
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  СОБС ТВЕННОС ТЬ

Սույն տեղեկագրում 
զետեղված տեղեկությունները
համարվում են հրապարակված 2018 թվականի նոյեմբերի 1-ից

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

Երևան  2018  Ереван

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

№ 11/1



Internet: www.aipa.am
E-mail: armpat@aipa.am 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԳՅՈՒՏԵՐ...................................................................................  4, 54     

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին.........................  6, 56

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ................................................................ 10, 58

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին........................  12, 60

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ............................................. 13, 61
Տեղեկություններ գրանցված արդյունաբերական 
նմուշների մասին......................................................................  15, 63

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ.......................................................... 21
Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային և 
սպասարկման նշանների մասին................................................. 23

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների գրանցման
գործողության երկարաձգման մասին........................................ 48

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ.............................................................................. 49

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ....................................................... 51

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ...................................................................... 64

Издается Агентством интеллектуальной
собственности с 1995г.

Ереван, 0010, Площадь Республики, 
Правительственный дом, 3
Тел. (374 11) 597-534 отдел приема заявок
Тел. (374 11) 597-535 отдел информационно-
технологического обеспечения

Հրատարակվում է Մտավոր սեփականության 
գործակալության կողմից 1995թ.

 Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, 
Կառավարական տուն, 3

Հեռ. (011) 597-534 հայտերի ընդունման բաժին
Հեռ. (011) 597-535 տեղեկատվական-

տեխնոլոգիական ապահովման բաժին



ԳՅՈՒՏԵՐ

3

ՄԱՍ 1

3

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 20 18

       С О Д Е Р Ж А Н И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ...........................................4, 54
Сведения о выданных патентах................6, 56

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ.................................10, 58
Сведения о выданных патентах................12, 60

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ...................13, 61 
Сведения о зарегистрированных
промышленных образцзх.........................15, 63

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ.........................................21
Сведения о зарегистрированных 
товарных знаках и знаках обслуживания......23

Сведения о продлении действия 
регистрации товарных знаков.......................48

УКАЗАТЕЛИ.....................................................49

СООБЩЕНИЯ.................................................51

ДВУБУКВЕННЫЕ КОДЫ................................64

   C O N T E N T S

INVENTIONS............................................4, 54
Information on granted patents..............6, 56

UTILITY MODELS....................................10, 58
Information on granted patents..............12, 60

INDUSTRIAL DESIGNS........................... 13, 61
Information on registered 
industrial designs...................................15, 63

TRADE MARKS............................................21
Information on registered trade 
marks and service marks............................23

Information on renewal of effect 
of trademark registration..........................48

INDEXES.....................................................49

REPORTS...................................................51

TWO-LETTER CODES.................................64



ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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) 2018.01 (11) 3228 (13) A
A23L1/00
A23L3/00

(21) AM20180085 (22) 27.07.2018
(72) Վահրամ Պողոսյան (AM) 
(73) Վահրամ Պողոսյան, 0054, Երևան, 
Դավթաշեն 3-րդ թաղամաս, շենք 4, բն. 13 (AM) 
(54) Մրգի և հատապտղի պահածոյացման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ մրգի և 
հատապտղի պահածոյացմանը: 

Միրգը կամ հատապտուղը տեսակավորում 
են, մշակում են, տեղադրում են տարայի մեջ, 
ավելացնում են տվյալ մրգի կամ հատապտղի 
հյութը և փակում են կափարիչով: Կափարիչով 
փակելուց հետո տարան տեղադրում 
են եռաշերտ վակուումային թաղանթից 
պատրաստված տոպրակի մեջ, վերջինս անց են 
կացնում ածխաթթու գազի և ազոտի գազային 
խառնուրդով փաթեթավորող մեքենայով, զոդում 
են, ընդ որում գազային խառնուրդի ճնշումը 
մթնոլորտային ճնշումից ցածր է, այնուհետև 
տոպրակն անց են կացնում ճառագայթային 
մանրէազերծման սարքավորումով` տալով 6-20 
կԳր ճառագայթահարման չափաբաժին:

Ապահովում է պահածոյացված մրգի և 
հատապտղի երկարատև պահպանությունը 
բնական թարմ վիճակում:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3229 (13) A
C12J1/00

(21) AM20170067 (22) 28.04.2017
(72) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Վարսենիկ 
Ավետիսյան (AM), Քրիստինե Մելիքյան (AM) 
(73) Վահրամ Գաբզիմալյան, 0025, Երևան, 
Արցախի պող. 1, բն. 32 (AM), Վարսենիկ 
Ավետիսյան, 0025, Երևան, Հերացի 14, բն. 
4 (AM), Քրիստինե  Մելիքյան, 0025, Երևան, 
Հերացի 14, բն. 4 (AM) 

(54) Բնական քացախի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդարդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ սննդային բնա-
կան քացախի արտադրությանը: 

Բուսական բաղադրիչը լվանում են, 
մանրացնում, լուծազատում են ջրով, խմորում, 
այնուհետև ֆիլտրում են: Որպես բուսական 
բաղադրիչ վերցնում են գետնախնձոր, 
լուծազատումից առաջ մանրացված 
գետնախնձորը  վերածում են խյուսի, 
ֆիլտրմամբ առանձնացնում են պինդ զանգվածը 
հեղուկից, պինդ զանգվածը  լուծազատում 
են 50-60°C ջերմաստիճանում 1-1,5 ժամվա 
ընթացքում, պինդ զանգվածի և ջրի 1:1 
հարաբերակցությամբ, ստացված խառնուրդին 
ավելացնում են ֆիլտրմամբ առանձնացված 
հեղուկը, այնուհետև կիտրոնաթթու՝ մինչև pH-ի 
5,2-5,4 արժեքը, իսկ խմորումն իրականացնում 
են սպիրտային միջավայրում՝ խմորասնկերի 
առկայությամբ, ապա թթվեցնում են և ֆիլտրում:

Պարզեցվում է եղանակը:
____________________

(51) 2018.01 (11) 3230 (13) A
G01 J5/00

(21) AM20180071 (22) 20.06.2018
(72) Արմեն Կուզանյան (AM), Աստղիկ Կուզանյան 
(AM), Վահան Նիկողոսյան (AM) 
(73) «ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտու-
թյունների ինստիտուտ», պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպություն, 0203, 
Արագածոտնի մարզ, Աշտարակ 2 (AM) 
(54) Ջերմաէլեկտրական դետեկտորի բազմա
շերտ տվիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է թույլ ճառա-
գայթման գրանցման բնագավառին, մասնա-
վորապես՝ ինֆրակարմիր, տեսանելի, 
ուլտրամանուշակագույն և ռենտգենյան 
միջակայքի միակի ֆոտոնների գրանցմանը:
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Ջերմաէլեկտրական դետեկտորի բազ-
մա շերտ տվիչը բաղկացած է վերևից 
ներքև հաջորդաբար տեղադրված ֆոտոն-
ների կլանիչից, էլեկտրական հպակից, 
ջերմաէլեկտրական թաղանթից և 
ջերմակլանիչից, ընդ որում ֆոտոնների 
կլանիչի և էլեկտրական հպակի նյութերը 
տարբեր են: ֆոտոնների կլանիչը կարող է 
լինել միաշերտ կամ  բաղկացած լինել տարբեր 
նյութերից պատրաստված մի քանի շերտերից: 
Էլեկտրական հպակը և ջերմակլանիչը կարող 
են պատրաստված լինել էլեկտրահաղորդիչ 
կամ գերհաղորդիչ նյութերից: 

Ապահովվում է ֆոտոնների գրանցման 
բարձր արդյունավետությունը ինֆրակար մի րից 
մինչև ռետգենյան ալիքի երկարություն, 2 նկ.:  

____________________
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(51) 2012.01 (11) 2658 (13) B
C10G 21/00
C10G 29/00
E21B 43/00

(21) AM20110118 (22) 10.02.2010
(85) 06.09.2011
(86) PCT/US2010/023763, 10.02.2010
(87) WO2010/093700, 19.08.2010
(31) 61/152,207, (32) 12.02.2009, (33) US
(72) Թոդ Դանա (US), Ջեյմս Վ. Փեթն (US) 
(73) Րեդ Լիֆ Րիսորսիզ, Ինք. (US) 
(54) Ածխաջրածնային նյութերից միներալների 
ստացման եղանակ
(57) 1. Ածխաջրածնային նյութերից միներալ-
ների ստացման եղանակ, ըստ որի 
կազմավորում են ստեղծված թափանցելիության 
վերահսկման ենթակառուցվածք, որը որոշում 
է հիմնականում հերմետիկացված ծավալը, 
մանրացված ածխաջրածնային նյութը 
ներմուծում են վերահսկման ենթակառուցվածք՝ 
ածխաջրածնային նյութի թափանցելի մարմնի 
կազմավորման համար, իրականացնում են 
ածխաջրածնային նյութի նշված մարմնի հպումը 
ազդակի հետ, ընդ որում մեկ կամ ավելի 
միներալներ հեռացվում են նշված ազդակի 
միջոցով, հեռացված միներալները և ազդակը 
անցկացնում են նշված հերմետիկացված 
ծավալից դուրս:
2. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ արդյունահանված ածխաջրածնային 
նյութը՝ այրվող թերթաքար, բիտումային 
ավազներ, քարածուխ, լիգնիտ, բիտում, տորֆ է 
կամ դրանց համակցությունը։ 
3. Եղանակն ըստ 2-րդ կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ միներալը մետաղ է, բացառությամբ 
ալկալիական և հողալկալիական մետաղի:
4. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ թափանցելի մարմինը 
կազմավորում են հիմնականում մանրացված 
ածխաջրածնային նյութից, որի միջին չափն է՝ 
մոտավորապես 152,4մմ-ից մինչև 0,6096մ (6 
դյույմից մինչև մոտավորապես 2 ֆուտ)։
5. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ թափանցելի մարմինն օժտում 

են ծակոտիներով, որոնց ծավալը կազմում է 
ամբողջ ծավալի մոտավորապես 10%-ից մինչև 
մոտավորապես 40%։
6. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ հեռացված են ածխաջրածինները, 
իսկ նշված թափանցելի մարմինը ծախսված 
ածխաջրածնային նյութ է:
7. Եղանակն ըստ 6-ին կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ ծախսված ածխաջրածնային նյութը 
տաքացնում են բարձր ջերմաստիճանի տակ 
մինչև նշված ազդակի հետ հպումը:
8. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ նշված ազդակը լուծիչ, 
ալկալահանիչ, թթու, խելատ առաջացնող 
ազդակ, ջուր եւ դրանց համակցությունը 
պարունակող լուծույթ է:
9. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ թափանցելի մարմնի մեջ 
տեղադրում են բազմաթիվ խողովակաշարեր, 
ընդ որում նշված խողովակաշարերից առնվազն 
մի քանիսը ձեւավորված են՝ նշված ազդակը 
նշված թափանցելի մարմնի մեջ ներդնելու 
համար:
10. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ նշված ազդակի հետ նշված 
թափանցելի մարմնի հպման քայլն 
իրականացնում են ժամանակի ընթացքում եւ 
ջերմաստիճանի միջակայքում, որը բավական 
է միներալները վերականգնվելի ձեւով 
հեռացնելու համար:
11. Եղանակն ըստ 10-րդ կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ միներալները վերականգվելի 
ձեւով հեռացնում են հեղուկ արտադրանքի 
առկայության պայմաններում վերահսկման 
ենթակառուցվածքի ստորին շրջանում, 
որից նշված հեղուկ արտադրանքը կարող է 
ջրահանվել:
12. Եղանակն ըստ 8-րդ կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ լուծույթը պարունակում է լուծիչ:
13. Եղանակն ըստ 8-րդ կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ նշված լուծույթը պարունակում է 
ալկալահանիչ:

Արտոնագրաունակության մասին
 գործակալության  եզրակացությունները
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14. Եղանակն ըստ 8-րդ կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ նշված լուծույթը պարունակում է 
խելատ առաջացնող ազդակ, որը կապում է 
նշված միներալը:
15. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ նշված միներալի ստացումն 
ավարտում են նշված ածխաջրածնային նյութի՝ 
ածխաջրածնի ստացման համար մշակումից 
առաջ: 
16. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ նշված միներալի ստացումն 
իրականացնում են նշված ածխաջրածնային 
նյութի՝ ածխաջրածնի ստացման համար 
մշակմանը զուգահեռ:
17. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվում 
է նրանով, որ նշված միներալի ստացումն 

իրականացնում են նշված ածխաջրածնային 
նյութի՝ ածխաջրածնի ստացման համար 
մշակումից հետո՝ թողնելով ծախսված 
ածխաջրածնային նյութ:
18. Եղանակն ըստ 17-րդ կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ ծախսված ածխաջրածնային նյութը 
տաքացնում են ավելի բարձր ջերմաստիճանում, 
քան այն ջերմաստիճանն է, որն օգտագործվում 
է ածխաջրածինների հեռացման համար մինչև 
նշված ազդակի հետ հպվելը: 
19. Եղանակն ըստ 3-րդ կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ ստացված մետաղները Cu, Ag, Au, 
Pt, Mo, W, Ni եւ Pd –ից մեկը կամ ավելին են:
20. Եղանակն ըստ 3-րդ կետի. տարբերվում է 
նրանով, որ ստացված մետաղները Hg, Pb եւ U 
- ից մեկը կամ ավելին են:

_____________________
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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

21
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2018.01  (11) 534 (13) U
A61B5/00

(21) AM20180081U (22) 06.07.2018
(72) Մարատ Մուրադյան (AM), Մովսես  
Մուրադյան (AM), Ստեփան Գրիգորյան (AM), 
Ռոբերտ Հարությունյան (AM), Մհեր Մարկոսյան 
(AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Էլեկտրաախտորոշիչ սարք
(57)  Օգտակար մոդելը վերաբերում է բժշկական 
սարքաշինության ոլորտին, մասնավորապես՝ 
շնչառական համակարգի ստոծանու ռիթմիկ 
աշխատանքի ժամանակ առաջացած 
էլեկտրական պոտենցիալների գրանցման, 
չափման, գնահատման և ախտորոշման 
գործընթացին:

Էլեկտրաախտորոշիչ սարքն ունի իրան, 
իրանի մեջ տեղակայված սարքի սնուցման 
բլոկ, իրար հաջորդաբար միացված լարման 
դիֆերենցիալ ուժեղարար, հզորության 
ուժեղարար և գրանցող սարք: Սարքը լրացուցիչ 
ունի տվիչներին միացված երկու լարման 
կրկնապատկիչներ, հզորության ուժեղարարի 
ելքին միացված է ակտիվ ֆիլտր, ակտիվ 
ֆիլտրի ելքին միացված է անալոգաթվային 
փոխակերպիչ, որի մուտքին միացված է նաև 
լարման կայունացուցիչ, անալոգաթվային 
փոխակերպիչի ելքին միացված է 
միկրոկոնտրոլեր, որի մուտքին միացված են 
նաև SD հիշողության սարք, ձայնարկիչ, երկու 
հատ USB միացման մայրուղիներ և գրանցման 
սարք հանդիսացող հպումով կառավարվող 
ցուցասարք: 

Ստեղծված սարքն ապահովում է 
ստոծանու էլեկտրական նկարագիրը՝  
էլեկտրաստոծանագիրը, 1 նկ.: 

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 01-01 (11) 474  (13) S 
(21) 20180028  (22) 08.06.2018
(72) Մելիք Անտոնյան (AM) 
(73) «Մելանտա» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ա. Խաչիկյան
(54) Չիպսեր (6 տարբերակ)
(55) 
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____________________

(51) 09-05 (11) 475  (13) S 
(21) 20180025  (22) 08.06.2018
(72) Մելիք Անտոնյան (AM) 
(73) «Մելանտա» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ա. Խաչիկյան
(54) Չիպսերի փաթեթավորում (3 տարբերակ)
(55) 
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____________________

(51) 32-00 (11) 476  (13) S 
(21) 20180031  (22) 11.07.2018
(72) Ստեփան Ազարյան (AM) 
(73) «Արթստեփ» ՍՊԸ (AM) 
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Գրաֆիկական պատկերներ (28 տար-
բերակ)
(55) 
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____________________



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) 20170594  (111) 28072
(220) 03.05.2017 (151) 31.10.2018
   (181) 03.05.2027
(730) Վոլոդյա Գափոյան, Գեղարքունիքի մարզ, 
ք. Գավառ, Պետրովի փ., 2-րդ նրբ., բն. 54/3, 
AM, Վարդան Գարեյան, Գեղարքունիքի մարզ, 
ք. Գավառ, Նալբանդյան 4-րդ նրբ., տուն 6, 
AM, Արմեն Կևեյան, Գեղարքունիքի մարզ, 
ք. Գավառ, Նարեկացու 19, AM, Մարգար 
Հովհաննիսյան, Գեղարքունիքի մարզ, ք. 
Գավառ, Գրիգոր Նարեկացու փ., տուն 6, AM, 
Խաչիկ Բոստանչյան, Գեղարքունիքի մարզ, 
ք. Գավառ, Բունիաթյան 42, AM, Բաբկեն 
Ղարաբաղցյան, Գեղարքունիքի մարզ, ք. 
Գավառ, Ազատության 49, բն. 16, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(526) «FOUNDATION» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապ-
ված հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունա բերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում. 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
նյութական արժեքների և անհատների 
ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։

____________________

(210) 20170620  (111) 28073
(220) 04.05.2017 (151) 31.10.2018
   (181) 04.05.2027
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. հեղուկներ էլեկտրոնային  սիգա-

րետների համար.  էլեկտրոնային սարքեր և 
դրանց մասեր սիգարետներ կամ ծխախոտ 
տաքացնելու համար. տաքացվող ծխախոտային 
արտադրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ 
բուժական նպատակների համար. սիգարներ. 
սիգարիլներ. էլեկտրոնային  սիգարետներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20171511  (111) 28074
(220) 26.10.2017 (151) 31.10.2018
   (181) 26.10.2027
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(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, 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. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. մասնավորապես՝ համա-
կարգչային ծրագրեր (գրառված), 
համակարգչային գործառնական ծրագրեր, 
համակարգչային գրառված ծրագրային 
ապահովում, մագնիսական ծածկագրով 
քարտեր, հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի). 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. մասնավորապես՝ արտաքին 
գովազդ, առևտրային տեղեկատվու թյան 
գործակալությունների ծառայություն ներ, 
գովազ  դային նյութերի տարածում, գովազդային 
տեքս տերի հրատարակում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. մասնա-
վորապես՝ տարաժամկետ մարման 
վարկեր, վարկային գործակալությունների 
ծառայություններ, փոխառությունների տրա-
մադրում (ֆինանսավորում), սպասարկում 
վարկային քարտերով, սպասարկում դեբետ 
քարտերով, դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով, 
վարկային քարտերի թողարկում, բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում, 
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով 
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապ-
ված հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունա բերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և կատարելագործում,  
մասնավորապես՝ ծրագրային ապահովման 
արդիականացում, ծրագրային ապահովման 
սպասարկում:

____________________

(210) 20171686  (111) 28075
(220) 30.11.2017 (151) 31.10.2018
   (181) 30.11.2027
(730) «Ուիգմոր քլինիք» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 
56, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «W» տառը, «medical» և «CLINIC» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-

ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:
(511) 

դաս 44. բժշկական կլինիկաների ծառայու-
թյուններ:

____________________
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(210) 20171687  (111) 28076
(220) 30.11.2017 (151) 31.10.2018
   (181) 30.11.2027
(730) «Ուիգմոր քլինիք» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 
56, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «W» տառը, «medical» և «PHARMACY» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:
(511) 

դաս 35. դեղագործական միջոցների, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաս-
տուկների և բժշկական նշանակության նյութերի 
մեծածախ կամ մանրածախ վաժառք:

____________________

(210) 20180261  (111) 28077
(220) 23.02.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 23.02.2028
(730) Մանուկ Մարտիրոսյան, Երևան, Արաբկիր, 
փ. 38, տուն 3, AM 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի.  սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ.  բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 

սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու 
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք).

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ռեստորանների ծառայություններ, 
սրճարանների ծառայություններ, բարերի 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20180292  (111) 28078
(220) 02.03.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 02.03.2028
(730) «Սարմետ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պողոտա 15, բն. 50, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

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

դաս 6. մետաղական կափարիչներ 
ապակյա բանկաների և շշերի համար:

____________________
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(210) 20180312  (111) 28079
(220) 05.03.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 05.03.2028
(730) «Հով.Մել.Գրուպ» ՍՊԸ, ք.Դիլիջան, 
Շահումյան 4, բն. 15, AM 
(442) 03.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 32. աղբյուրի ջուր:

____________________

(210) 20180370 (111) 28080
(220) 12.03.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 12.03.2028
(730) «Ֆարինի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Արզնի, Աբովյան խճ. 9, AM 
(442) 03.04.2018
(540) 

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

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). մակա-
րոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. աստղաձև 
անիսոն. հրուշակեղեն նոր տարվա տոնա-
ծառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ թուրմեր. 
սրճային բուրավետարարներ. անուշաբույր 
պատրաստուկներ սննդի համար. համեմանք. 
հաց անխաշ խմորից. աղ սննդամթերքը 
պահածոյացնելու համար. պաքսիմատ. 
թխվածքաբլիթ. ածիկային գալետներ. 
անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. 

ամոքահունց բուլկիներ. կակաո. սուրճ. սուրճի 
հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. դարչին (ամոքանք). կապարի 
թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). կարրի 
(ամոքանք). հացահատիկային արտադրանք. 
ծամոն (մաստակ). եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). 
թեյ. շոկոլադ. նշակարկանդակներ. մեխակ 
(ամոքանք). համեմունքներ. քաղցրավենիք. 
եգիպտացորենի փաթիլներ. ադիբուդի. 
կայունարարներ հարած սերուցքի համար. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. սննդային 
էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ եթերային 
էսենցիաների և եթերային յուղերի. կերակրի աղ. 
թանձրացիչներ սննդամթերքի համար. քրքում. 
բնական քաղցրացնող նյութեր. ամոքանք. 
քաղցրաբլիթներ. բուրավետ պղպեղ. սննդային 
ալյուր. բակլայի ալյուր. եգիպտացորենի 
ալյուր. մանանեխի փոշի. գարու ալյուր. սոյայի 
ալյուր. ցորենի ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. սննդային օսլա. խմորի մակարդներ. 
պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). շաքար. բուրավետարարներ 
հրուշակեղենի համար (բացառությամբ 
եթերային յուղերի). փոշի հրուշակեղենի համար. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեց-
ման համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ, կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 
կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
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մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարար-
ներ խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր կաթ. 
ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու համար. 
սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. կրեկերներ. 
եփած կրեմ. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
մյուսլի. բրնձային բլիթներ. սոյայի սոուս. 
սառեցրած յոգուրտ (սննդային սառույց). չատնի 
(համեմունք). գարնանային ռուլետ. տակոս. 
տորտիլաներ. սառույցով թեյ. թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ. համեմունքներ աղցանների 
համար. թավալելու պաքսիմատ. թաբուլե. 
հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. միսո 
(համեմունք) /սոյայի խյուս (համեմունք). 
հացահատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
բրնձի հիմքով թեթև նախաճաշեր. 
եգիպտացորենի շիլա. եգիպտացորենի 
ձավար. հացաթխման փոշի. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
պահածոյացված բանջարանոցային խոտեր 
(համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) հիմքով 

ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկ-
ներ մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
օկոնոմիակի (ճապոնական բարկահամ բլիթներ). 
օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 
է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագ (ակնթարթային) 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
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խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի). մշակված կինոա. բլղուր. 
մշակված հնդկացորեն. հնդկացորենի ալյուր. 
լոռամրգի սոուս (համեմունքներ). խնձորի 
սոուս (համեմունքներ). չորահաց. լոմպոր 
(կարտոֆիլի հիմքով բլիթիկներ). զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ). կիմչիժոն 
(խմորված բանջարեղեններից յուղաբլիթներ). 
սառեցված տաշեղներ քաղցրացրած կարմիր 
լոբով. շնչառությունը թարմացնող անանուխի 
կոնֆետներ. շնչառությունը թարմացնող 
ծամոններ. արիշտա ուդոն. արիշտա սոբա:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20180377  (111) 28081
(220) 13.03.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 13.03.2028
(730) «Զազալենդ» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 
27/2, AM 
(442) 02.05.2018
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, կարմիր, կանաչ, կապույտ, 
երկնագույն, դեղին և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(591) «ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՅԳԻ» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. զվարճանքի (ատրակցիոնների) 
զբոսայգիների ծառայություններ. զվարճու-
թյունների  ծառայություններ:

____________________

(210) 20180382 (111) 28082
(220) 13.03.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 13.03.2028
(730) Հասնի Կոսեյան, DE 
(442) 16.04.2018
(540) 

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

դաս 5. լուծույթներ հպաոսպնյակների 
համար. պատրաստուկներ հպաոսպնյակների 
մաքրման համար.

դաս 9. ուղղիչ ոսպնյակներ (օպտիկա). 
օպտիկական ոսպնյակներ. հպաոսպնյակներ. 
հպաոսպնյակների պատյաններ. ակնոցներ 
(օպտիկա). ակնոցների ապակիներ ակնոցների 
շրջանակներ. արևապաշտպան ակնոցներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20180398 (111) 28083
(220) 16.03.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 16.03.2028
(730) ԱՕ «Տետրա Պակ», RU 
(442) 03.04.2018
(540) 

(526) «ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ ԿԱԹԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏ» 
արտա հայ տությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 29. կաթ. գետնընկույզի կաթ. 

գետնընկույզի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. կոկոսի կաթ. 
կոկոսի կաթ խոհարարական նպատակների 
համար. նշի կաթ. նշի կաթ խոհարարական 
նպատակների համար. վարսակի կաթ. բրնձի 
կաթ. բրնձի կաթ խոհարարական նպատակների 
համար. պրոտեինի բարձր պարունակությամբ 
կաթ. սոյայի կաթ. կաթնամթերք. սերուցք 
(կաթնամթերք).

դաս 35. հեռահաղորդակցական ծառա-
յությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար.  տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. ապրանքների 
ցուցադրում. հասարակական կարծիքի 
հետազոտում. շուկայի ուսումնասիրություն. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. գովազդի մանրակերտում. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). մարքեթինգ 
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում. թիրախային 
մարքեթինգ (շուկայավարում). ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում 
վեբ-կայքերի միջոցով. առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. վաճառքի օժանդակու-
թյուն երրորդ անձանց համար. գովազդա-
յին ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
գովազդային նյութերի վարձույթ. գովազդային 
վահանակների վարձույթ. վաճառասեղան-
ների վարձույթ. վաճառքի ցուցափեղկերի 
(ստենդների) վարձույթ. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
հայտարարությունների փակցնում. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. տվյալների 
և գրավոր հաղորդագրությունների գրանցում. 
գովազդային տեքստերի խմբագրում. գովազդ. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. արտաքին գովազդ. գովազդ 
փոստով. հեռուստագովազդ, բոլոր վերը նշված 
ծառայությունները կաթնաարտադրության 
ոլորտում:  
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20180422  (111) 28084
(220) 22.03.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 22.03.2028
(730) Արևիկ Դավթի Առաքելյան, Երևան, 
Թումանյան 9, բն. 24, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

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

մասնավորապես՝ շարֆեր:
____________________

(210) 20180479 (111) 28085
(220) 29.03.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 29.03.2028
(730) «Դատափլեյ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 
2-րդ թաղ., շ. 46/1, AM 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային գրառված ծրա-

գրային ապահովում:
____________________

(210) 20180480 (111) 28086
(220) 29.03.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 29.03.2028
(730) «Դատափլեյ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 
2-րդ թաղ., շ. 46/1, AM 
(442) 02.05.2018
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(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային գրառված ծրա-

գրային ապահովում: 
____________________

(210) 20180481  (111) 28087
(220) 29.03.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 29.03.2028
(730) «ՆոյՄեդ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 2-րդ 
թաղ., շ. 46/1, AM 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 42. տեղեկատվական տեխնոլոգիա-

ների (ՏՏ) ոլորտում խորհրդատվություն:
____________________

(210) 20180493 (111) 28088
(220) 30.03.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 30.03.2028
(730) Միքայել Հրանտի Վարդանյան, Երևան, 
Բայրոնի 3, բն. 38, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխախոտի համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքա-
րեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ՝ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար։

____________________
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(210) 20180520 (111) 28089
(220) 05.04.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 05.04.2028
(730) «Արմվոյաժ» ՍՊԸ, Երևան, Ֆրունզե 6/1, 
բն. 8, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

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

դաս 39. ճանապարհորդների  ուղեկ ցում, 
զբոսանավերի ծառայություններ, տրանս-
պորտային ծառայություններ զբոսաշրջիկների 
համար, ճանապարհորդական շրջագայու-
թյունների համար փոխադրումների կազմա-
կերպում, ճանապարհորդների փոխա դրում, 
տրանսպորտային միջոցների ամրագրում:

____________________

(210) 20180581  (111) 28090
(220) 11.04.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 11.04.2028
(730) «Շոփինգ սիթի» ՍՊԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց պող. 17/7, AM 
(442) 02.05.2018
(540) 

(526) «ՇՈՓԻՆԳ ՍԻԹԻ», «SHOPPING CITY» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր, կապույտ և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ, այդ թվում՝ 
առևտրային (հասարակական) տարածքների 
վարձակալության և ենթավարձակալության 
տրամադրում ու սպասարկում. անշարժ գույքի 
կառավարում:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20180600 (111) 28091
(220) 16.04.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 16.04.2028
(730) Բագրատ Արշակյան, Երևան, Արամի 64, 
բն. 21, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև և վարդագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված միրգ, բանջա-
րեղեն.

դաս 30. թեյ. սուրճ. հրուշակեղեն.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ մասնա-

վորապես՝ գինի, օղի, բրենդի, վիսկի, ռոմ, ջին.
դաս 35. առևտուր, մթերային ապրանքների 

վաճառք.
դաս 39. ավտոմոբիլային փոխադրումներ.
դաս 43. ռեստորանների, սրճարանների և 

հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20180634 (111) 28092
(220) 20.04.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 20.04.2028
(730) Մանուկ Մարտիրոսյան, Երևան, Արաբկիր, 
փ. 38, տուն 3, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 
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(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգնի օղի). թորման  
միջոցով   ստացված  ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային  ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի  խաղողի  չանչերից. 
սակե. վիսկի. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). սպիրտային լուծամզուքներ. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. օղի. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից. նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). բայցզյու 
(չինական ալկոհոլային ըմպելիք):

____________________

(210) 20180693 (111) 28093
(220) 05.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 05.05.2028
(730) Վարդուհի Ավետիսյան, Երևան, Բուռ-
նազյան փ., տուն 102, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոցներում, պանսիոններում) զբաղ-
վող գործակալություններ, սննդամթերքի 
պատ րաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ), ծերա-
նոցների ծառայություններ, սրճարանների 

ծառայություններ, նախաճաշարանների ծառա-
յություններ, քեմպինգների ծառայություններ, 
ճաշարանների ծառայություններ հիմն արկ-
ներում կամ ուսումնական հաստա տու-
թյուններում, ժամանակա վոր բնա կա տեղերի 
վարձա կալում, պանսիոնների ծառայու-
թյուններ, զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ, հյուրանոցների 
ծառայություններ, մանկամսուրների ծառա-
յություններ, ռեստորանների ծառայություններ, 
տեղերի ամրագրում պանսիոննե րում, 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում, 
ինքնա  սպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ,  խորտկարանների  ծառայու-
թյուններ, պանսիոններ կենդանիների 
համար, բարերի ծառայություններ, 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում), շարժական 
շինությունների վարձույթ, տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար, 
մոթելների ծառայություններ, կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ, 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար, վրանների վարձույթ, 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ, խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ, լուսավորող 
սարքերի վարձույթ, մթերքից խոհարարական 
արձանիկների ստեղծում, ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառայություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում), վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ, «ուդոն» և «սոբա» 
ռեստորանների ծառայություններ: 

____________________

(210) 20180710  (111) 28094
(220) 08.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 08.05.2028
(730) «Հոռեկա ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ 
ՀԷԿ, շ. 9, շինություն 30, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 
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(526) «SEAFOOD» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, երկնագույն, կարմիր և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մատակարարման ծառայու-
թյուններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). ապրանքների 
վաճառք. խանութներ. մանրածախ առևտուր, 
մեծածախ առևտուր:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20180717  (111) 28095
(220) 10.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 10.05.2028
(730) «Գլոբալ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
2/5, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի, 

մրգային և այլ օղիներ, վիսկի: 
____________________

(210) 20180718  (111) 28096
(220) 10.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 10.05.2028
(730) «Գլոբալ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
2/5, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի, 

մրգային և այլ օղիներ, վիսկի: 
____________________

(210) 20180720  (111) 28097
(220) 10.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 10.05.2028
(730) «Գլոբալ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
2/5, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի, 

մրգային և այլ օղիներ, վիսկի:  
____________________

(210) 20180724  (111) 28098
(220) 10.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 10.05.2028
(730) «Գլոբալ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
2/5, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի, 

մրգային և այլ օղիներ, վիսկի: 
____________________

(210) 20180725  (111) 28099
(220) 10.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 10.05.2028
(730) «Գլոբալ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
2/5, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի, 

մրգային և այլ օղիներ, վիսկի: 
____________________
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(210) 20180727  (111) 28100
(220) 10.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 10.05.2028
(730) «Գլոբալ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
2/5, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(526) «ALCO» բառն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, սպիտակ և դեղնագա-
զարագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի). գինի. 
մրգային և այլ օղիներ. վիսկի: 

____________________

(210) 20180728 (111) 28101
(220) 10.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 10.05.2028
(730) «Գլոբալ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
2/5, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի, 

մրգային և այլ օղիներ, վիսկի: 
____________________

(210) 20180729  (111) 28102
(220) 10.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 10.05.2028
(730) «Գլոբալ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
2/5, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի, 

մրգային և այլ օղիներ, վիսկի: 
____________________

(210) 20180730 (111) 28103
(220) 10.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 10.05.2028
(730) «Գլոբալ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
2/5, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի, 

մրգային և այլ օղիներ, վիսկի: 
____________________

(210) 20180732  (111) 28104
(220) 10.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 10.05.2028
(730) «Գլոբալ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
2/5, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի, 

մրգային և այլ օղիներ, վիսկի: 
____________________
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(210) 20180734 (111) 28105
(220) 10.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 10.05.2028
(730) «Գլոբալ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
2/5, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի), գինի, 

մրգային և այլ օղիներ, վիսկի: 
____________________

(210) 20180737  (111) 28106
(220) 11.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 11.05.2028
(730) Արմեն Բալայան, Երևան, Կիևյան 2, բն. 
17, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 

(526) «Silver» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, արծաթագույն և բաց մանուշակա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. թանկարժեք մետաղյա զարդեր և 
բիժուտերիա:

____________________

(210) 20180796 (111) 28107
(220) 22.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 22.05.2028
(730) «Արվեստանոց» ՍՊԸ, Երևան, Մուրացանի 
113/3-17, AM 
(442) 18.06.2018
(540) 

(526) «Արվեստանոց» բառը և «design & 
print» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև 
(C-0, M-0, Y-0, K-100), երկնագույն (C-55, M-20, 
Y-0, K-0), երկնագույն (C-30, M-0, Y-15, K-0), 
երկնագույն (C-40, M-15, Y-0, K-0), կապույտ 
(C-80, M-35, Y-0, K-0), կապույտ (C-90, M-60, 
Y-0, K-0), կապույտ (C-85, M-75, Y-0, K-0), 
կանաչ (C-70, M-0, Y-37, K-0), կանաչ (C-85, 
M-30, Y-50, K-5), կանաչ (C-50, M-0, Y-90, K-0), 
կանաչ (C-25, M-0, Y-55, K-0), կանաչ (C-90, M-40, 
Y-65, K-30), կարմիր (C-0, M-100, Y-90, K-0), 
կարմիր (C-0, M-90, Y-90, K-0), նարնջագույն 
(C-0, M-65, Y-100, K-0), նարնջագույն (C-0, M-50, 
Y-100, K-0), դեղին (C-0, M-35, Y-100, K-0), բեժ 
(C-0, M-20, Y-40, K-0), մանուշակագույն (C-5, 
M-35, Y-5, K-0), մանուշակագույն (C-0, M-25, 
Y-5, K-0), մանուշակագույն (C-30, M-90, Y-20, 
K-0), մանուշակագույն (C-28, M-100, Y-65, K-18), 
մանուշակագույն (C-50, M-55, Y-0, K-0) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ.
դաս 40. տպագրություն.
դաս 42. դիզայն, այն է՝ արդյունաբերական 

դիզայն. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. համա-
կարգիչների համար գրերի կազմում. 
գեղարվեստական դիզայն. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում, 



ԳՅՈՒՏԵՐ

36

ՄԱՍ 1

36

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 20 18

բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման, 
փաստաթղթերի թվայնացում (տեսածրում). վեբ-
կայքերի դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն. 
ինտերիերի դիզայն:

____________________

(210) 20180803 (111) 28108
(220) 23.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 23.05.2028
(730) Չեմփիըն Փրոդաքթս Յուրըփ Լիմիթիդ, IE 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և արհեստական կաշի. 

կենդանիների կաշիներ. ուղեբեռներ և 
պայուսակներ, մասնավորապես՝ ճամպրուկներ, 
ճամփորդական սնդուկներ, սպորտային 
պայուսակներ, ուղեպայուսակներ, դպրոցական 
պայուսակներ, քուղով փակվող պայուսակ-
ներ, թիկնապայուսակներ, գոտկատեղին 
կրվող պայուսակներ, մարմնամարզական 
պայուսակներ, մեծ պայուսակներ. անձրևի 
և արևի հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և կաշեգործական-
թամբագործական իրեր. վզնոցներ, թոկեր և 
հագուստ կենդանիների համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20180804 (111) 28109
(220) 23.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 23.05.2028
(730) Չեմփիըն Փրոդաքթս Յուրըփ Լիմիթիդ, IE 
(442) 01.06.2018
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և արհեստական կաշի. 

կենդանիների կաշիներ. ուղեբեռներ և 
պայուսակներ, մասնավորապես՝ ճամպրուկներ, 
ճամփորդական սնդուկներ, սպորտային 
պայուսակներ, ուղեպայուսակներ, դպրոցական 
պայուսակներ, քուղով փակվող պայուսակներ, 
թիկնապայուսակներ, գոտկատեղին 
կրվող պայուսակներ, մարմնամարզական 
պայուսակներ, մեծ պայուսակներ. անձրևի 
և արևի հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և կաշեգործական-
թամբագործական իրեր. վզնոցներ, թոկեր և 
հագուստ կենդանիների համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20180826 (111) 28110
(220) 25.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 25.05.2028
(730) «ՎԵՍՏ+» ՍՊԸ, Երևան, Այգեձորի 34, AM 
(442) 18.06.2018
(540) 

(526) Բոլոր գրառումնեը բացառությամբ 
«REHANI» բառից ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20180866 (111) 28111
(220) 31.05.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 31.05.2028
(730) Ջփեն Բիո Փրոդաքթս Քո., ԷլԹիԴի., JP 
(442) 18.06.2018
(540) 

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

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. 
պլասենտաից պատրաստված կոսմետիկական 
միջոցներ. դիմափոշի. մաշկի կոսմետիկական 
տոներ. կոսմետիկական կրեմներ դեմքի համար. 
պատրաստուկներ մազերի խնամքի համար. 
օճառներ. մաշկը խոնավացնող ոչ բուժական 
սննդային շիճուկներ. կոսմետիկական կաթնային 
լոսյոններ. դեմքի կոսմետիկական դիմակներ. 
արևապաշտպան կրեմներ. հակակնճիռային 
կրեմներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. ատամի մածուկներ, ատամի փոշիներ. 
պարֆյումերիային արտադրանք.

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 
պլասենտաից պատրաստված դեղագոր-
ծական պատրաստուկներ. դեղագործական 
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար. 
սննդային հավելումներ. պլասենտաից 
պատրաստված սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կենդանիների 
համար. պլասենտաից պատրաստված 
դիետիկ սննդային հավելումներ. սննդային 
հավելումներ կոսմետիկական ազդեցությամբ. 
սննդային հավելումներ խմիչքների 
տեսքով. միքստուրաներ. պատրաստուկներ 
լյարդի գործառույթները բարելավելու 

համար. սրտանոթային պատրաստուկներ. 
մարսողական օրգանների վրա ազդող 
պատրաստուկներ. դեղեր զգայական 
օրգանների համար. կենտրոնական նյարդային 
համակարգի վրա ազդող պատրաստուկներ. 
պրոտեին բժշկական նպատակների համար. 
քիմիական ռեակտիվներ բժշկական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
նյութափոխանակության վրա ազդող 
պատրաստուկներ. կենսաբանական պատ-
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար. 
հակաբիոտիկային պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20180888 (111) 28112
(220) 05.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 05.06.2028
(730) «Վերածնունդ» մշակութային և ինտե-
լեկտուալ հիմնադրամ, Երևան, Արաբկիր  փ. 21, 
շ. 10, բն. 8, AM 
(442) 18.06.2018
(540) 

(526) «ARMENIAN MUSIC» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազ-
դային նյութերի. կրթադաստիարակչական 
ծառա յու թյուններ. ձայնագրությունների 
վարձակալություն. գրքերը դուրս տալու 
հնարավորությամբ գրադարանների ծառա-
յություններ. գրքերի հրատարակում. 
շարժական գրադարանների ծառայություններ. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկա-
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ցում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում). գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
երաժշտական արտադրանքի թողարկում. ոչ 
բեռնելի երաժշտության առցանց տրամադրում. 
ոչ բեռնելի տեսանյութերի առցանց 
տրամադրում: 

____________________

(210) 20180904 (111) 28113
(220) 07.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 07.06.2028
(730) Գագիկ Ապրեսյան, ք. Վանաձոր, Բոլոր 
Քար 4, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, մոխրագույն և դարչնագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ապրանքների առաքում:
____________________

(210) 20180910  (111) 28114
(220) 07.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 07.06.2028
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(442) 18.06.2018

(540) 

(511) 
դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 

հարմարանքներ. հագուստ ավտոմոբիլիստների 
համար. կոշիկ. բաղնիքի սանդալներ. բաղնիքի 
հողաթափներ. գուլպաներ (երկար). քրտինք 
կլանող երկար գուլպաներ. գուլպաների 
կրկնակրունկներ. բերետներ. բլուզներ. 
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ). 
գլխարկներ, գդակներ. տրիկոտաժեղեն. 
երկարաճիտ կոշիկներ. կիսակոշիկներ. 
կոշկաքթեր (կոշիկների մասեր). քրտնակալներ. 
տաբատակալներ. քուղերով կիսակոշիկներ. 
հագուստի օձիքներ. կաշնեներ. լիֆեր. 
բռնցքամարտիկների վարտիքներ. թասակներ 
(գլխարկ). իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ). ներքնազգեստ. գլխանոցներ 
(հագուստ). բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք). հովարներ գլխարկների համար. 
գոտիներ (հագուստ). շալեր. խալաթներ. 
սվիտերներ, պուլովերներ. շուրջառներ 
(եկեղեցական զգեստ). կարճագուլպաներ. 
կապեր կարճագուլպաների համար. 
կախակապեր. կապեր երկար գուլպաների 
համար. կոշիկների ճտքեր. միջատակեր. 
շապիկներ (բլուզներ). պլաստրոններ. 
կրծքակալներ. հագուստ. բոլորագլխարկներ. 
գլխարկներ. մետաղե եզրակ կոշիկների 
համար. մորթիներ (հագուստ). հանովի 
օձիքներ. զուգագուլպաներ. կոմբինեզոններ 
ջրային դահուկների համար. կոմբինեզոններ 
(հագուստ). քրտինք ներծծող ներքնազգեստ. 
առանց քուղերի սեղմիրաններ (գրացիաներ). 
կոստյումներ. պատրաստի հագուստ. 
մանկական վարտիքներ (ներքնազգեստ). 
ականջակալներ (հագուստ). փողկապներ. 
կոշկերեսներ. զանգապաններ. բրիջիներ. 
տաբատներ. հագուստ հեծանվորդների 
համար. վերնազգեստ. ձեռնոցներ (հագուստ). 
պատրաստի աստառներ (հագուստի 
տարրեր). վզպատներ. շարֆեր. տրիկոտաժե 
հագուստ. ներդիրներ շապիկների համար. 
էսպադրիլներ. մորթե թիկնոցներ. բուտսեր 
(ֆուտբոլային). ցիլինդրներ. գաբարդիններ 
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(հագուստ). սեղմիրաններ (ներքնազգեստ). 
գոտիներ (ներքնազգեստ). կրկնակոշիկ-
ներ. բաճկոնակներ. փողքաժապավեններ. 
գլխաշոր, որը ծածկում է պարանոցը և 
ուսերը. մարմնամարզական կոշիկներ. 
մանտո. անջրանցիկ հագուստ. սռնապաններ 
(գամաշներ՝ տաք գուլպաներ կոճերից 
մինչև ծնկները). հագուստ ջերսիից. 
շրջազգեստներ. նորածնի օժիտ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. բազկապատներ. գոգնոցներ 
(հագուստ). մուֆտաներ (հագուստ). օրարի 
(եկեղեցական հագուստ). թաթմաններ. խույրեր 
(եկեղեցական գլխարկ). տնային կոշիկներ. 
կնգուղով վերարկու (թիկնոցներ). մուշտակներ. 
լողափի զգեստներ. լողափի կոշիկ. 
գրպաններ հագուստի համար. պիժամաներ. 
զգեստներ. սաբոներ (կոշիկ). սանդալներ. 
կիսավարտիքներ. կրծկալներ. վերարկուներ. 
կոշիկների կրնկատակեր. պատմուճաններ 
(պարեգոտներ). ռանտեր կոշիկների համար. 
համազգեստ. բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
բաճկոններ (հագուստ). թղթե հագուստ. քողեր 
(հագուստ). լողագլխարկներ. լողավարտիքներ. 
լողազգեստներ. բաղնիքի խալաթներ. 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների. ներբաններ. 
կոշիկներ. կրունկներ. սպորտային կոշիկներ. 
ոչ էլեկտրական մուֆտաներ ոտքերի համար. 
սեպեր բուտսերի համար. սպորտային 
կիսակոշիկներ. գլխակապեր (հագուստ). 
գլխանոցով բաճկոն. տակի շրջազգեստներ. 
դահուկների կիսակոշիկներ. կանացի 
ներքնաշապիկներ (կոմբինացիա). բոդի 
(կանացի ներքնազգեստ). բանդանաներ 
(պարանոցի թաշկինակներ). հագուստ 
մարմնամարզիկների համար. հագուստ 
արհեստական կաշվից. կաշվե հագուստ. 
թիկնոցներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ. 
սարիներ. կարճաթև (T-աձև) մայկաներ. 
չալմաներ. ժապավենակապ փողկապներ լայն 
եզրերով. ջրցողի գլխարկներ. ձկնորսական 
բաճկոններ. գոտի-քսակներ (հագուստ). կրծքի 
գրպանի թաշկինակներ. թղթե գդակներ 
(հագուստ). դիմակներ քնելու համար. 
կիսատաբատաձև շրջազգեստներ. պոնչոներ. 
սարոնգներ. դահուկորդների ձեռնոցներ. 
լեգինսներ (շալվար). սարաֆաններ. հովարով 
գլխարկներ. կիսատաբատներ (ներքնազգեստ). 

սպորտային մայկաներ. կաճյակներ (թաղիքե 
ոտնաման). ժամաշապիկներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. քրտինք ներծծող 
կարճագուլպաներ. վարսավիրական թիկնոց. 
կարատեի համազգեստ. ձյուդոյի համազգեստ 
մարմնամարզական կիպ նստող զգեստ. 
կիմոնո. թևքերով մանկական կրծկալներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների. 
հագուստ, այն է՝ գուլպայեղեն ու 
տրիկոտաժեղեն, բասկետբոլային կոշկեղեն, 
բասկետբոլային կոշկեղեն՝ ռետինե կամ 
կաուչուկե ներբանով, բասկետբոլային կեդեր, 
թենիսկաներ, «պոլո» շապիկներ (բլուզներ), 
բամբակե սպորտային սվիտերներ և շապիկներ 
(բլուզներ), ֆուֆայկաներ, սպորտային 
սվիտերներ, բամբակե շապիկներ (բլուզներ) 
և ֆուտբոլկաներ, տոլստովկաներ, բամբակե 
սպորտային  տաբատներ, մարզական 
տաբատներ, վարտիքներ, փոխաններ, 
ուսակապերով տոպեր, կիսատաբատներ, կարճ 
տաբատներ, կիսավարտիքներ, պիժամաներ, 
սպորտային շապիկներ (բլուզներ), ռեգբի 
խաղալու շապիկներ (բլուզներ), փողկապներ, 
գիշերաշապիկներ, կեպկաներ, մարզական 
կոստյումներ, տաքությունը պահպանող 
սպորտային տաբատներ, մարզական տոպեր և 
շապիկներ (բլուզներ), ժակետներ, պիջակներ, 
հողմակայուն բաճկոններ (հագուստ), 
գլխակապեր (հագուստ), բազկապատներ, 
բազկակապեր, ներքնազգեստ, բռնցքա-
մարտիկների կիսավարտիքներ, սլաքս 
տաբատներ, ականջակալներ (հագուստ), 
թաթմաններ, գործած և տրիկոտաժի շապիկներ 
(բլուզներ), զգեստներ ջերսիից, զգեստներ 
և համազգեստ աջակցման խմբերի համար, 
հագուստ լողանալու համար, զգեստներ 
լողալու համար, բիկինիներ, տանկինիներ 
(բիկինի տեսակի կիսավարտիքով մայկաներ), 
կիսավարտիքներ և շորտեր լողալու համար, 
շորտեր լողանալու համար, կիսավարտիքներ 
և շորտեր տախտակի վրա սահելու 
համար, անջրանցիկ կոստյումներ, լողափի 
հագուստ, թիկնոցներ լողազգեստի համար, 
պարեոներ և լայն շարֆեր լողազգեստի 
համար, լողափի սանդալներ ու հողաթափեր, 
լողափի բոլորագլխարկներ և գլխարկներ, 
հովարով արևապաշտպան գլխարկներ, 
գլխարկներ լողալու համար, կեղծամներով կամ 
մազափնջերով օրիգինալ գլխարկներ.
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դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
զվարճանքի (ատրակցիոնների) զբոսայգիների 
ծառայություններ. զվարճությունների ծառա-
յություններ. կենդանիների վարժեցում. կինեմա-
տոգրաֆիական սարքավորումների վարձույթ. 
զվարճությունների կազմակերպում հյուրերի 
համար. կինոստուդիաների ծառայություններ. 
կրկեսային կատարումների ներկայացում. 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի). հեռակա ուսուցում. ֆիզիկական 
դաստիարակություն.  դեկորացիաների   վար-
ձույթ շոու-ծրագրերի համար. հանգստի կազմա-
կեր պում. զվարճալի ռադիոհաղորդումներ. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. կինո-
ֆիլմերի վարձույթ. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների. մարմնամարզության ուսուցում. 
գրքերը դուրս տալու հնարավորու թյամբ 
գրադարանների ծառայություններ. գրքերի 
հրատարակում. ռադիո և հեռուստա-
տեսային ընդունիչների վարձույթ. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացում-
ներ, երաժշտասրահների ներկայացումներ. 
նվագա խմբերի ծառայություններ. թատերա-
կան ներկայացումներ. շոուների արտա-
դրություն. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. թատերական դեկորացիաների 
վարձույթ. կենդանաբանական այգիների 
ծառայություններ. սպորտային սարքերի 
տրամադրում. նկարիչներին մոդելներ 
տրամադրող գործակալությունների ծառա-
յություններ. շարժական գրադարանների 
ծառայություններ. խաղատների ծառայու-
թյուններ (խաղեր). ակումբների ծառայու-
թյուններ (զվարճություն կամ կրթություն). 
կոլոքվիումների կազմակերպում և անցկա-
ցում. կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում. վեհաժողովների (կոնգրեսների) 
կազմակերպում և անցկացում. դիսկոտեկ-
ների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
կրթության հարցերով. քննությունների անց-
կացում. տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով. 

մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
գոլֆի դաշտերի տրամադրում. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես-մարզումներ). հանգստի ճամբար-
ների ծառայություններ (զվարճություններ). 
թատերա կանացված ներկայացումներ. կինո-
դահլիճների ծառայությունների տրամադրում. 
մանկապարտեզներ (կրթություն). սպոր-
տային մրցումների կազմակերպում. 
ժամանցային հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում. գործնական հմտությունների 
ուսուցում (ցուցադրություն). թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). ձայնագրությունների ստու-
դիաների ծառայություններ. տեղեկատվություն 
հանգստի հարցերով. ստորջրյա սուզման 
հանդերձանքի վարձույթ. սպորտային 
սաքավորումների վարձույթ, բացառությամբ 
տրանսպորտային միջոցների. մարզա-
դաշտերի սարքավորումների վարձույթ. 
տեսամագնիտոֆոնների վարձույթ. տեսա-
ֆիլմերի վարձույթ. սեմինարների կազմա-
կերպում և անցկացում. սպորտային 
ճամբարների ծառայություններ. գիտա-
ժողովների (սիմպոզիումների) կազմակերպում 
և անցկացում. սպորտային միջոցառումների 
ժամկետների պլանավորում. կրթության 
գիշերօթիկ դպրոցներ. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում 
(ուսուցում). գեղեցկության մրցույթ-
ների կազմակերպում. ներկայացումների 
տոմսերի ամրագրում. կրկնօրինակում. 
կրոնական կրթություն. վիճակախա-
ղերի կազմակերպում. պարահանդես-
ների կազմա կերպում. ներկայացումն երի 
կազմա կերպում (իմպրեսարիոների ծառա-
յու թյուններ). խաղադահլիճների ծառայու-
թյունների տրամադրում. ձայնային 
սարքավորումների վարձակալություն. 
լուսավորման սարքերի վարձույթ թատ-
րոնների կամ հեռուստաստուդիաների համար. 
թենիսի կորտերի վարձույթ. տեսախցիկների 
վարձույթ. սցենարներ գրելու ծառայություններ, 
բացառությամբ գովազդայինից. 
տեսագրությունների մոնտա ժում. գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
հրապարակումներ էլեկտրոնային սեղանադիր 
հրատարակչական համակարգերի օգնությամբ. 
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ենթագրերի կատարում. համակարգչային 
ցանցերի կողմից տրամադրվող ծառայություն-
ներ առցանց խաղերի ոլորտում. կարաոկե 
ծառայություն ներ. երաժշտության ստեղծագոր-
ծում. գիշերային ակումբ-սրճարանների 
ծառայություններ (զվարճություններ). առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. լուսանկարչական 
ռեպոր տաժներ. լուսանկարչություն. մասնա-
գիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
նորությունների ծառայություն. թարգմանիչ-
ների ծառայություններ. թարգմանություն 
ժեստերի լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի 
ստեղծում. տոմսերի բաշխման ծառայու-
թյուններ (զվարճանք, ժամանց). 
տեքստերի խմբագրում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. գեղագիր-
ների ծառայություններ. հրապարակումների 
մանրակերտում, բացառությամբ գովազ-
դայինների. նորաձևության ցուցադրության 
կազմակերպում ժամանցի նպատակով. 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում). սպորտային հրապարակների 
վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների ծառայություններ. 
բանավոր թարգմանողների ծառայություններ. 
անհատական մարզիչների ծառայություններ. 
ֆիթնես-դասերի անցկացում. մասնագիտա-
կան վերապատրաստում. երաժշտական 
արտադրանքի թողարկում. խաղալիքների 
վարձույթ. խաղասարքերի վարձույթ. 
դպրոցների կողմից մատուցվող կրթական 
ծառայություններ. ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի 
տեսանյութերի առցանց տրամադրում. 
կրկնուսույցի ծառայություններ. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. երգահանների ծառայություն-
ներ. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 
սիմուլյատորի միջոցով մատուցվող ուսուցում. 
չբեռնվող ֆիլմերի տրամադրում «տեսանյութ 
ըստ պահանջի» ծառայության միջոցով. 
չբեռնվող հեռուստատեսային ծրագրերի 
տրամադրում «տեսանյութ ըստ պահանջի» 
ծառայության միջոցով. սադո (ճապոնական 
թեյի ծիսակարգի ուսուցում). այկիդոյի ուսուցում. 
արվեստի ստեղծագործությունների վարձույթ. 

սենյակային ակվարիումների վարձույթ. 
լեռնային զբոսաշրջության իրականացում 
և առաջնորդում. զգեստավորված դիմակա-
հանդեսների կազմակերպում զվարճու-
թյունների համար. գեղարվեստի 
պատկերասրահների կողմից ներկայացվող 
մշակութային, կրթական կամ ժամանցա-
յին ծառայություններ. զվարճությունների, 
դաստիարակության, կրթության և ուսուց-
ման ծառայություններ կանոնավոր 
հեռուստատեսային և ռադիո ծրագրերի 
տեսքով բասկետբոլի, բասկետբոլային 
կենդանի խաղերի և ցուցադրումների կազմա-
կերպման և անցկացման բնագավառում. 
բասկետբոլային խաղերի, մրցումների և 
բասկետբոլին վերաբերող ծրագրերի ռադիո և 
հեռուստատեսային շոուների պատրաստում, 
մոնտաժում և տրամադրում. բասկետբոլային 
մարզական կենտրոնների և ճամբարների, 
մարզիչների որակավորման բարձրացման 
համար մարզական կենտրոնների և 
ճամբարների, պարային աջակցման խմբերի 
մարզական կենտրոնների և ճամբարների և 
բասկետբոլային մրցումների կազմակերպում 
և անցկացում. զգեստավորված մասկոտ-
ների կամ պարային աջակցման խմբերի 
մասնակցությամբ զվարճությունների ծառայու-
թյուններ բասկետբոլային խաղերում և 
ցուցադրումներում, սեմինարներում, մարզական 
կենտրոններում և ճամբարներում, գովազդա-
յին ակցիաներում և այլ բասկետբոլային 
նմանատիպ միջոցառումներում, մրցումներում 
և երեկույթներում. երկրպագուների ակումբ-
ներ. զվարճությունների ծառայություններ, 
այն է՝ հեռուստատեսային, ինտերակ  տիվ 
հեռուստատեսային ամենահետաքրքիր 
և կարևոր ծրագրերի, տեսագրումների, 
հոսքային տեսագրումների, ինտերակտիվ 
տեսածրագրերի ամենահետաքրքիր և կարևոր 
հատվածների ընտրության, ռադիոծրագրերի, 
ռադիոհաղորդման ամենահետաքրքիր և 
կարևոր հատվածների և ձայնագրումների 
տեսքով բասկետբոլի բնագավառում 
չբեռնվող մուլտիմեդիային նյութեր պարու-
նակող ցանցային կայքի տրամադրում. 
վիճակագրական տվյալների և վիկտորինաների 
տեսքով բասկետբոլի մասին նորությունների 
և տեղեկատվության տրամադրում. առցանց 
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չբեռնվող խաղեր, այն է՝ համակարգչային 
խաղեր, տեսախաղեր, ինտերակտիվ տեսա-
խաղեր, հմտությունը զարգացնող ակտիվ 
խաղեր, արկադային խաղեր, երեկույթների 
ժամանակ անցկացվող մեծահասակների և 
երեխաների թիմային խաղեր, սեղանի խաղեր, 
գլուխկոտրուկ խաղեր, կազմված պատկերներ 
կազմող տարրերի հավաքածուից (փազլներ) 
և տարբեր բնույթի համատարած խաղեր, 
խաղեր-վիկտորինաներ. էլեկտրոնային 
հրատա րակություններ, այն է՝ բասկետբոլին 
վերաբերող ամսագրերի, ուղեցույցների, 
տեղեկագրերի, գունազարդման համար գրքերի 
և երրորդ անձանց խաղերի ցուցակների 
առցանց հրատարակում ինտերնետով. 
առցանց ռեժիմում համակարգչային տվյալ_
ների բազաների տրամադրում բասկետբոլի 
բնագավառում։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20180913  (111) 28115
(220) 08.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 08.06.2028
(730) «Բեյսիկ քորփորեյշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաբաջանյան 4/12, AM 
(442) 16.07.2018
(540) 

(526) «Corporation» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. մասնավորապես՝ մանրամեծածախ 
առևտուր, ապրանքների ներմուծում և 
արտահանում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180921  (111) 28116
(220) 08.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 08.06.2028
(730) «Մոնեո» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 
50, AM 
(442) 18.06.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, երկնագույն, նարնջագույն և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 42. տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում ծրագրային ապահովման մշակում:

____________________

(210) 20180927  (111) 28117
(220) 11.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 11.06.2028
(730) «Գլոբալ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
2/5, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 

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

մրգային և այլ օղիներ, վիսկի:
____________________

(210) 20180930 (111) 28118
(220) 11.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 11.06.2028
(730) «Գլոբալ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
2/5, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 

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

մրգային և այլ օղիներ. վիսկի: 
____________________
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(210) 20180931  (111) 28119
(220) 11.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 11.06.2028
(730) «Գլոբալ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
2/5, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 

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

մրգային և այլ օղիներ. վիսկի: 
____________________

(210) 20180932 (111) 28120
(220) 11.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 11.06.2028
(730) «Գլոբալ ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Արմենակյան 
2/5, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 

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

մրգային և այլ օղիներ. վիսկի: 
____________________

(210) 20180956 (111) 28121
(220) 14.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 14.06.2028
(730) Լայըն քորփորեյշն, JP 
(442) 16.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ լվանալիս 

սպիտակեղենը փափկացնելու համար. 
պատրաստուկներ լվացքի համար. օճառներ 
(ոչ բուժական). լվացող միջոցներ լվացքի 

համար. լվացող միջոցներ սպասքի համար. 
մաքրող միջոցներ լոգարանների համար. 
լվացող միջոցներ զուգարանակոնքերի համար. 
պատրաստուկներ ջրթափ խողովակները 
մաքրելու համար. սպիտակեցնող պատրաս-
տուկներ կենցաղային նպատակներով 
օգտագործման համար. մարմնի օճառներ 
(ոչ բուժական). ձեռքի օճառներ (ոչ 
բուժական). շամպուններ (ոչ բուժական). 
մազերի ողողման ոչ բուժական միջոցներ. 
մազերի լավորակիչներ. մազերի աճի համար 
կոսմետիկական միջոցներ. լոսյոններ մաշկի 
համար, հեղուկ – քսուքներ մաշկի համար. 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). հոտազերծիչներ 
մարդու համար. հոտազերծիչներ ընտանի 
կենդանիների համար.  լվացող միջոցներ 
դեմքի համար (ոչ բուժական). եթերային յուղեր. 
ատամի մածուկներ, ատամի փոշիներ (ոչ 
բուժական). պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար (ոչ բուժական).

դաս 21. ատամի թելեր. ատամի խոզա-
նակներ. միջատամային կլոր խոզանակներ. 
խոզանակներ ատամի պրոթեզների համար. 
ատամի էլեկտրական խոզանակներ. պիտոյա-
տուփեր ատամի խոզանակների համար. 
պիտոյատուփեր հարդարանքի պարագաների 
համար. խոզանակներ մազերը լվանալու 
համար. խոզանակներ ընտանի կենդանիների 
համար. միանգամյա օգտագործման թերթեր 
ընտանի կենդանիների մնացուկները մաքրելու 
համար. նյութեր ընտանի կենդանիների 
մնացուկները մաքրելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180961  (111) 28122
(220) 15.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 15.06.2028
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 02.07.2018
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(540) 

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

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխախոտի համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 

ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ՝ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար։

____________________

(210) 20180962 (111) 28123
(220) 15.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 15.06.2028
(730) «Պետրոսյան վայնս» ՍՊԸ, Երևան, Հ. 
Էմինի փ. 2/1/7-8, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես` գինի, հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180964 (111) 28124
(220) 15.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 15.06.2028
(730) «Պետրոսյան վայնս» ՍՊԸ, Երևան, Հ. 
Էմինի փ. 2/1/7-8, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 
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(526) «Voskehat» և «VINEYARDS» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-
վորապես՝ գինի, հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180965 (111) 28125
(220) 15.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 15.06.2028
(730) «Պետրոսյան վայնս» ՍՊԸ, Երևան, Հ. 
Էմինի փ. 2/1/7-8, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-

վորապես՝ գինի, հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180989 (111) 28126
(220) 19.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 19.06.2028
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 16.07.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի, 
խաղողի օղի, մրգային օղի:

____________________

(210) 20181003  (111) 28127
(220) 21.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 21.06.2028
(730) Բինգրե Քո., Լթդ., KR 
(442) 02.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ. կաթի գերակշռությամբ 

կաթնային ըմպելիքներ. մրգեր պարունակող 
կաթնային ըմպելիքներ. կաթնամթերք. 
կաթի փոխարինիչներ. յոգուրտ. սոյայի 
կաթ. պանիրներ. պահածոյացված մրգեր. 
թեթև նախուտեստներ մրգերի հիմքով. 
պահածոյացված բանջարեղեն. մրգային 
պահածոներ. չորացրած մրգեր. ձվեր. 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված 
բանջարեղենների հիմքով). խոզի կոտլետներ. 
սոյայի կաթնաշոռից (տոֆու) պատրաստված 
սննդամթերք. կարագ. կաթի փոշի. անկենդան 
ձուկ. նրբերշիկ և երշիկեղեն. ապուրներ. 
սննդային յուղ, սննդային ճարպեր. միս. 
մշակված ընկույզներ.

դաս 30. պաղպաղակ. սննդային 
սառույց. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). քաղցրավենիք. թխվածքաբլիթ. 
հաց. մրգային սառույց. սառեցրած տորթեր. 
պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. կոներ 
պաղպաղակի համար. պաղպաղակ 
պատրաստելու խառնուրդներ. պաղպաղակ 
պարունակող սառեցրած քաղցրավենիք. 
ջելատո (իտալական պաղպաղակի տեսակ). 
շոկոլադ. թխվածքաբլիթ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 



ԳՅՈՒՏԵՐ

46

ՄԱՍ 1

46

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 20 18

առավելապես խորիզով. դոնդողի տեսքով 
հրուշակեղեն. մրգային դոնդող (հրուշակային). 
սուրճ. սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճով և 
կաթով ըմպելիքներ. կակաո. շոկոլադի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ 
կաթով. թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. 
բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ). լապշա 
(արիշտա). մշակված հացահատիկային 
արտադրանք. հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. մրգային քացախ. համեմանք. 
բուրավետարարներ ըմպելիքների համար, 
բացառությամբ եթերային յուղերի. կոչուջան 
(մածուկ ֆերմենտացված կծու պղպեղի հիմքով). 
բրնձային բլիթներ. սոուսներ. եփած բրինձ. 
նրբաբլիթներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20181005  (111) 28128
(220) 21.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 21.06.2028
(730) «Վիվառո բեթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
թիվ 4/17, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 

(526) «.com» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, մուգ վարդագույն, սպիտակ և սև գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպում:
____________________

(210) 20181018  (111) 28129
(220) 22.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 22.06.2028
(730) «Ինտերավտո» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց պող. 25-1 բ, AM 
(442) 16.07.2018

(540) 

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

դաս 35. ավտոպահեստամասերի վաճառք:
____________________

(210) 20181044  (111) 28130
(220) 29.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 29.06.2028
(730) «Էֆ Սի մեդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 
փ., տուն 90, AM 
(442) 16.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. կենսաբանական ակտիվ հավե-

լումներ:
____________________

(210) 20181045  (111) 28131
(220) 29.06.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 29.06.2028
(730) «Էֆ Սի մեդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 
փ., տուն 90, AM 
(442) 16.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. կենսաբանական ակտիվ հավե-

լումներ: 
____________________
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(210) 20181101  (111) 28132
(220) 10.07.2018 (151) 31.10.2018
   (181) 10.07.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռուբեն Ասման-
գուլյան, Երևան, Կոմիտաս 32, բն. 30, AM 
(442) 16.07.2018
(540) 

(526) «dent clinic» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական օգնություն, 
ստոմատոլոգիա:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4631  30.07.2028 Ալեքսանդր Դուքհամ ընդ Քո., Լիմիթիդ, GB

4754  16.12.2028 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

4768  22.10.2028 Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

5228  09.12.2028 Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

5229  28.12.2028 Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

13874  28.10.2028 «Մեդտեխնիկա պլյուս» ՓԲԸ, Երևան, Հերացու 7, AM

13978  16.10.2028 «Էվրիկա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Շարուրի 28/2, բն.58, AM

14050  17.11.2028 Արեգ Աղասարյան, ք. Երևան, Դավթաշեն 1-ին թաղ., 22, բն. 43, AM

14141  06.10.2028 Գլենմարք Ֆարմասյութիքալս Լիմիթեդ, IN

14154  06.10.2028 Գլենմարք Ֆարմասյութիքալս Լիմիթեդ, IN

14338  18.12.2028 «Դոստ Ինթերնեյշընըլ» ՍՊԸ, Երևան, Արտաշիսյան 89, AM

14368  17.11.2028 Փաքշու Ինդասթրիալ Գրուփ, IR

14370  26.01.2029 Թոմ Էն Թոմս Քո., Լթդ., KR

14608  09.03.2029 Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

14712  27.03.2029 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

14892  09.10.2028 «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, 0026, Սևանի 86/1, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ



50

 

50

№ 11/1 
01 . 1 1 . 20 18

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

      01-01                 474 S
      09-05                475 S
      32-00                476 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23L1/00              3228  A

A23L3/00             3228  A

C12J1/00               3229  A

G01 J5/00             3230  A

   A61B5/00             534  U



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 2135
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24911
73 (1) Իրավատեր Հակոբ Սումբատյան, 
Երևան, Դավիթաշեն 4-րդ թաղ., 25-21, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող 
Մաթևոս Բարսեղյան, Երևան, Դավիթաշեն 
4-րդ թաղ., շ.25, բն. 19, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        10.10.2018

____________________

Գրանցում No 2136
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10930
73 (1) Իրավատեր  «Ապեյրոն» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Արշակունյաց պողոտա 25/1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գալաքսի 
կոնցեռն» ՍՊԸ, ք. Երևան, Կիևյան փող. 1ա 
շենք, 1/4 տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         15.10.2018

____________________

Գրանցում No 2137
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17181
73 (1) Իրավատեր  Սոսիետե Նասիոնալ 
դ՝Էքսփլուատասյոն Էնդուստղիել դե Տաբակ 
է Ալյումեթ, ՍԱ, 143 boulevard Romain Rolland, 
cedex 14, Paris 75685, France, FR

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սոսիետե 
Նասիոնալ դ՝Էքսփլուատասյոն Էնդուստղիել 
դե Տաբակ է Ալյումեթ, ՍԱՍՈՒ, 143 boulevard 
Romain Rolland F-75014 Paris, FR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         19.10.2018

____________________

Գրանցում No 2138
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23154
73 (1) Իրավատեր  «Ի-Վի քոնսալթինգ» ՓԲԸ, 
Երևան, Մելիք-Ադամյան 2/1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Հայաստանի 
փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զար գաց-
ման ազգային կենտրոն (Հայաստանի ՓՄՁ 
ԶԱԿ), ՀՀ, ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         19.10.2018

____________________
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Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

3107                 13.03.2018
2246                 17.10.2018
3033        14.04.2018
3125        11.04.2018
3127        05.04.2018
3153        07.04.2018
3227        14.04.2018

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

464 U                   12.04.2018

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

  191 S                02.04.2018

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



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)



56

ՄԱՍ 1
 

56

№ 11/1 
01 . 1 1 . 20 18

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2018.01 (11) 3228 (13) A
A23L1/00
A23L3/00

(21) AM20180085 (22) 27.07.2018
(72) Ваграм Погосян (AM) 
(73) Ваграм Погосян, 0054, Ереван, 3-ый 
квартал Давташена 4, кв. 13 (AM) 
(54) Способ консервирования фруктов и ягод
(57) Изобретение относится к пищевой промыш-
ленности, в частности, к консер вированию 
фруктов и ягод. 

Фрукты и ягоды сортируют, обрабатывают, 
укладывают в тару, добавляют консервирующий 
раствор и закрывают крышкой. В качестве 
раствора используют натуральный сок 
консервируемого плода. Потом тару с закрытой 
крышкой укладывают в пакет из трехслойной 
вакуумной пленки. Последний пропускают 
через машину по упаковке в газовой смеси 
с использованием азота и углекислого газа и 
пакет запаивают. При этом давление газовой 
смеси в пакете должно быть ниже атмосферного 
давления, после чего пакет стерилизуют 
ионизированным облучением дозой 6-20 кГр. 

Способ обеспечивает длительный срок 
хранения консервированных фруктов и ягод в 
натуральном свежем виде.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3229 (13) A
C12J1/00

(21) AM20170067 (22) 28.04.2017
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян 
(AM), Кристине Меликян (AM) 
(73) Ваграм Габзималян, 0025, Ереван, пр. 
Арцаха 1, кв. 32 (AM), Варсеник Аветисян, 
0025, Ереван, Гераци 14, кв. 4 (AM), Кристине 
Меликян, 0025, Ереван, Гераци 14, кв. 4 (AM) 
(54) Способ получения натурального уксуса
(57)  Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к способам 
получения натурального уксуса.

Природный ингредиент моют, размельчают, 
экстрагируют водой, подвергают брожению, 
затем фильтруют. В качестве натурального 

ингредиента берут клубни топинамбура, 
перед экстракции размельченный топинамбур 
превращают в пюре, фильтрацией отделяют 
твердую массу от жидкости, твердую массу 
экстрагируют водой при температуре 50-60°С 
в течении 1-1,5ч при соотношении 1:1, в 
полученную массу добавляют фильтрацией 
отделенную жидкость, затем лимонную кислоту 
до достижения pH 5,2- 5,4 значения, а брожение 
осуществляют в спиртовой среде в присутствии 
дрожжей, а затем окисляют и фильтруют.

Упрощается способ.   
____________________

(51) 2018.01 (11) 3230 (13) A
G01 J5/00

(21) AM20180071 (22) 20.06.2018
(72) Армен Кузанян (AM), Астхик Кузанян (AM), 
Ваан Никогосян: (AM) 
(73) “Институт физических исследований НАН 
РА” государственная некоммерческая органи-
зация, 0203, Арагацотни марз, Аштарак 2 (AM) 
(54) Многослойный датчик термоэлек три
ческого детектора
(57)  Изобретение относится к области 
регистрации слабого излучения, в част-
ности регистрации одиночных фотонов 
инфракрасного, видимого, ультрафиолетового 
и рентгеновского диапазона.

Многослойный датчик термоэлектри-
ческого детектора состоит из последовательно 
расположенных сверху вниз поглотителя 
фотонов, электрического контакта, термо-
электрической пленки и теплопоглотителя, при 
этом поглотитель фотонов и электрический 
контакт выполнены из различных материалов. 
Поглотитель фотонов может быть однослойным 
или быть многослойным, состоящим из 
нескольких слоев, изготовленных из разных 
материалов. Электрический контакт и 
теплопоглотитель могут быть изготовлены из 
электропроводящих или сверхпроводящих 
материалов.

Обеспечивается высокая эффективность 
регистрации фотонов на длинах волн от 
инфракрасной до рентгеновской, 2 ил.

____________________

Сведения о выданных патентах
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

Заключения Агенства о патентоспособности

(51) 2012.01 (11) 2658 (13) B
C10G 21/00
C10G 29/00
E21B 43/00

(21) AM20110118 (22) 10.02.2010
(85) 06.09.2011
(86) PCT/US2010/023763, 10.02.2010
(87) WO2010/093700, 19.08.2010
(31) 61/152,207,    (32) 12.02.2009,    (33) US
(72) Дана Тодд (US), Пэттн Джеймс, В. (US) 
(73) Ред Лиф Рисорсиз, Инк. (US) 
(54) Способ получения минералов из угле-
водородных материалов

_____________________



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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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2018.01 (11) 534  (13) U
A61B5/00

(21) AM20180081U (22) 06.07.2018
(72) Марат Мурадян (AM), Мовсес Мурадян (AM), 
Степан Григорян (AM), Роберт Арутюнян (AM), 
Мгер Маркосян (AM) 
(73) “Шушинский Технологический Университет” 
фонд, Республика Арцаха,  Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и гидро-
техники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Электродиагностический прибор
(57) Полезная модель относится к облaсти 
медицинскогo приборостроения, в частности 
– дыхательной системе и ритмической работе 
диафрагмы в результате которой, возникшие 
электрические потенциалы записываются, 
измеряются оцениваются и диагностируются. 

Сведения о выданных патентах

Электродиагностический прибор имеет 
корпус, в котором размещены источник 
питания, последовательно соединённые 
дифференциальный усилитель,  усилитель 
мощности и записывающее устройство. 
Датчики соединены к усилителю мощности 
с двумя удвоителями напряжения, выход 
которого соединен к входу активного 
фильтра, выход фильтра - к входу аналого-
цифрового преобразователя, к которому так же 
подключен стабилизатор напряжения; выход 
преобразователя подключен к микроконтролеру; 
к контролеру подключены SD- устройство 
памяти,  динамик, два USB  для канала связи и  
графический цветной контактно управляемый 
монитор. 

Разработанный прибор обеспечивает запись 
электрических сигналов диафрагмы, 1 ил.

____________________



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

(51) 01-01 (11) 474  (13) S 
(21) 20180028  (22) 08.06.2018
(72) Мелик Антонян (AM) 
(73) ООО “Меланта” (AM) 
(74) А. Хачикян
(54) Чипсы (6 вариантов)

____________________

(51) 09-05 (11) 475  (13) S 
(21) 20180025  (22) 08.06.2018
(72) Мелик Антонян (AM) 
(73) ООО “Меланта” (AM) 
(74) А. Хачикян
(54) Упаковка для чипсов (3 варианта)

____________________

(51) 32-00 (11) 476  (13) S 
(21) 20180031  (22) 11.07.2018
(72) Степан Азарян (AM) 
(73) “Артстеп” ООО (AM) 
(74) В. Петросян
(54) Графические рисунки (28 вариантов)

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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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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