբոներ. 
սանդալներ. կիսավարտիքներ. վերարկուներ. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ. հագուստ 
մարմնամարզիկների համար. լեգինսներ. 
սարաֆաններ. սպորտային մայկաներ:

____________________

(210) 20180253 (111) 27896
(220) 22.02.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 22.02.2028
(730)  Վիկտոր Մնացականյան, Երևան, Խանջ-
յան 49, բն. 7, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սննդամթերքի պատրաստում, առաքում, 
մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ. հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում, 
խորտկարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20180265 (111) 27897
(220) 23.02.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 23.02.2028
(730)  «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. մար-
զական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում, մասնավորապես՝ գիշերային 
ակումբ-սրճարանների ծառայություններ (զվար-
ճություններ).

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում, 
մատուցում և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ), 
սրճարանների ծառայություններ: 

____________________

(210) 20180271  (111) 27898
(220) 26.02.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 26.02.2028
(730)  Գլենմարք Սպեշըլթի Ս.Ա., CH 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և բժշկական միջոցներ, ներառյալ՝ 
հակահիստամինային  միջոցներ, քթային 
ստերոիդներ, քթային հեղուկացիր միջոցներ 
շնչառական հիվանդությունների բուժման 
համար.

դաս 10. բժշկական սարքեր հակա-
հիստամինային միջոցների ներարկման համար. 
սարքեր քթային ստերոիդների ներարկման 
համար. քթային միջոցների ներարկման 
սարքեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180283 (111) 27899
(220) 01.03.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 01.03.2028
(730)  Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և բուժական պատրաստուկներ, 
բժշկական պատրաստուկներ օնկոլոգիա-



ԳՅՈՒՏԵՐ

17

ՄԱՍ 1

17

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/2 

1 7 .09 . 20 18

կան հիվանդությունների բուժման համար, 
անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպա տակների համար. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20180286 (111) 27900
(220) 01.03.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 01.03.2028
(730)  Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և բուժական պատրաստուկներ, 
բժշկական պատրաստուկներ օնկոլոգիական 
հիվանդությունների բուժման համար, 
անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատ րաստուկներ բուժական 
նպա տակների համար. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։  
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20180290 (111) 27901
(220) 01.03.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 01.03.2028
(730)  «Բաբիկ-90» արտադրական կոոպերա-
տիվ, ք. Երևան, գյուղ Հաղթանակ 4-րդ փողոց, 
56/1 տուն, AM 
(442) 16.03.2018
(540) 

(526) «meatfood» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. մսամթերք:
____________________

(210) 20180317  (111) 27902
(220) 06.03.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 06.03.2028
(730)  «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Վերին Արտաշատ, AM 
(442) 16.03.2018
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնա-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. անձեռոցիկ:
____________________
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(210) 20180372  (111) 27903
(220) 12.03.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 12.03.2028
(730)  Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի կորպո-
րացիա, US 
(442) 03.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և բուժական պատրաստուկներ. 
բժշկական պատրաստուկներ օնկոլոգիական 
հիվանդությունների բուժման համար. 
անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և 
նյութեր  բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդային հավելումներ մարդկանց և 
կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20180408 (111) 27904
(220) 20.03.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 20.03.2028
(730)  «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 02.05.2018
(540) 

(526) Բացի «avgust» և «Баклер» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սպիտակ, մոխրագույն, կապույտ և 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 
այդ թվում՝ օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար. սերմերի պահպանմանը նպաստող 
նյութեր. դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդների 
համար. քիմիական հավելանյութեր հեր-
բիցիդների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար. միկրոտարրերով հարստացված 
պատրաստուկներ բույսերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիա-
կան պատրաստուկներ հատիկաբույսերը 
մրիկից պաշտպանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների 
սերմերի  ծլմանը  խոչընդոտող  պատրաս տուկ-
ներ. պարարտանյութեր. պարարտանյութեր 
գյուղատնտեսության համար. քիմիկատներ 
այգեգործության և բանջարաբուծության 
համար. քիմիկատներ գյուղատնտեսության 
համար. քիմիկատներ հողը պարարտացնելու 
համար. էմուլգարարներ.

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ   նյութերով   տոգորված թուղթ ցեցերի 
դեմ.   հերբիցիդներ. միջատասպան միջոց ներ, 
այդ թվում՝ նեմատիցիդներ (թունաքիմիկատ-
ներ). պեստիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու կենդանիներին ոչնչացնելու 
համար, այդ թվում՝ պատրաստուկներ 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատ րաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար, այդ թվում՝ ցամաքիչներ 
և դեֆոլիանտներ. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը  ոչնչացնելու  համար.  պատրաստուկ-
ներ միջատների թրթուրները ոչնչացնելու 
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համար. պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչաց-
նելու համար. պատրաստուկներ մկներին 
ոչնչացնելու համար, այդ թվում՝ ռոդենտիցիդ-
ներ (թունաքիմիկատներ). պատրաստուկներ 
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մակաբույծներին 
ոչնչացնելու համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ մրիկով վարակված հատիկաբույսերը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. միջոցներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180449 (111) 27905
(220) 26.03.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 26.03.2028
(730)  «Վիվառո բեթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
թիվ 4/17, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպում:

____________________

(210) 20180450 (111) 27906
(220) 26.03.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 26.03.2028

(730)  «Վիվառո բեթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
թիվ 4/17, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, մուգ վարդագույն, սպիտակ և սև գու-
նային համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպում: 
____________________

(210) 20180454 (111) 27907
(220) 26.03.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 26.03.2028
(730)  «Վիվառո բեթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
թիվ 4/17, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպում: 

____________________

(210) 20180475 (111) 27908
(220) 29.03.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 29.03.2028
(730)  Արմեն Մարտիրոսյան, Երևան, Մաշտոցի 
50ա/1, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի). օղի. բալի օղի. 
տանձի սիդր. ջին. քյուրասաո (լիկյոր). դաղձի 
(անանուխի) թրմօղի. մեղրի ըմպելիք. դառը 
թրմօղիներ. թորման միջոցով ստացված ըմպե-
լիքներ. ռոմ. բրնձի սպիրտ. ապերիտիվներ. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային խմիչքներ. 
խնձորօղիներ. լիկյորներ. սակե. սպիրտային 
ըմպելիքներ. վիսկի. արաք. գինի. գինի 
խաղողի չանչերից (կնճեռից). անիսոնի 
օղի (թուրմ). անիսոնի լիկյոր. սպիրտային 
էքստրակտներ. սպիրտային էսենցիաներ. 
դիժեստիվներ (մարսողությանը նպաստող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ). կոկտեյլներ, այդ 
թվում ալկոհոլի աննշան պարունակությամբ. 
տարբեր օղիներ և (կամ) դառը թրմօղիներ 
պարունակող ալկոհոլային կոկտեյլներ. 
հյութ պարունակող ըմպելիքներ՝ ալկոհոլի 
աննշան պարունակությամբ. բանջարեղենի և 
բանջարեղենային հյութերի, մրգերի և մրգային 
հյութերի սպիրտային թրմօղիներ։

____________________

(210) 20180494 (111) 27909
(220) 30.03.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 30.03.2028
(730)  «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, 
Ծովա կալ Իսակովի պող. 8, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 

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

____________________

(210) 20180503 (111) 27910
(220) 04.04.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 04.04.2028
(730)  Ֆարմա Մեդիքո ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. մազերի պահպանման միջոց-

ներ և գլխի մաշկի ու մազերի խնամքի 
պատրաստուկներ (ոչ բուժական). ոչ բուժական 
պատրաստուկներ և խթանիչ միջոցներ մազերն 
աճեցնելու համար. օճառներ. եթերային յուղեր. 
լոսյոններ. խոնավացնող միջոցներ, արդու-
զարդի միջոցներ և կոսմետիկական կրեմներ, 
այդ թվում` ոչ բուժական կոսմետիկական 
պատրաստուկներ մաշկի և մազերի խնամքի, 
մաքրման և վիճակի բարելավման համար. 
լոսյոններ մազերի խնամքի և պահպանման 
համար. շամպուններ. մազերի լավորակիչներ. 
միջոցներ մազերի և գլխի մաշկի համար. 
արևայրուքի և արևապաշտպան կրեմներ և 
լոսյոններ.

դաս 5. բժշկական և դեղագործական 
պատրաստուկներ և նյութեր մաշկի, 
մազերի, գլխի մաշկի և (կամ) եղունգների 
համար. դեղագործական, դիետիկ սնուցող 
և սննդային հավելումներ. ոչ բուժական 
բնական կամ մշակված պատրաստուկներ 
կամ միջոցներ մարդու համար, ներառյալ` 
բույսերից և (կամ) կենդանիներից ստացված 
ակտիվ բաղադրիչների հիմքով բնական կամ 
մշակված պատրաստուկներ կամ միջոցներ, 
ներառյալ` ձկից, խեցեմորթներից, խոտերից, 
ջրիմուռից և ծովի ջրիմուռից. կերակրի, 
դիետիկ կամ  սննդային հավելումներ բուժա-
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կան նպատակների համար, ներառյալ` 
բույսերից և (կամ) կենդանիներից ստացված 
ակտիվ բաղադրիչների հիմքով կամ դրանք 
պարունակող հավելումներ, վիտամիններ, 
հանքային նյութեր և միկրոտարրեր` առան-
ձին կամ համակցության մեջ. սննդային 
հավելումներ, հիմնականում բույսերից և (կամ) 
կենդանիներից լուծամզուքներ, ներառյալ` 
ձկից, խեցեմորթներից, ջրիմուռից և ծովի 
ջրիմուռից  հաբերի կամ դեղապատիճների 
տեսքով. բույսերից և (կամ) կենդանիներից 
ակտիվ բաղադրիչների  հիմքով  սննդային 
հավելումն եր, ներառյալ՝ ձկից, խեցեմորթներից, 
խոտերից, ջրիմուռից և ծովի ջրիմուռից  
ստացված հաբերի կամ դեղապատիճների 
տեսքով. սննդային հավելումներ պրոտեինից. 
պրոտեինային միացություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180506 (111) 27911
(220) 04.04.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 04.04.2028
(730)  Ֆարմա Մեդիքո ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. մազերի պահպանման միջոց-

ներ և գլխի մաշկի ու մազերի խնամքի 
պատրաստուկներ (ոչ բուժական). ոչ բուժական 
պատրաստուկներ և խթանիչ միջոցներ մազերն 
աճեցնելու համար. օճառներ. եթերային յուղեր. 
լոսյոններ. խոնավացնող միջոցներ. արդու-
զարդի միջոցներ և կոսմետիկական կրեմներ, 
այդ թվում` ոչ բուժական կոսմետիկական 
պատրաստուկներ մաշկի և մազերի խնամքի,  
մաքրման և վիճակի բարելավման համար. 
լոսյոններ մազերի խնամքի և պահպանման 
համար. շամպուններ. մազերի լավորակիչներ. 
միջոցներ մազերի և գլխի մաշկի համար. 
արևայրուքի և արևապաշտպան կրեմներ և 
լոսյոններ.

դաս 5. բժշկական և դեղագործական 
պատրաստուկներ և նյութեր մաշկի, 
մազերի, գլխի մաշկի և (կամ) եղունգների 
համար. դեղագործական, դիետիկ սնուցող 
և սննդային հավելումներ. ոչ բուժական 
բնական կամ մշակված պատրաստուկներ 
կամ միջոցներ մարդու համար, ներառյալ` 
բույսերից և (կամ) կենդանիներից ստացված 
ակտիվ բաղադրիչների հիմքով բնական կամ 
մշակված պատրաստուկներ կամ միջոցներ, 
ներառյալ` ձկից, խեցեմորթներից, խոտերից, 
ջրիմուռից և ծովի ջրիմուռից. կերակրի, 
դիետիկ կամ  սննդային հավելումներ բուժա-
կան նպատակների համար, ներառյալ` 
բույսերից և (կամ) կենդանիներից ստացված 
ակտիվ բաղադրիչների հիմքով կամ դրանք 
պարունակող հավելումներ, վիտամիններ, 
հանքային նյութեր և միկրոտարրեր` առան-
ձին կամ համակցության մեջ. սննդային 
հավելումներ, հիմնականում բույսերից և (կամ) 
կենդանիներից լուծամզուքներ, ներառյալ` ձկից, 
խեցեմորթներից, ջրիմուռից և ծովի ջրիմուռից 
հաբերի կամ դեղապատիճների տեսքով. 
բույսերից և (կամ) կենդանիներից ակտիվ 
բաղադրիչների հիմքով սննդային հավելումներ, 
ներառյալ՝ ձկից, խեցեմորթներից, խոտերից, 
ջրիմուռից և ծովի ջրիմուռից  ստացված հաբերի 
կամ դեղապատիճների տեսքով. սննդային 
հավելումներ պրոտեինից. պրոտեինային 
միացություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180517  (111) 27912
(220) 05.04.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 05.04.2028
(730)  Սանասար Բեգլարյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան 7, AM 
(442) 02.05.2018
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույնով:
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(511) 
դաս 36. վարձակալությամբ առևտրային 

տարածքների (անշարժ գույքի) տրամադրում. 
անշարժ գույքի կառավարում. գրասենյակների 
վարձակալություն:

____________________

(210) 20180540 (111) 27913
(220) 07.04.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 07.04.2028
(730)  «Արատտա դիսթիլլերի» ՍՊԸ, Երևան, 
Մամիկոնյանց 42-44 բն. 53, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

____________________

(210) 20180541  (111) 27914
(220) 07.04.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 07.04.2028
(730)  «Արատտա դիսթիլլերի» ՍՊԸ, Երևան, 
Մամիկոնյանց 42-44, բն. 53, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

____________________

(210) 20180542 (111) 27915
(220) 07.04.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 07.04.2028
(730)  «Արատտա դիսթիլլերի» ՍՊԸ, Երևան, 
Մամիկոնյանց 42-44 բն. 53, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

____________________

(210) 20180543 (111) 27916
(220) 07.04.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 07.04.2028
(730)  «Արատտա դիսթիլլերի» ՍՊԸ, Երևան, 
Մամիկոնյանց 42-44 բն. 53, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

____________________

(210) 20180558 (111) 27917
(220) 09.04.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 09.04.2028
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(730)  Տավրոս Գևորգյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
185, բն. 29, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 11. ջեռուցման ռադիատորներ:

____________________

(210) 20180670 (111) 27918
(220) 02.05.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 02.05.2028
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված 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 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի: 
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20180677  (111) 27919
(220) 03.05.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 03.05.2028

(730)  «Ստոմիոն» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Ձորաղբյուր, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(526) «orthodontics» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. ստոմատոլոգիա. օրթոդոնտական 
ծառայություններ (օրթոդոնտիա):

____________________

(210) 20180704 (111) 27920
(220) 08.05.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 08.05.2028
(730)  Ջիլիդ Սայընսիզ Այըրլենդ ՅուՔ, IE 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ: 

(740) Էդուարդ Նահապետյան
____________________

(210) 20180743 (111) 27921
(220) 14.05.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 14.05.2028
(730)  «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 01.06.2018
(540) 
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(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

այդ թվում` օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար. սերմերի պահպանմանը նպաստող 
նյութեր. դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդների 
համար. քիմիական հավելանյութեր 
հերբիցիդների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար. միկրոտարրերով հարստացված 
պատրաստուկներ բույսերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիա-
կան պատրաստուկներ հատիկաբույսերը 
մրիկից պաշտպանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների 
սերմերի ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկներ. 
պարարտանյութեր. պարարտանյութեր 
գյուղատնտեսության համար. քիմիկատներ 
այգեգործության և բանջարաբուծության 
համար. քիմիկատներ գյուղատնտեսության 
համար. քիմիկատներ հողը պարարտացնելու 
համար. էմուլգարարներ.

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. 
հերբիցիդներ. միջատասպան միջոցներ, այդ 
թվում` նեմատիցիդներ (թունաքիմիկատներ). 
պեստիցիդներ. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու համար, այդ 
թվում` պատրաստուկներ կակղամորթներին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար, 
այդ թվում` ցամաքիչներ և դեֆոլիանտներ. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ միջատ-
ների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին 
ոչնչացնելու համար, այդ թվում` ռոդենտիցիդ-
ներ (թունաքիմիկատներ). պատրաստուկներ 
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մակաբույծ-

ներին ոչնչացնելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկաբույսերը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 
համար. ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180744 (111) 27922
(220) 14.05.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 14.05.2028
(730)  «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

այդ թվում՝ օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար. սերմերի պահպանմանը նպաստող 
նյութեր. դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդ-
ների համար. քիմիական հավելանյութեր 
հերբիցիդների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավո-
րելու համար. միկրոտարրերով հարստացված 
պատրաստուկներ բույսերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիական 
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պատրաստուկներ հատիկաբույսերը մրիկից 
պաշտպանելու համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ գիտական նպատակների համար. 
բանջարանոցային կուլտուրաների սերմերի 
ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկներ. 
պարարտանյութեր. պարարտանյութեր 
գյուղատնտեսության համար. քիմիկատներ 
այգեգործության և բանջարաբուծության 
համար. քիմիկատներ գյուղատնտեսության 
համար. քիմիկատներ հողը պարարտացնելու 
համար. էմուլգարարներ.

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. 
հերբիցիդներ. միջատասպան միջոցներ, այդ 
թվում՝ նեմատիցիդներ (թունաքիմիկատներ). 
պեստիցիդներ. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու համար, այդ 
թվում՝ պատրաստուկներ կակղամորթներին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար, 
այդ թվում՝ ցամաքիչներ և դեֆոլիանտներ. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչաց-
նելու համար, այդ թվում՝ ռոդենտիցիդ ներ 
(թունաքիմիկատներ). պատրաստուկներ 
ցա մաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մակաբույծ-
ներին ոչնչացնելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկա բույսերը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 
համար. ռեպելենտներ միջատների դեմ. միջոց-
ներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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   (181) 14.05.2028

(730)  «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

այդ թվում` օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար. սերմերի պահպանմանը նպաստող 
նյութեր. դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդների 
համար. քիմիական հավելանյութեր 
հերբիցիդների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավո-
րելու համար. միկրոտարրերով հարստացված 
պատրաստուկներ բույսերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիա-
կան պատրաստուկներ հատիկաբույսերը 
մրիկից պաշտպանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների 
սերմերի ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկներ. 
պարարտանյութեր. պարարտանյութեր գյուղա-
տնտեսության համար. քիմիկատներ այգե-
գործության և բանջարաբուծության համար. 
քիմիկատներ գյուղատնտեսության համար. 
քիմիկատներ հողը պարարտացնելու համար. 
էմուլգարարներ.

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. 
հերբիցիդներ. միջատասպան միջոցներ, այդ 
թվում` նեմատիցիդներ (թունաքիմիկատներ). 
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պեստիցիդներ. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու համար, այդ 
թվում` պատրաստուկներ կակղամորթներին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար, 
այդ թվում` ցամաքիչներ և դեֆոլիանտներ. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար, այդ թվում` ռոդենտիցիդներ 
(թունաքիմիկատներ). պատրաստուկներ 
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մակաբույծներին 
ոչնչացնելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկաբույսերը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 
համար. ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180747  (111) 27924
(220) 14.05.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 14.05.2028
(730)  «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

այդ թվում` օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար. սերմերի պահպանմանը նպաստող 
նյութեր. դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդների 
համար. քիմիական հավելանյութեր 
հերբիցիդների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար. միկրոտարրերով հարստացված 
պատրաստուկներ բույսերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ հատիկաբույսերը մրիկից 
պաշտ պանելու համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ գիտական նպատակների համար. 
բանջարանոցային կուլտուրաների սերմերի 
ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկներ. 
պարարտանյութեր. պարարտանյութեր գյուղա-
տնտեսության համար. քիմիկատներ այգե-
գործության և բանջարաբուծության համար. 
քիմիկատներ գյուղատնտեսության համար. 
քիմիկատներ հողը պարարտացնելու համար. 
էմուլգարարներ.

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. 
հերբիցիդներ. միջատասպան միջոցներ, այդ 
թվում՝ նեմատիցիդներ (թունաքիմիկատներ). 
պեստիցիդներ. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու համար, այդ 
թվում՝ պատրաստուկներ կակղամորթներին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար, 
այդ թվում՝ ցամաքիչներ և դեֆոլիանտներ. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար, այդ թվում՝ ռոդենտիցիդներ 
(թունաքիմիկատներ). պատրաստուկներ 
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մակաբույծներին 
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ոչնչացնելու համար. քիմիական պատ-
րաստուկներ մրիկով վարակված հատիկա-
բույսերը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 
համար. ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180748 (111) 27925
(220) 14.05.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 14.05.2028
(730)  «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

այդ թվում` օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար. սերմերի պահպանմանը նպաստող 
նյութեր. դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդների 
համար. քիմիական հավելանյութեր 
հերբիցիդների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար. միկրոտարրերով հարստացված 
պատրաստուկներ բույսերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիա-

կան պատրաստուկներ հատիկաբույսերը 
մրիկից պաշտ պանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների 
սերմերի   ծլմանը  խոչընդոտող պատրաս-
տուկներ. պարարտանյութեր. պարարտա-
նյութեր գյուղատնտեսության համար. 
քիմիկատներ այգեգործության և բանջարա-
բուծության համար. քիմիկատներ գյուղա-
տնտեսության համար. քիմիկատներ հողը 
պարարտացնելու համար. էմուլգարարներ.

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ   նյութերով   տոգորված թուղթ   ցեցերի 
դեմ.   հերբիցիդներ. միջատասպան միջոցներ, 
այդ թվում` նեմատիցիդներ (թունաքիմի-
կատներ). պեստիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու կենդանիներին ոչնչացնելու 
համար, այդ թվում` պատրաստուկներ 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար, այդ թվում` ցամաքիչներ 
և դեֆոլիանտներ. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկ ներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչաց-
նելու համար, այդ թվում` ռոդենտիցիդներ 
(թունաքիմիկատներ). պատրաստուկներ 
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մակաբույծներին 
ոչնչացնելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկաբույսերը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 
համար. ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180778 (111) 27926
(220) 18.05.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 18.05.2028
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(730)  Բիգ Սթար Քո., ԷլԹիԴի, TH 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ. 

սնիքերներ. ամենօրյա հագնելու և ժամանցային 
կոշիկներ. սանդալներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20180821  (111) 27927
(220) 25.05.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 25.05.2028
(730)  «Նեյտրոն գիտա-արտադրական միա-
վորում» ՓԲԸ, Երևան, Բագրատունյաց 73, AM 
(442) 18.06.2018
(540) 

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

դաս 13. փամփուշտներ, պայթուցիկ  
փամփուշտներ:

____________________

(210) 20180839 (111) 27928
(220) 29.05.2018 (151) 10.09.2018
   (181) 29.05.2028
(730)  «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, AM 
(442) 18.06.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ): 

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3725 28.08.2028 «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ, 

    Երևան, Մարշալ Բաղրամյան 76, AM

4561 10.02.2028 Կաո Կաբուշիկի Կաիշա, առևտրայինը նաև` Կաո Քորփորեյշն, JP

4571 17.07.2028 Փրոմեթրիք ԷլԷլՍի, Դելավերի 

    Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն, US

4638 09.06.2028 Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

4711 16.09.2028 Ուանուորլդ Ալիանս LԼՔ, US

4712 24.09.2028 Ուանուորլդ Ալիանս LԼՔ, US

4752 16.12.2028 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

4988 30.11.2028 Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

4989 30.11.2028 Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

13468 10.11.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

    Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

13469 10.11.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

    Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

13470 10.11.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

    Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

13471 10.11.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

    Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

13519 23.01.2028 Դեն-Ֆոում, Ապս, DK

13562 16.06.2028 Ռհիմ Մենուֆեքթուրինգ Քամփնի, Դելավերի Քորփորեյշն, US

13563 16.06.2028 Ռհիմ Մենուֆեքթուրինգ Քամփնի, Դելավերի Քորփորեյշն, US

13564 16.06.2028 Ռհիմ Մենուֆեքթուրինգ Քամփնի, Դելավերի Քորփորեյշն, US

13656 01.12.2028 «Սմարթլայն» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 110, AM

13831 04.07.2028 «Սնեկարմ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 12, բն. 41, AM

13882 20.08.2028 «Ապեյրոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM

13886 19.09.2028 «Ապեյրոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM

13892 29.10.2028 «Ապեյրոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM

13924 27.10.2028 «Ապեյրոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

13931 20.11.2028 Ջուլիետտա Սահակյան, Երևան, Մ. Բաղրամյան 62, բն. 40, AM

13944 28.10.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

    Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

13981 11.11.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

    Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

13982 20.11.2028 «Բյուրեղ» հանքային ջրի» ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Բջնի, AM

14028 03.12.2028 «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, Երևան, Չկալովի 43, AM

14183 17.12.2028 «Ապեյրոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM

14294 24.11.2028 Զենտիվա, կ.ս., CZ

14383 21.08.2028 «Վան 777» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Տափերական, AM

14495 23.02.2029 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

14496 23.02.2029 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

14497 23.02.2029 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

14668 19.03.2029 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

14670 19.03.2029 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

14775 27.03.2029 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

15039 23.02.2029 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US
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Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

    A61 N1/00            529  U
    B08B 1/00           530  U
    B65D77/00          531  U

       03-01               468 S
       19-04               469 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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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 2115
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4571
73 (1) Իրավատեր  Փրոմեթրիք Ինք., Դելավերի 
նահանգ, 1501 S. Clinton Street, Baltimore, Mary-
land 21224, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Փրոմեթրիք 
ԷլԷլՍի, Դելավերի Սահմանափակ 
Պատասխանատվությամբ Ընկերություն, 1501 
S. Clinton Street, Baltimore, Maryland 21224, USA, 
US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է               29.08.2018

____________________

Գրանցում No 2116
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19732
73 (1) Իրավատեր  «Ջերմուկ մայր գործարան» 
ՓԲԸ, Ջերմուկ, Գործարանային 1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ջերմուկ 
գրուպ» ՓԲԸ, ք.Երևան, Արշակունյաց 77/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          29.08.2018

____________________

Գրանցում No 2117
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 27108
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր 
Բորիս Դավթյան, Երևան, Մարգարյան փ., 1-ին 
նրբ., շ. 8, բն. 13, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գրին Ռոուդ» 
ՍՊԸ, Երևան, Ազատության 24/4, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        31.08.2018

____________________

Գրանցում No 2118
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17898
73 (1) Իրավատեր Էվըսենթ Հանթսվիլ Քորփ., 
4991 Corporate Drive, Huntsville, Alabama 
35805, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էվըսենթ 
Հանթսվիլ ԷլԷլՍի, 4991 Corporate Drive, Hunts-
ville, Alabama 35805, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          31.08.2018

____________________

Գրանցում No 2119
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12580, 19691
73 (1) Իրավատեր  «Անտանա» ՍՊԸ, Երևան, 
Արաբկիրի 17 փող., 25 շենք, բն. 4, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Կարաս 
Գրուպ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 
Հանրապետության փողոց 1/70, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          31.08.2018

____________________
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Գրանցում No 2120
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 25147
73 (1) Իրավատեր  «ԿՎՀ գրուպ» ՍՊԸ, 
Երևան, Գրիգոր Լուսավորիչ 17, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ԿԱՖԵ 
ՇԱՄՊԱՅՆ» ՍՊԸ, ՀՀ, Երևան, Մաշտոցի պող. 
27/2 շենք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        04.09.2018

____________________

Գրանցում No 2121
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 12096
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու  «ՄԻԹ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ, 
Երևան, Օհանովի փ. 15/1 Մալաթիա-
Սեբաստիա 0084, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        04.09.2018

____________________

Գրանցում No 2122
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23299, 23300
73 (1) Իրավատեր  Արաքսյա Գրիգորյան, 
Երևան, Թոթովենցի 3/1, բն. 8, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Թեթև 
արդյունաբերության արտահանման 
կոնսորցիում» ՍՊԸ, ՀՀ, ք. Երևան, Տիչինայի 
փ. շ. 29/2, 0065, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         05.09.2018

____________________
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Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

3056                26.02.2018
3102       24.02.2018
3103       24.02.2018

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

486U       27.02.2018
502U               27.02.2018
318U               02.03.2018
528U               02.02.2018

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

3104      24.02.2018
3105      24.02.2018
3110      03.03.2018
3218      28.02.2018
3219      28.02.2018
3220     28.02.2018
3221      28.02.2018
3222      24.02.2018
3147      28.02.2018
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

    315S              01.03.2018

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

   18210               16.05.2018

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



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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(51) 2018.01 (11) 529  (13) U
A61 N1/00

(21) AM20180068U (22) 04.06.2018
(72) Акоп Андриасян (AM), Заруи Андриасян (AM) 
(73) Акоп Андриасян, 0003, Ереван, Амирян 24, 
кв. 17 (AM) 
(54) Электроды для электрофореза
(57) Полезная модель относится к отрасли 
здравоохранения, в частности, к физиотерапии 
– к электродам для электрофореза. 

Электроды для электрофореза это 
пластины из серебра и золота, на рабочей 
стороне которых плотно прилегающие из 
вышеуказанных  металлов  одинаковой 
величины пирамидавидные элементы. 

Повышается эффективность воздействия 
электрофореза используемого при 
физиотерапии, 3 ил. 

____________________

(51) 2018.01 (11) 530  (13) U
B08B 1/00

(21) AM20180035U (22) 30.03.2018
(72) Аресстак Саруханян (AM), Грачья Арутюнян 
(AM), Гагик Григорян (AM) 
(73) Фонд “Националный университет 
архитектуры и строительства Армении” 
(“НУАСА”), 0009, Ереван Терян ул., 105 дом 
(AM) 
(54) Станок для очистки арматуры от ржавчины
(57) Полезная модель относится к области 
строительства. 

Станок для очистки арматуры от ржавчины 
имеет корпус на которого  установлено 
станина, электродвигатель, кинематически 
соединненным  к нему вращающий диск, 
на котором установлены щетки для очистки 
арматуры и защитная крышка. Диск устройства 

Сведения о выданных патентах

выполнен в виде полого барабана на котором 
имеются отверстия  расположенные шахматном 
порядке. Щетки расположены в отверстиях 
барабана к направлени вовнутрь, с возмож-
ностью фиксации в них в соответствующем 
положении. На барабане между отверстиями 
для щеток выполнены отверстия для удаления 
пыли ржавчины, а на станине расположены 
направляющие для подачи очищяемой 
арматуры к полости барабана. 

Повышается эффективность очистки 
арматуры от ржавчины, 2 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 531  (13) U
B65D77/00

(21) AM20180055U (22) 25.04.2018
(72) Эдгар Аракелян (AM) 
(73) Эдгар Аракелян (AM) 
(54) Питьевой сосуд с соломинкой
(57) Полезная модель относится к питьевым 
сосудам с трубчатой соломинкой, которые 
предназначены для удобства питья напитка из 
сосуда. 

Согласно решению, соломинка 
расположена на внешней поверхности сосуда 
в виде спирали. В центральной части сосуда 
выполнена спиралевидная выемка, глубина и 
ширина которой выполнена с возможностью 
свободного расположения в ней соломинки. 
Центральная части сосуда с внешней стороны 
закрыта защитным слоем. В одном из вариантов 
исполнения соломинка выполнена из упругого 
материала, а в другом варианте исполнения 
соломинка выполнена гофрированной.

Повышается удобство использования, 1 ил. 
(74) А. Петросян

____________________



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



43

ՄԱՍ 1
 

43

№ 09/2 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 03-01 (11) 468 (13) S 
(21) 20180029  (22) 19.06.2018
(72) Артак Петросян (AM) 
(73) Частный предприниматель Артак Петросян 
Мкртычи, РА, Армавирский марз, г. Вагаршапат, 
Арагаци зангвац, д. 13, кв. 26 (AM) 
(54) Шкатулка в форме абрикосовой косточки 
(2 варианта)

____________________

(51) 19-04 (11) 469 (13) S 
(21) 20180035  (22) 06.08.2018
(72) Ашот Аракелян (PL) 
(73) Ашот Агабекович Аракелян, Республика 
Польша, г. Варшава, ул. Сулейкоска 60а, кв. 
505 (PL) 
(54) Обложка для книги из обсидиана

____________________
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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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