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ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը

   51 միջազգային արտոնագրային դաս ակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2018.01 (11) 509  (13) U
C09K 11/00
H01L 31/00

(21) AM20170104U (22) 01.08.2017
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM) 
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069, 
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM) 
(54) Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման 
ընդունիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումների 
ընդունմանը և բևեռացումը չափող սարքերին: 
Օգտակար մոդելը կարող է օգտագործվել 
տիեզերական օբյեկտների, սինքրոտրոնային 
ճառագայթների ուսումնասիրության համար, 
ինչպես նաև բժշկության, կենսաբանության, 
գյուղատնտեսության մեջ, տեխնիկայում և 
ֆիզիկական հետազոտություններում: 

Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման 
ընդունիչն ունի  հաջորդաբար տեղակայված 
կիզակետող և զտող հանգույցներ,  կոնվերտեր, 
օպտոէլեկտրոնային կերպափոխիչ, որին միաց-
ված է էլեկտրական ազդանշանի մշակման և 
ցուցանշման հանգույց: Կոնվերտերը կորունդե 
միաբյուրեղի կտրվածք է: Ընդունիչը լրացուցիչ 
ունի  կորունդե միաբյուրեղի մակերևույթին 
ուղղահայաց առանցքի շուրջը միաբյուրեղը 
պտտող սարք: 

Ապահովվում է բևեռացված ճառագայթման 
ընդունման առավելագույն զգայունությունը, 3 նկ.:                                                                                                          

____________________

(51) 2018.01 (11) 510  (13) U
C09K 11/00
H01L 31/00

(21) AM20170106U (22) 03.08.2017
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM) 
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069, 
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM) 
(54) Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման 
ընդունիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
ուլտրամանուշակագույն, այդ թվում՝ 
վակուումային ուլտրամանուշակագույն ճառա-
գայթումների ընդունմանը և բևեռացումը 

չափող սարքերին, և կարող է օգտագործվել 
տիեզերական օբյեկտների, սինքրոտրոնային 
ճառագայթման ուսումնասիրության համար, 
ինչպես նաև բժշկության, կենսաբանության, 
գյուղատնտեսության մեջ, տեխնիկայում և 
ֆիզիկական հետազոտություններում: 

Ընդունիչն ունի հաջորդաբար տեղակայված 
կիզակետող և զտող հանգույցներ, կոնվերտեր, 
օպտոէլեկտրոնային կերպափոխիչ: Կերպա-
փոխիչին միացված է էլեկտրական ազդա-
նշանի մշակման և ցուցանշման հանգույց: 
Կոնվերտերը կորունդե միաբյուրեղի կտրվածք 
է: Կոնվերտերը լրացուցիչ ունի նույն կորունդե 
միաբյուրեղի նույնպիսի կտրվածք: Լրացուցիչ 
կտրվածքը կոշտ տեղակայված է այնպես, 
որ կտրվածքների հարթ մակերևույթներին 
ուղղահայաց ընկնող հարթ բևեռացված 
ճառագայթման նկատմամբ կտրվածքների 
առավելագույն զգայունության ուղղությունները 
կազմեն ուղիղ անկյուն: Ընդունիչն ունի 
միաբյուրեղի լրացուցիչ կտրվածքի միջոցով 
ներգործվող լրացուցիչ օպտոէլեկտրոնային 
կերպափոխիչ, դրան միացված էլեկտրական 
ազդանշանի մշակման և ցուցանշման լրացուցիչ 
հանգույց, ինչպես նաև կտրվածքների 
մակերևույթներին ուղղահայաց առանցքի շուրջ 
կոնվերտերը պտտող սարք: 

Ընդլայնվում են ընդունիչի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, բարձրացվում են 
չափումների ճշգրտությունը և օգտագործման 
հարմարավետությունը, 3 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 511  (13) U
C09K 11/00
H01L 31/00

(21) AM20170114U (22) 14.08.2017
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM) 
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069, 
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM) 
(54) Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման 
ընդունիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ուլտրա-
մանուշակագույն և վակուումային ուլտրա  մա-
նուշակագույն ճառագայթումների ընդուն  մանը 
և բևեռացումը չափող սարքերին:
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Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման 
ընդունիչն ունի հաջորդաբար տեղակայված 
կիզակետող և զտող հանգույցներ, կորունդե 
միաբյուրեղի կտրվածքի տեսքով կատարված 
կոնվերտեր, օպտոէլեկտրոնային կերպա-
փոխիչ: Կերպափոխիչին միացված է 
էլեկտրական ազդանշանի մշակման և ցուցա-
նշման հանգույց: Կոնվերտերն ունի նաև նույն  
կորունդե միաբյուրեղի լրացուցիչ նույնպիսի 
երկրորդ և երրորդ կտրվածքներ, որոնք կոշտ 
տեղակայված են այնպես, որ կտրվածքների 
հարթ մակերևույթներին ուղղահայաց 
ընկնող հարթ բևեռացված ճառագայթման 
նկատմամբ առաջին և երկրորդ կտրվածքների 
առավելագույն զգայունության ուղղություն-

ները  կազմեն ուղիղ անկյուն, իսկ երրորդ 
կտրվածքի առավելագույն զգայունության 
ուղղությունը կիսի ուղիղ անկյունը: Առաջին 
և երկրորդ կտրվածքներն ունեն իրենց 
օպտոէլեկտրոնային կերպափոխիչները, որոնց 
միացված են էլեկտրական ազդանշանի մշակ-
ման և ցուցանշման հանգույցները: Երրորդ  
կտրվածքի էլեկտրական ազդանշանի մշակման 
և ցուցանշման հանգույցի ելքին միացված է 
կտրվածքների մակերևույթներին ուղղահայաց 
առանցքի շուրջ կոնվերտերը պտտող սարքի 
մուտքը:

Ապահովվում է բևեռացված ճառագայթման 
ընդունումը, 3 նկ.:

____________________
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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) 20170261  (111) 27041
(220) 23.02.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 23.02.2027
(730) «Պրոդեկոր» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 
4-րդ թաղ. 36-30, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(526) «DECOR» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդային վահանակների 
պատ րաստում:

դաս 37. հեռուստատաղավարների, 
նկարա հանման հրապարակների, համերգային 
և թատերական բեմահարթակների դեկորա-
ցիաների տեղադրում, մոնտաժում.

դաս 42. գրաֆիկական դիզայն, էսքի-
զային նախագծում և 3D մոդելավորում, 
հեռուստա տաղավարների, նկարահանման 
հրա պարակների, համերգային և թատերական 
բեմահարթակների դեկորացիաների դիզայն. 

____________________

(210) 20170621  (111) 27042
(220) 05.05.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 05.05.2027
(730) Թամար Կուշկերյան Սամուիլի, Երևան, 
Վերին Անտառային 138/3, բն. 39, AM 
(442) 01.06.2017

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540) 

(526) «YOGA & PILATES CENTER» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. ֆիթնես կենտրոնների ծառայու-
թյուններ (ֆիթնես մարզումներ):

____________________

(210) 20170683 (111) 27043
(220) 12.05.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 12.05.2027
(730) Նազիկ Վարդանյան, Երևան, Նոր Արեշ, 
փ. 48, տուն 17, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «Օրիգինալ քաղցրավենիք» և «made in 
Armeia» գրառումներն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կարմիր, շագանակագույն և բաց 
դարչնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք:
____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

11

ՄԱՍ 1

11

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

01 .03 . 20 18

(210) 20170848 (111) 27044
(220) 09.06.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 09.06.2027
(730) «Նազան 1» ՍՊԸ, Երևան, Ջրվեժ, Մայակ 
թաղ., տուն 77/15, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 30. խոտաբուսային թեյեր, հրուշա-

կեղեն, քաղցրավենիք:
____________________

(210) 20170866 (111) 27045
(220) 13.06.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 13.06.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(526) «GINETUN» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ալ 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 
սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20170867  (111) 27046
(220) 13.06.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 13.06.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(526) «HOME-RESTAURANT» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, դեղին, մոխրագույն, կանաչ, 
երկնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 
սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ: 

____________________

(210) 20170871  (111) 27047
(220) 13.06.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 13.06.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

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

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 
սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ: 

____________________
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(210) 20170872  (111) 27048
(220) 13.06.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 13.06.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(526) «RESTAURANT» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 
սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ: 

____________________

(210) 20170920  (111) 27049
(220) 20.06.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 20.06.2027
(730) Արփիկ Բարսեղյան, Երևան, 0028, Նիկոլ 
Դումանի 25, բն. 2, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ, 
սպիտակ, կարմիր գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

____________________

(210) 20170936  (111) 27050
(220) 22.06.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 22.06.2027
(730) Պե, Հե Տոն, KR 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. եղունգների լաքահանիչներ. մատի-

տ ներ հոնքերի համար. հեղուկ կարմրաներկ. 
շրթներկ. կոսմետիկական միջոցներ թար-
թիչները և հոնքերը ներկելու համար. 
կոսմետիկական դիմակներ դեմքի համար. ժելեր 
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող ների. յուղեր 
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող ների. լաքեր 
եղունգների համար. յուղեր մազերի համար.  
կոսմետիկական  յուղեր լոգանքի համար. 
կարմրաներկ.  յուղային հիմքով  կար մրա-
ներկ. արևապաշտպան կոսմետիկական կաթ. 
արևապաշտպան լոսյոններ. արևապաշտպան 
քսուքներ. արևապաշտպան կոսմետիկական 
յուղեր. կոսմետիկական կաթ-լոսյոններ մաշկի 
համար. մաշկը թարմացնող կոսմետիկական 
հեղուկներ. մաշկի կոսմետիկական տոնիկներ. 
մաշկը մաքրող կոսմետիկական տոնիկներ. 
աչքերի գծաներկ. աչքերի շպարը մաքրող 
միջոցներ. աչքերի ստվերաներկ. ամենօրյա 
օգտագործման լոսյոններ, այն է՝ կոսմետիկական 
լոսյոններ մաշկի համար. շրթունքներին 
փայլ հաղորդող միջոցներ, այն է՝ փայլեր և 
պայծառացնող նյութեր շրթունքների համար. 
սառեցնող քսուքներ. մաքրող քսուքներ. քսուք-
հիմքեր. կոսմետիկական դիմափոշի. մաշկը 
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սպիտակեցնող քսուքներ. ձեռքի քսուքներ. 
օծանելիք. մազերի ժելեր. ոչ բուժական 
լոսյոններ մազերի համար. մազերի մուսեր. 
մազերի լավորակիչներ. մազերի քսուքներ. 
դիմափոշի դիմահարդարման համար. 
կոսմետիկական մատիտներ. խոնավացնող 
քսուքներ. քսուքներ աչքերի կոպերի համար. 
մաքրող փրփուրներ մաշկի համար. մաքրող 
բալզամներ. շրթունքների բալզամներ. շրթունք-
ների երանգավորման միջոցներ. մաշկը 
բարելավող կոսմետիկական քսուք-դիմակներ. 
կոսմետիկական կաթ ձեռքերի համար. 
սկրաբներ մարմնի համար. սկրաբներ դեմքի 
համար. սկրաբներ ոտքերի համար. տոնային 
քսուք-հիմքեր դիմահարդարման համար. չոր 
(պինդ հիմքով) օծանելիք։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20170937  (111) 27051
(220) 22.06.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 22.06.2027
(730) Պե, Հե Տոն, KR 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. եղունգների լաքահանիչներ. 

մատիտներ հոնքերի համար. հեղուկ 
կարմրաներկ. շրթներկ. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու 
համար. կոսմետիկական դիմակներ դեմքի 
համար. ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող-
ների. յուղեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական  նպատակներով օգտագործվող-
ների. լաքեր եղունգների համար. յուղեր 
մազերի համար.   կոսմետիկական    յուղեր 
լոգանքի  համար. կարմրաներկ. յուղային 
հիմքով  կարմրաներկ. արևապաշտպան 
կոսմետիկական կաթ. արևապաշտպան 
լոսյոններ. արևապաշտպան քսուքներ. 
արևապաշտպան կոսմետիկական յուղեր. 
կոսմետիկական կաթ-լոսյոններ մաշկի 
համար. մաշկը թարմացնող կոսմետիկական 
հեղուկներ. մաշկի կոսմետիկական 

տոնիկներ. մաշկը մաքրող կոսմետիկական 
տոնիկներ. աչքերի գծաներկ. աչքերի շպարը 
մաքրող միջոցներ. աչքերի ստվերաներկ. 
ամենօրյա օգտագործման  լոսյոններ, այն է՝ 
կոսմետիկական լոսյոններ մաշկի համար. 
շրթունքներին փայլ հաղորդող միջոցներ, այն է՝ 
փայլեր և պայծառացնող նյութեր շրթունքների 
համար. սառեցնող քսուքներ. մաքրող 
քսուքներ. քսուք-հիմքեր. կոսմետիկական 
դիմափոշի. մաշկը սպիտակեցնող քսուքներ. 
ձեռքի քսուքներ. օծանելիք. մազերի ժելեր. ոչ 
բուժական լոսյոններ մազերի համար. մազերի 
մուսեր. մազերի լավորակիչներ. մազերի 
քսուքներ. դիմափոշի դիմահարդարման համար. 
կոսմետիկական մատիտներ. խոնավացնող 
քսուքներ. քսուքներ աչքերի կոպերի համար. 
մաքրող փրփուրներ մաշկի համար. մաքրող 
բալզամներ. շրթունքների բալզամներ. շրթունք-
ների երանգավորման միջոցներ. մաշկը 
բարելավող կոսմետիկական քսուք-դիմակներ. 
կոսմետիկական կաթ ձեռքերի համար. 
սկրաբներ մարմնի համար. սկրաբներ դեմքի 
համար. սկրաբներ ոտքերի համար. տոնային 
քսուք-հիմքեր դիմահարդարման համար. չոր 
(պինդ հիմքով) օծանելիք։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20170938 (111) 27052
(220) 22.06.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 22.06.2027
(730) Պե, Հե Տոն, KR 
(442) 01.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. եղունգների լաքահանիչներ. 

մատիտ ներ հոնքերի համար. հեղուկ կարմրա-
ներկ. շրթներկ. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչները և հոնքերը ներկելու համար. կոսմե-
տիկական  դիմակներ  դեմքի  համար.  ժելեր 
մերսման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. յուղեր 



ԳՅՈՒՏԵՐ

14

ՄԱՍ 1

14

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

01 .03 . 20 18

մերսման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող ների. լաքեր 
եղունգների համար. յուղեր մազերի համար.  
կոսմետիկական յուղեր լոգանքի համար. 
կարմրաներկ. յուղային հիմքով կարմրաներկ. 
արևապաշտպան կոսմետիկական կաթ. 
արևապաշտպան լոսյոններ. արևապաշտպան 
քսուքներ. արևապաշտպան կոսմետիկական 
յուղեր. կոսմետիկական կաթ-լոսյոններ մաշկի 
համար. մաշկը թարմացնող կոսմետիկական 
հեղուկներ. մաշկի կոսմետիկական տոնիկներ. 
մաշկը մաքրող կոսմետիկական տոնիկներ. 
աչքերի գծաներկ. աչքերի շպարը մաքրող 
միջոցներ. աչքերի ստվերաներկ. ամենօրյա 
օգտագործման լոսյոններ, այն է՝ կոսմետիկա-
կան լոսյոններ մաշկի համար. շրթունքներին 
փայլ հաղորդող միջոցներ, այն է՝ փայլեր և  
պայծառացնող նյութեր շրթունքների համար. 
սառեցնող քսուքներ. մաքրող քսուքներ. քսուք-
հիմքեր. կոսմետիկական դիմափոշի.   մաշկը 
սպիտակեցնող քսուքներ. ձեռքի քսուքներ. 
օծանելիք. մազերի ժելեր. ոչ բուժական 
լոսյոններ մազերի համար. մազերի մուսեր. 
մազերի լավորակիչներ. մազերի քսուքներ. 
դիմափոշի դիմահարդարման համար. 
կոսմետիկական մատիտներ. խոնավացնող 
քսուքներ. քսուքներ աչքերի կոպերի համար. 
մաքրող փրփուրներ մաշկի համար. մաքրող 
բալզամներ. շրթունքների բալզամներ. 
շրթունքների երանգավորման միջոցներ. մաշկը 
բարելավող կոսմետիկական քսուք-դիմակներ. 
կոսմետիկական կաթ ձեռքերի համար. 
սկրաբներ մարմնի համար. սկրաբներ դեմքի 
համար. սկրաբներ ոտքերի համար. տոնային 
քսուք-հիմքեր դիմահարդարման համար. չոր 
(պինդ հիմքով) օծանելիք։      
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20171039  (111) 27053
(220) 11.07.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 11.07.2027
(730) Էֆես Բրյուըրիս Ինթրնեշնլ Ն.Վ., NL 
(442) 16.10.2017

(540) 

(526) «1881» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման 
այլ բաղադրանյութեր. գազավորված ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, գարեջրի հիմքով 
գազավորված ցածր ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
գլխավորապես  հյութերից բաղկացած ըմպե-
լիքներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռու թյամբ գարեջրի), ներառյալ` օղիներ, 
բրենդի, հայկական բրենդի, գինիներ, փրփրուն 
գինիներ. գազավորված ցածր  ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացառությամբ գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքների:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171204  (111) 27054
(220) 18.08.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 18.08.2027
(730) «Հավերժ» զարգացման և բարեգործական 
հիմնադրամ, Երևան, Մ. Բաղրամյան, տուն 
41/3, AM 
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(442) 01.11.2017
(540) 

(526) «Fund For Development and Charity» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կամիր, կապույտ, ծիրանագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. բարեգործական միջոցների հա վա-
քա գրում.  ֆինանսավորում:

____________________

(210) 20171222
(111) 27055
(220) 23.08.2017
(151) 20.02.2018
(181) 23.08.2027
(730) «Մոդուլ 2015» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
ք. Աշտարակ, Երևանյան 2, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

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

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու -
նա բերական վերլուծումների և հետա զո տու-
թյունների ծառայություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապա  հովման 
մշակում և զարգացում:

____________________

(210) 20171232  (111) 27056
(220) 24.08.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 24.08.2027
(730) «Մոբիվոշ» ՍՊԸ, Երևան, 0009, Տերյան 
62, բն. 3, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(526) «Wash» բառն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սպիտակ և մոխրագույն գունային 
համակ  ցությամբ:
(511) 

դաս 3. պատրաստուկներ մաքրելու կամ 
փայլեցնելու համար.

դաս 37. տրասպորտային միջոցների 
մաքրում:

____________________

(210) 20171244  (111) 27057
(220) 29.08.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 29.08.2027
(730) «Սոֆթ թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Շերամի 90/6, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 
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(526) «Soft and strong» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց կապույտ և վարդագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թղթե անձեռոցիկներ գրիմը 
հեռացնելու համար. սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ, թղթե անձեռոցիկներ սեղանի 
սպասքի տակ դնելու համար, գրպանի 
թղթե անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ, 
խոհանոցային թղթից անձեռոցիկներ.

դաս 24. ապակե սպասքը սրբելու անձե-
ռոցիկներ (սրբիչներ):

____________________

(210) 20171300  (111) 27058
(220) 08.09.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «NERO» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(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 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների 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 

ծխախոտիմասերի. 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. խոնա-
վարարներով 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) 20171301  (111) 27059
(220) 08.09.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

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

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
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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 ծխողների 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. խոնա-
վարարներով 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) 20171306  (111) 27060
(220) 08.09.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 08.09.2027

(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «Black» բառն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(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 ծխողների 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. խոնա-
վարարներով 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, 
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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) 20171307  (111) 27061
(220) 08.09.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «Premium» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(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 ծխողների 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. խոնա-
վարարներով 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) 20171309  (111) 27062
(220) 08.09.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «Classic» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(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 
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յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների 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 ծխա-
խոտի 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. խոնա-
վարարներով 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) 20171312  (111) 27063
(220) 11.09.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 11.09.2027
(730) «Ար.Բ.Ա. թրեյնինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Չարենցի 48, AM 
(442) 02.10.2017

(540) 

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

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. ուսուցողական նյութեր 
և դիտողական ձեռնարկներ. ամսագրեր 
(պարբերական):

____________________

(210) 20171336  (111) 27064
(220) 18.09.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 18.09.2027
(730) Մհեր Մարգարյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
161, բն. 20, AM 
(442) 01.11.2017
(540) 

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

դաս 38. ռադիոծրագրերի հեռարձակում:    
____________________

(210) 20171362  (111) 27065
(220) 23.09.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 23.09.2027
(730) Սելջին Քորփորեյշն, US 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

լեյկեմիայի, ինքնաբորբոքային հիվան-
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դությունների, ինքնավարակամերժ հիվանդու-
թյունների, արյան հիվանդությունների, 
քաղցկեղի, ցրված սկլերոզի, ոչ սպեցիֆիկ 
խոցային կոլիտի, հոդաբորբի, ոսկրամկանային 
և մաշկային հիվանդությունների բուժման 
համար. դեղագործական արտադրանք, այն 
է՝ ցիտոկիններն արգելակող դեղամիջոցներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ, որոնք 
կարգավորում են իմունային համակարգը:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171363  (111) 27066
(220) 23.09.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 23.09.2027
(730) Սելջին Քորփորեյշն, US 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

լեյկեմիայի, ինքնաբորբոքային հիվանդու-
թյունների, ինքնավարակամերժ հիվանդու-
թյունների, արյան հիվանդությունների, 
քաղցկեղի, ցրված սկլերոզի, ոչ սպեցիֆիկ 
խոցային կոլիտի, հոդաբորբի, ոսկրամկանային 
և մաշկային հիվանդությունների բուժման 
համար. դեղագործական արտադրանք, այն 
է՝ ցիտոկիններն արգելակող դեղամիջոցներ. 
դեղագործական պատրաստուկներ, որոնք 
կարգավորում են իմունային համակարգը: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171390  (111) 27067
(220) 29.09.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 29.09.2027
(730) «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, 0026, Սևանի 
86/1, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք:

____________________

(210) 20171404  (111) 27068
(220) 04.10.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 04.10.2027
(730) «Աֆան» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 3, 
1/1, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171405  (111) 27069
(220) 04.10.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 04.10.2027
(730) Աղվան Ավագյան, Երևան, Վերին Շեն-
գավիթ, 2-րդ փ., շ. 5, բն. 32, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

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

դաս 14. թանկարժեք մետաղներ և 
դրանց համաձուլվածքներ. թանկարժեք և 
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կիսաթանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 36. ապահովագրություն, ֆինանսա-
կան գործառնություններ, դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ։
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20171417  (111) 27070
(220) 05.10.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 05.10.2027
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(526) Բացի «Tiga» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, կանաչ, գազարագույն, 
դարչնագույն, բաց և մուգ շագանակագույն, 
դեղին և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. տավարի մսով հնդկաձավարով 
շիլա:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20171418  (111) 27071
(220) 05.10.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 05.10.2027
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղ թանակ 6/17, AM 

(442) 16.10.2017
(540) 

(526) Բացի «Tiga» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, կանաչ, գազարագույն, 
դարչնագույն, բաց և մուգ շագանակագույն, 
դեղին և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, թռչնամիս, մասնավորապես 
հավի պաշտետ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20171429  (111) 27072
(220) 06.10.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 06.10.2027
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(526) Բացի «Tiga» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
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(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, կանաչ, գազարագույն, 
դարչնագույն, բաց և մուգ շագանակագույն, 
դեղին և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. տավարի մսով հնդկաձավարով 
շիլա:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20171430  (111) 27073
(220) 06.10.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 06.10.2027
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(526) Բացի «Tiga» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, կանաչ, գազարագույն, 
դարչնագույն, բաց և մուգ շագանակագույն, 
դեղին և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29.  շոգեխաշած տավարի միս:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20171441  (111) 27074
(220) 11.10.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 11.10.2027

(730) «Բի ընդ բի» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, Հովհան-
նես Հովհաննիսյան թղմ., շ. 29, բն. 10, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20171463  (111) 27075
(220) 17.10.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 17.10.2027
(730) «Նեկա» ՍՊԸ, Երևան, Էրեբունի, Արին 
Բերդի փ., 5-րդ նրբ., շ. 4/5, AM 
(442) 01.11.2017
(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար.

դաս 35. գովազդ, կահույքի խանութների 
ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն.
դաս 42. դիզայներական ծառայություններ:

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20171473  (111) 27076
(220) 17.10.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 17.10.2027
(730) «Վելոֆիրմա» ՍՊԸ, Երևան, Գր. Լուսա-
վորիչ 4/2, AM 
(442) 01.11.2017
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(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. ճաշա-
րանների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. ռեստորանների ծառա-
յություններ. ինքնասպասարկման ռեստո-
րանների ծառայություններ. խորտկարանների 
ծառայություններ. բարերի ծառայություններ. 
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171477  (111) 27077
(220) 18.10.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 18.10.2027
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 01.11.2017
(310) 31919   (320) 19.07.2017   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփա-
կան սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 

կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոլիզի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող   
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171478  (111) 27078
(220) 18.10.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 18.10.2027
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 16.11.2017
(540) 

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

դաս 16. տպագրական նյութեր, այն 
է՝ գովազդային նյութեր, տեղեկագրեր, 
բրոշյուրներ, պլակատներ, պաստառներ, 
թղթագրենական պիտույքներ և գովազդա յին 
ձգապաստառներ առողջապահության, բժշկու-
թյան, դեղագործության, ինչպես նաև դեղա-
գործական արդյունաբերության ոլոր տում.

դաս 44. տեղեկատվության տրամադրում 
առողջապահության, բժշկության, դեղա-
գործության, ինչպես նաև դեղագործական 
արդյունաբերության ոլորտում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________
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(210) 20171499  (111) 27079
(220) 24.10.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 24.10.2027
(730) Գրիգորի Մարգարյան, Երևան, Նազար-
բեկյան թաղ.,  շ. 17, բն. 39, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(511) 
դաս 30. աղացած չրով, ընկուզեղենով և 

արևելյան խուրմայով հրուշակեղեն:
____________________

(210) 20171502  (111) 27080
(220) 24.10.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 24.10.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էլեն Արամյան, 
Երևան, Ավան, Հովհ. Հովհաննիսյան թաղ., շ. 
24/1, բն. 17, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, բաց և մուգ շագանակագույն, կանաչ, 
երկնագույն, վարդագույն, մուգ վարդագույն և 
սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. մարզական և 

մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում, մասնավորապես՝ զվարճությունների 
ծառայություններ. զվարճությունների կազ-
մա կերպում հյուրերի համար. հանգստի 
կազմակերպում:

____________________

(210) 20171537  (111) 27081
(220) 06.11.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 06.11.2027
(730) Զորո Մհոյան, Երևան, Աղբյուր Սերոբի 6, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20171618  (111) 27082
(220) 22.11.2017 (151) 20.02.2018
   (181) 22.11.2027
(730) պրն. Բիլալ Մոհըմմադ Ալ Համվի, SY 
(442) 01.12.2017
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, շագանակագույն, բաց և մուգ շագանա-
կագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20170582  (111) 27083
(220) 28.04.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 28.04.2027
(730) Գագիկ Ներսիսյան, Երևան, Շևչենկոյի 
1, բն. 28, AMՎաչե Թոքմաջյան, Երևան, 
Արմենակյան 125, բն. 1, AMՍուսաննա Փարսյան, 
Երևան, Եղբայրության 5, բն. 22, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիե-
տիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 

համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգե գործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություն-
ներ. անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 
կոսմե տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20170655  (111) 27084
(220) 10.05.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 10.05.2027
(730) «Բալկոն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 8 -րդ 
տարածք, բն. 3, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 
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(526) «BOUTIQUE HOTEL» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանությանն օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում, մասնավորապես՝ հյուրանոցների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20170786  (111) 27085
(220) 25.05.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 25.05.2027
(730) Բագի Փրըֆեշընլ Փրոդըքթս Լթդ, IL 
(442) 17.07.2017
(540) 

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

դաս 3. հղկանյութեր. կենցաղային հակա-
դիրտեր. կենցաղային հակաստատիկներ. 
սեղմված օդով բալոններ մաքրման և փոշու 
հեռացման համար. հղկաքարեր ողորկման 
համար. հղկաթուղթ. զմռնիտի թուղթ. 
ողորկման թուղթ. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար. խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվացող 
մեքենաների համար. մոմ հատակի համար. 
սահումը կանխող մոմ հատակի համար. 
մոմեր կահույքի և հատակների փայլեցման 
համար. ողորկելու մոմեր. հեղուկներ հատակի 
համար, որոնք կանխում են սահելը. հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների, 
մաքրման համար. հղկաքարեր. մետաղների 
կարբիդներ (հղկանյութեր). կիզելգուր 
ողորկման համար. օճառածառի կեղև լվացքի 
համար. կորունդ (հղկանյութ). ներկանյութեր 
սպիտակեղենի համար. ներկանյութեր զուգա-

րանի ջրի համար. օսլա (ապրետուր). օսլա 
սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու համար. 
մոմեր կաշվի համար, կրեմներ կաշվի համար. 
քսուքներ ողորկման համար. կարմիր կրոկուս 
ողորկման համար. յուղեր, որոնք ծառայում են 
որպես մաքրող միջոցներ. տերպենթինի յուղ 
ճարպազերծման համար. կավիճ սպիտա կեց-
ման համար. մաքրող կավիճ. ոչ բուժական օճառ-
ներ. հոտազերծող օճառներ. գործվածքների 
երանգները վերականգնող օճառներ. զմռնիտ. 
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար. 
հղկապաստառ. զմռնիտային պաստառ 
ապակե հղկանյութով. պատրաստուկներ 
լվացքը թրջելու համար. պատրաստուկներ 
գործիքներ սրելու համար. պատրաստուկներ 
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
պատրաստուկներ ողորկման համար. պատ-
րաս տուկներ սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու կամ 
փայլեցնելու համար. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար. 
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրայից 
մոմը հեռացնելու համար (մաքրող միջոցներ). 
պատրաստուկներ արծնուկը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ պատի պաստառները մաք-
րելու համար. պատրաստուկներ ջրհորդան-
ները մաքրելու համար. սպիտակեցնող 
պատրաստուկներ լվացքի համար. կենցաղային 
քիմիական պատրաստուկներ սպիտակեղենը 
լվանալիս գույները թարմացնելու համար. 
փայլ տվող պատրաստուկներ (ողորկման 
համար). ալմաստի փոշի (հղկանյութ). բծերը 
հանելու միջոցներ. լուծույթներ մաքրելու 
համար. լեղակ սպիտակեղենի համար. 
բևեկնայուղ ճարպազերծման համար. սոդա 
սպիտակեցման համար. լվացքի սոդա. 
մաքրելու համար սոդա. աղեր սպիտակեցման 
համար. պահպանող բաղադրություններ կաշվի 
համար (փայլեցնող). անուշադրի սպիրտ 
(լվացող, մաքրող միջոց). կոշիկների խնամքի 
միջոցներ. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
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արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. ճարպազերծող 
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
զմռնիտի կտորներ. լվացող միջոցներով 
տոգորված ջնջոցներ մաքրելու համար. ոչ 
բուժական շամպուններ. շամպուններ ընտանի 
կենդանիների համար (ոչ բուժական խնամքի 
միջոցներ). ոչ բուժական չոր շամպուններ. 
ապակե հղկաթուղթ. սոդայի մոխրաջուր.

դաս 5. բուժիչ օճառներ. բուժիչ շամպուններ. 
բուժիչ շամպուններ ընտանի կենդանիների 
համար. բուժիչ չոր շամպուններ. ախտահանիչ 
օճառներ.

դաս 21. հղկանյութով սպունգներ կաշին 
մաքրելու համար. սպունգներ տնտեսական 
նպատակների համար. սպունգներ հար-
դարանքի համար. մաքրելու համար 
թավշակաշի. խոզանակավոր իրեր. կաշի 
ողորկման (փայլեցման) համար. սիլիկահող 
(մասնակի մշակված) բացառությամբ 
շինարարականի. նյութեր փայլեցնելու համար, 
բացառությամբ պատրաստուկների, թղթի 
և քարի. փետրե փոքր ավելներ. ավելներ. 
խոհանոցային սպասքը մաքրելու մետաղական 
ճիլոպներ. բամբակե թափոններ մաքրելու 
համար. բրդե թափոններ մաքրելու համար. վուշի 
քոլքեր (խծուծներ) մաքրելու համար. ձեռնոց-
ներ տնային տնտեսության համար. ձեռնոցներ 
ողորկման համար. ձեռնոցներ այգեգործական-
բանջարաբուծական աշխատանքների համար. 
հղկանյութով բարձիկներ խոհանոցի համար. 
ոչ էլեկտրական հարմարանքներ մոմով 
փայլեցնելու համար. մետաղական քերակներ 
հատակների համար. քերոցներ. լաթեր 
հատակ լվանալու համար. լաթեր մաքրություն 
անելու համար. փոշի մաքրելու լաթեր. լաթեր 
կահույքի փոշին մաքրելու համար. աման 
լվանալու խոզանակներ. խոզանակներ 
տարողությունները մաքրելու համար. լամպերի 
ապակիները մաքրելու խոզանակներ. կոշտ 
խոզանակներ. մեխանիկական խոզանակներ 
գորգերի համար. կոշիկի խոզանակներ. 
հատակի խոզանակներ. հարդարանքի 
խոզանակներ. խոզանակներ.

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. 
առևտրային տեղեկատվություն և խորհուրդներ 
սպառողներին. մանրածախ վաճառքի նպա-

տակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով. վաճառքի օժանդա-
կություն երրորդ անձանց համար. նմուշների 
տարածում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). ապրանքների մանրածախ և 
մեծածախ վաճառքի խանութների ծառա-
յություններ, այդ թվում՝ համացանցի և վաճառքի 
փոստային կատալոգների միջոցով։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171032  (111) 27086
(220) 10.07.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 10.07.2027
(730) Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH 
(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի). թորման միջոցով 
ստացված սպիրտային խմիչքներ. ռոմ. թեքիլա. 
օղի. գինիներ. լիկյորներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171040  (111) 27087
(220) 11.07.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 11.07.2027
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

28

ՄԱՍ 1

28

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

01 .03 . 20 18

(210) 20171082  (111) 27088
(220) 18.07.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 18.07.2027
(730) Սուրեն Խաչատուրի Օգանեսյան, UA 
(442) 01.09.2017
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-

րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(210) 20171088  (111) 27089
(220) 20.07.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 20.07.2027
(730) Դերմավիտա Քամփնի (Լիմիթեդ 
Փարթներշիփ) Փարսեղյան ընդ Փարթներս, LB 
(442) 01.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ մասնա_

գիտական օգտագործման և վերջնական 
սպառողի կողմից օգտագործման համար. 
կոսմետիկական կրեմներ, էմուլսիաներ, 
լոսյոններ, հեղուկներ, լուծույթներ, կաթեր, 
ժելեր և յուղեր մաշկի համար (դեմքի, մարմնի, 
ձեռքերի, ոտքերի և վզի), յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական արտադրանք 
և պատրաստուկներ մաշկը խնամելու 
համար. կոսմետիկական դիմակներ. 
կոսմետիկական միջոցներ, կոսմետիկական 
պատրաստուկներ նիհարելու համար. մաշկի 
շերտազատման համար նախատեսված 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
պիլինգներ. մաշկի հարթեցման համար 
նախատեսված կոսմետիկական միջոցներ. 
մազերի լավորակման և մազերի և 
գլխամաշկի խնամքի համար նախատեսված 
կոսմետիկական միջոցներ. արևապաշտպան 

կոսմետիկական պատրաստուկներ և միջոցներ 
(էմուլսիաներ, լոսյոններ, լուծույթներ, կաթեր, 
ժելեր, յուղեր, հեղուկներ). կոսմետիկական 
պատրաստուկներ մաշկի սպիտակեցման 
համար. մաշկը սպիտակեցնող կրեմներ. 
գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. մաշկի գունաբացման 
համար նախատեսված կոսմետիկական 
միջոցներ. դեմքի մաշկի բարելավման համար 
նախատեսված կոսմետիկական միջոցներ. 
հակակնճիռային կոսմետիկական միջոցներ. 
դեմքի մաշկի երիտասարդացման համար 
նախատեսված կոսմետիկական միջոցներ. 
դեմքի մաշկի սպիտակեցման համար 
նախատեսված կոսմետիկական միջոցներ. 
մաշկի խոնավացման համար նախատեսված 
կոսմետիկական պատրաստուկներ. մաշկի 
երանգավորման համար նախատեսված 
կոսմետիկական միջոցներ. եթերային յուղեր 
և բուրավետ էքստրակտներ. հոտազերծիչներ. 
մաքրման և բուրավետացման համար 
նախատեսված պարտաստուկներ.

դաս 35. գովազդ. մարքեթինգային 
և խթանման ծառայություններ. առևտրի 
վերաբերյալ սպառողներին տեղեկատվություն 
տրամադրելու ծառայություններ. 
գործարարության ասպարեզում 
վերլուծություններ. հետազոտական և 
տեղեկատվական ծառայություններ.

դաս 44. մարդու հիգիենայի և գեղեցկության 
խնամքի հետ կապված ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20171089  (111) 27090
(220) 20.07.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 20.07.2027
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեննոստյու «Չայկա ինվեստոպտ», RU 
(442) 01.09.2017
(540) 

(511) 
 դաս 16. պլաստմասսայե նյութեր 

փաթեթավորման համար. պղպջակավոր 
պլաստմասսայե թերթեր փաթեթավորման 
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կամ կշռաբաշխման համար. վերականգնված 
թաղանթանյութից փափուկ թերթեր 
փաթեթավորման համար. կազմեր 
(գրասենյակային). անձնագրերի կազմեր. 
ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ. 
պլաստմասսայե կապոցներ. պլաստմասսայե 
թաղանթներ փաթեթավորման համար. 
գրասենյակային պարագաներ, բացառությամբ 
կահույքի.

դաս 20. կահույք. հայելիներ. նկարների 
շրջանակներ. պլաստմասսայե շարժանվակներ 
գալարավարագույրների համար. 
պլաստիկե ցուցանակներ. պլաստմասսայե 
տարողություններ փաթեթավորման համար. 
պլաստմասսայե սեղմիչներ ճոպանների կամ 
խողովակների համար. գեղարվեստական 
իրեր պլաստմասսայից. ջրատար 
խողովակների կափույրներ պլաստամասսայից. 
ցամաքուրդային խողովակների կափույրներ 
պլաստմասսայից. պլաստմասսայե բանալի-
քարտեր առանց ծածկագրի. արձաններ 
պլաստմասսայից. պլաստմասսայե 
զարդարանքներ կահույքի համար.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. կենցաղային 
կամ խոհանոցային տարողություններ 
պլաստմասսայից. կենցաղային իրեր 
պլաստմասսայից. կենցաղային սպասք 
պլաստմասսայից. պլաստմասսայից 
իրեր մարդկանց սպառման համար, այդ 
թվում՝ մանկական տաշտակներ, դույլեր, 
կախիչներ, ձագարներ, սկահակներ 
(վազաներ), ջրամաններ, սանրեր (մեծա-
տամ), օճառամաններ, հաց կտրատելու 
տախ տակներ, կենցաղային զամբյուղներ, 
տուփեր, կափարիչներ ամանների համար, 
սափորներ (կժեր), ցնցուղներ (այգեգործա-
կան), ճաշամաններ (թասեր), խոհանոցային 
սպասքի հավաքակազմեր, սեղանի սպասք, 
բացառությամբ դանակների, պատառաքաղ-
ների և գդալների, ցողիչներ (սրսկիչներ), 
ձողիկներ կոկտեյլների համար, ձեռնոցներ 
այգեգործական-բանջարաբուծական աշխա-
տանքների համար, կենցաղային սկուտեղներ, 
սկուտեղների տակդիրներ (սեղանի սպասք), 
տնային պարագաներ հարդարանքի համար, 
լվացքասեղմակներ, սանրեր, կոշկաթիակ-
ներ, սալաթամաններ, բաժակներ, թասեր 

(անոթներ), ափսեներ, գավաթիկներ, հացա-
մաններ, խոհարարական կաղապարներ 
(խոհանոցային սպասք), խոզանակներ.

դաս 35. ապրանքների վաճառքի օժան-
դակություն երրորդ անձանց համար. 
ապրանքների մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ. առցանց վաճառքի 
ծառա յություններ ինտերնետ խանութների 
ցանցի միջոցով։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171090  (111) 27091
(220) 20.07.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 20.07.2027
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեննոստյու «Չայկա ինվեստոպտ», RU 
(442) 01.09.2017
(540) 

(511) 
դաս 16. պլաստմասսայե նյութեր փաթե թա-

վորման համար. պղպջակավոր պլաստ մաս սայե 
թերթեր փաթեթավորման կամ կշռա բաշխման 
համար. վերականգնված թաղանթա նյութից 
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար. 
կազմեր (գրասենյակային). անձնագրերի 
կազմեր. ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ 
թաղանթներ. պլաստմասսայե կապոցներ. 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար. գրասենյակային պարագաներ, բացա-
ռությամբ կահույքի։

դաս 20. կահույք. հայելիներ. նկարների 
շրջանակներ. պլաստմասսայե շարժանվակ-
ներ գալարավարագույրների համար. 
պլաստիկե ցուցանակներ. պլաստմասսայե 
տարողություններ փաթեթավորման համար. 
պլաստմասսայե սեղմիչներ ճոպանների կամ 
խողովակների համար. գեղարվեստական 
իրեր պլաստմասսայից. ջրատար 
խողովակների կափույրներ պլաստամասսայից. 
ցամաքուրդային խողովակների կափույրներ 
պլաստմասսայից. պլաստմասսայե բանալի-
քարտեր առանց ծածկագրի. արձաններ 
պլաստմասսայից. պլաստմասսայե զարդա-
րանքներ կահույքի համար։
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դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահ կարասի և սպասք. կենցաղային 
կամ խոհանոցային տարողություններ 
պլաստմասսայից. կենցաղային իրեր պլաստ-
մասսայից. կենցաղային սպասք պլաստ-
մասսայից. պլաստմասսայից իրեր մարդկանց 
սպառման համար, այդ թվում՝ մանկական 
տաշտակներ, դույլեր, կախիչներ, ձագարներ, 
սկահակներ (վազաներ), ջրամաններ, սանրեր 
(մեծատամ), օճառամաններ, հաց կտրատելու 
տախտակներ, կենցաղային զամբյուղներ, 
տուփեր, կափարիչներ ամանների համար, 
սափորներ (կժեր), ցնցուղներ (այգեգործական), 
ճաշամաններ (թասեր), խոհանոցային 
սպասքի հավաքակազմեր, սեղանի սպասք, 
բացառությամբ  դանակների, պատառա-
քաղների և գդալների, ցողիչներ (սրսկիչներ), 
ձողիկներ կոկտեյլների համար, ձեռնոցներ 
այգեգործական-բանջարաբուծական աշխա-
տանքների համար, կենցաղային սկուտեղներ, 
սկուտեղների տակդիրներ (սեղանի սպասք), 
տնային պարագաներ հարդարանքի համար, 
լվացքասեղմակներ, սանրեր, կոշկաթիակներ, 
սալաթամաններ, բաժակներ, թասեր (անոթ-
ներ), ափսեներ, գավաթիկներ, հացամաններ, 
խոհարարական կաղապարներ (խոհանոցային 
սպասք), խոզանակներ։

դաս 35. ապրանքների վաճառքի օժան-
դակություն երրորդ անձանց համար. 
ապրանքների մեծածախ և մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ. առցանց վաճառքի 
ծառայություններ ինտերնետ խանութների 
ցանցի միջոցով։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171092  (111) 27092
(220) 21.07.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 21.07.2027
(730) Աստղիկ Ալեքսանի Զաքարյան, Երևան, 
Մամիկոնյանց 36/8, բն. 7, AM 
(442) 01.08.2017

(540) 

(511) 
դաս 35. երեխաներին վերաբերող 

ապրանքներ և ծառայություններ տրա-
մադրող ընկերությունների գովազդ, այդ 
ընկերությունների գործունեության, առա-
ջարկվող ապրանքների և ծառայությունների 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, 
մշակում, տարածում և տրամադրում.

դաս 41. երեխաներին և ծնողներին 
վերաբերող կրթական, մշակութային և ժաման-
ցային միջոցառումների կազմակերպում:

____________________

(210) 20171093  (111) 27093
(220) 21.07.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 21.07.2027
(730) Աստղիկ Ալեքսանի Զաքարյան, Երևան, 
Մամիկոնյանց 36/8, բն. 7, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 35. երեխաներին վերաբերող 

ապրանքներ և ծառայություններ տրա-
մադրող ընկերությունների գովազդ, այդ 
ընկերությունների գործունեության, առա-
ջարկ վող ապրանքների և ծառայությունների 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքա գրում, 
մշակում, տարածում և տրամադրում.

դաս 41. երեխաներին և ծնողներին 
վերաբերող կրթական, մշակութային և ժաման-
ցային միջոցառումների կազմակերպում: 

____________________

(210) 20171094  (111) 27094
(220) 21.07.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 21.07.2027
(730) Աստղիկ Ալեքսանի Զաքարյան, Երևան, 
Մամիկոնյանց 36/8, բն. 7, AM 
(442) 02.10.2017
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց կապույտ, մուգ և բաց վարդագույն, 
մանուշակագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. երեխաներին վերաբերվող 
ապրանքներ և ծառայություններ տրա-
մադրող ընկերությունների գովազդ, այդ 
ընկերությունների գործունեության, առա-
ջարկվող ապրանքների և ծառայություն ների 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքա գրում, 
մշակում, տարածում և տրամադրում.

դաս 41. երեխաներին և ծնողներին վերա-
բերվող կրթական, մշակութային և ժաման-
ցային միջոցառումների կազմակերպում:  

____________________

(210) 20171169  (111) 27095
(220) 08.08.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 08.08.2027
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US 
(442) 16.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանա կա-
վոր բնակատեղով ապահովում. սննդամթերքի 
պատրաստում. ժամանակավոր բնակատեղի 
ամրագրում. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ, ճաշա-
տեսակների և ըմպելիքների պատրաստման 
և առաքման   ծառայություններ,  բարերի  
և  հանգստի սենյակների ծառայություններ. 

առողջա րա նային հյուրանոցների և կացա-
րաններով ապահովման ծառայություններ. 
ընդհանուր նշանակության սարքավորումների 
ու հարմարանքների տրամադրում նիստերի, 
կոնֆերանսների և ցուցահանդեսների անց-
կացման համար. բանկետների և հանդիսավոր 
ընդունելությունների  համար սարքավորում-
ների ու հարմարանքների տրամադրում հատուկ 
միջոցառումների անցկացման նպատակով. 
հյուրանոցային համարների ամրագրման 
ծառայություններ. տեղեկատվության և 
խորհրդա տվության տրամադրում բոլոր 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171177  (111) 27096
(220) 10.08.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 10.08.2027
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.08.2017
(540) 

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

դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 
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սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկա-
կան նպատակներով օգտագործելու համար).  
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար, լուցկիներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171185  (111) 27097
(220) 14.08.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 14.08.2027
(730) «Ալվարիում» ՍՊԸ, Երևան, Փավստոս 
Բուզանդի 3, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20171194  (111) 27098
(220) 17.08.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 17.08.2027
(730) «Գրին» ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան պող., 
57, AM 
(442) 01.09.2017
(540) 

(526) «HOTEL & SAUNA» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

____________________

(210) 20171241  (111) 27099
(220) 28.08.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 28.08.2027
(730) Արմեն Գևորգյան, Երևան,Դավիթաշեն 
համայնք, 2-րդ թաղ., շ. 47, բն. 4, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

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

դաս 44. սպա կենտրոնների ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20171242  (111) 27100
(220) 28.08.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 28.08.2027
(730) Արմեն Գևորգյան, Երևան,Դավիթաշեն 
համայնք, 2-րդ թաղ., շ. 47, բն. 4, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(526) «spa» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, մուգ և բաց կարմիր գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 44. սպա կենտրոնների ծառա-

յություններ:
____________________

(210) 20171245  (111) 27101
(220) 29.08.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 29.08.2027
(730) «Դռագոն գառդեն» ՍՊԸ, Երևան, 
Մաշտոցի 31/26, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(526) «FAMILY RESTAURANT» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20171260  (111) 27102
(220) 31.08.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 31.08.2027
(730) «Վիասոլ» ՍՊԸ, ք. Էջմիածին, Մաշտոցի  
63, բն. 32, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

(511) 
դաս 39. զբոսաշրջային ծառայություններ, 

ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
____________________

(210) 20171296  (111) 27103
(220) 08.09.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 02.10.2017
(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. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային  
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչ ներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների 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 ծխա-
խոտիմասերի. 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 
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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) 20171316  (111) 27104
(220) 11.09.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 11.09.2027
(730) «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արարատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխրա-
գույն, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20171331  (111) 27105
(220) 14.09.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 14.09.2027
(730) «Լինաբդա» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 91/1, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճություններ, մշակութային 

միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապա հովման ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171403  (111) 27106
(220) 04.10.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 04.10.2027
(730) «Ռիհաննա» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 
2-րդ զանգվ., Գայի պող., շ. 1/1, բն. 100, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

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

դաս 44. գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ:

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

35

ՄԱՍ 1

35

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 03/1 

01 .03 . 20 18

(210) 20171423  (111) 27107
(220) 06.10.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 06.10.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Բորիս Դավթյան, 
Երևան, Մարգարյան փ., 1-ին նրբ., շ. 8, բն. 13, 
AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(526) «Jewellery» և «YEREVAN» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
շագանակագույն, սև, սպիտակ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. թանկարժեք զարդեր.
դաս 35.  թանկարժեք զարդերի վաճառք:

____________________

(210) 20171424  (111) 27108
(220) 06.10.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 06.10.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Բորիս Դավթյան, 
Երևան, Մարգարյան փ., 1-ին նրբ., շ. 8, բն. 13, 
AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(526) «ARM» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղին, կարմիր, կանաչ և շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. սննդային հավելումներ.
դաս 30. ալյուր. համեմունքներ. սննդային 

սառույց: 
____________________

(210) 20171425  (111) 27109
(220) 06.10.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 06.10.2027
(730) «Ֆերակյան» ՍՊԸ, ք. Արթիկ, Անկա-
խության 8, բն. 2, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. լեղակ սպիտակեղենի համար, 

ոչ բուժական օճառներ, պատրաստուկներ 
լվացքի համար, պատրաստուկներ մաքրելու 
կամ փայլեցնելու համար, լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների, 
լուծույթներ մաքրելու համար, ժավելաջուր, 
պատրաստուկներ մաքրելու համար, 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար, հեղուկներ ապակիների, այդ 
թվում՝ հողմապակիների, մաքրման համար, 
շամպուններ.

դաս 24. անկողնու ծածկոցներ, ներքնակ-
երեսներ, սավաններ, ապակե սպասքը 
սրբելու անձեռոցիկներ (սրբիչներ), անկողնու 
սպիտակեղեն, սրբիչներ մանածագործ-
վածքից, թաշկինակներ մանածագործվածքից, 
բարձերեսներ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20171442  (111) 27110
(220) 12.10.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 12.10.2027
(730) «Ռենդերֆորեսթ» ՍՊԸ, Երևան, Ազա-
տության 27, 606 ս., AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում, 
մասնավորապես՝ «Ամպային»  տեխնոլոգիա-
ների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171443  (111) 27111
(220) 12.10.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 12.10.2027
(730) «Ռենդերֆորեսթ» ՍՊԸ, Երևան, Ազա-
տության 27, 606 ս., AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու-
նա  բերական վերլուծումների և հետա  զոտու-
թյունների ծառայություններ. համա  կարգ չային 

ապարատների և ծրագրային ապահովման 
մշակում և զարգացում, մասնավորապես՝ 
«ամպային» տեխնոլոգիաների ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20171445  (111) 27112
(220) 12.10.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 12.10.2027
(730) «Վիլլա ռեսթ հաուզ» ՍՊԸ, ք. Դիլիջան, 
Պարզ լիճ 20, AM 
(442) 01.11.2017
(540) 

(526) «Park Resort & Villas» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
____________________

(210) 20171482  (111) 27113
(220) 19.10.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 19.10.2027
(730) «Ջի էս էյ Նոյի այգիներ» ՍՊԸ, Երևան, 
Էրեբունի 167, Խաղաղ Դոնի փ., շ. 23, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

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

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

____________________
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(210) 20171493  (111) 27114
(220) 23.10.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 23.10.2027
(730) «Աշտարակ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 
փ. շ. 16, 807 սենյակ, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(526) «ՀԱՎ», «HAV» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 29. թռչնամիս:
____________________

(210) 20171494  (111) 27115
(220) 23.10.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 23.10.2027
(730) «Աշտարակ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 
փ. շ. 16, 807 սենյակ, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(526) «ԲՐՈՅԼԵՐ», «БРОЙЛЕР», «BROILER» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 29. թռչնամիս:
____________________

(210) 20171598  (111) 27116
(220) 20.11.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 20.11.2027
(730) Յունայթեդ Դիթերջենտ Ինդստրիս 
ընկերություն, MY 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 

արդյունաբերական և բժշկական նպատակ ների 
համար օգտագործվողների, անուշադրի սպիրտ 
(լվացող, մաքրող միջոց), լվացքի սոդա, մաք-
րելու համար սոդա, օճառածառի կեղև լվացքի 
համար, օճառներ, գործվածքների երանգները 
վերականգնող օճառներ, հատով օճառներ 
հարդարանքի համար, պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար, աղեր սպիտակեցման համար, սոդա 
սպիտակեցման համար, պատրաստուկներ 
լվացքի համար, բծերը հանելու միջոցներ, 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20171599  (111) 27117
(220) 20.11.2017 (151) 27.02.2018
   (181) 20.11.2027
(730) Յունայթեդ Դիթերջենտ Ինդստրիս ընկե-
րություն, MY 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 

արդյունաբերական և բժշկական նպատակ ների 
համար օգտագործվողների, անուշադրի սպիրտ 
(լվացող, մաքրող միջոց), լվացքի սոդա, մաք-
րելու համար սոդա, օճառածառի կեղև լվացքի 
համար, օճառներ, գործվածքների երանգները 
վերականգնող օճառներ, հատով օճառներ 
հարդարանքի համար, պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար, աղեր սպիտակեցման համար, սոդա 
սպիտակեցման համար, պատրաստուկներ 
լվացքի համար, բծերը հանելու միջոցներ, 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար: 
(740) Արա Խզմալյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4103  05.02.2028 Դը Արմըր Օլ/ԷսԹիՓի Փրոդաքթս Քամփնի, US

4126  03.07.2028 Յունիլևր Ն.Վ., NL

4217  13.03.2028 Յունիլևր Ն.Վ., NL

4225  15.07.2028 Յունիլևր Ն.Վ., NL

4227  15.07.2028 Յունիլևր Ն.Վ., NL

4259  27.03.2028 Յունիլևր Ն.Վ., NL

4291  13.05.2028 Յունիլևր Ն.Վ., NL

4395  05.06.2028 Յունիլևր Ն.Վ., NL

4436  23.07.2028 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

4482  11.02.2028 Էլբեքս Վիդեո Կաբուշիկի Կաիշա, JP

4501  01.04.2028 Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի Կաիշա, JP

4696  15.09.2028 Բիոլոգիշ Հայլմիթել Հիլ ԳմբՀ, DE

4700  15.09.2028 Բիոլոգիշ Հայլմիթել Հիլ ԳմբՀ, DE

4701  15.09.2028 Բիոլոգիշ Հայլմիթել Հիլ ԳմբՀ, DE

4702  15.09.2028 Բիոլոգիշ Հայլմիթել Հիլ ԳմբՀ, DE

4703  15.09.2028 Բիոլոգիշ Հայլմիթել Հիլ ԳմբՀ, DE

4704  15.09.2028 Բիոլոգիշ Հայլմիթել Հիլ ԳմբՀ, DE

4705  15.09.2028 Բիոլոգիշ Հայլմիթել Հիլ ԳմբՀ, DE

4706  15.09.2028 Բիոլոգիշ Հայլմիթել Հիլ ԳմբՀ, DE

4707  15.09.2028 Բիոլոգիշ Հայլմիթել Հիլ ԳմբՀ, DE

4708  15.09.2028 Բիոլոգիշ Հայլմիթել Հիլ ԳմբՀ, DE

4709  15.09.2028 Բիոլոգիշ Հայլմիթել Հիլ ԳմբՀ, DE

4710  15.09.2028 Բիոլոգիշ Հայլմիթել Հիլ ԳմբՀ, DE

4746  16.10.2028 Յունիլևր Ն.Վ., NL

4747  16.10.2028 Յունիլևր Ն.Վ., NL

4748  16.10.2028 Յունիլևր Ն.Վ., NL

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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12565  08.08.2027 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Ահարոնյան 2, 0014, AM

12566  08.08.2027 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Ահարոնյան 2, 0014, AM

12567  08.08.2027 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Ահարոնյան 2, 0014, AM

12597  11.01.2028 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Ավշար, Խորենացի 90, AM

12782  14.03.2028 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Ավշար, Խորենացի 90, AM

12806  07.02.2028 «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, 

     Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

12807  07.02.2028 «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, 

     Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

12808  07.02.2028 «Երևանի շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ, 

     Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

12964  21.08.2027 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Ահարոնյան 2, 0014, AM

12965  21.08.2027 «ՎԵՈՆ Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Ահարոնյան 2, 0014, AM

13001  24.01.2028 Արարատի մարզի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ,

     ք. Երևան, Թումանյան 3, AM

13106  03.06.2028 «Մավաէքսիմ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 1/28, AM

13172  13.02.2028 Վանգարդ Թրեյդմարք Հոլդինգս ՅուԷսԷյ ԼԼՔ, US

13182  01.02.2028 «Մեծ մատիտ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 29, բն. 19, AM

13212  06.02.2028 «Մէգա Արարատ» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, Վայք, 

     Ջերմուկի խճուղի 49-28, AM

13274  03.12.2027 «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. 

     Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM

13284  25.03.2028 «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, 0026, Սևանի փող. 86/1, AM

13335  11.03.2028 «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, 0026, Սևանի փող. 86/1, AM

13336  25.03.2028 «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, 0026, Սևանի փող. 86/1, AM

13354  08.02.2028 «Հացագործ Անդրանիկ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Գառնի, AM

13361  08.04.2028 «Անելիք բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Բաղրամյան 75, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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13387  10.03.2028 Հինո Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա

      (նաև գործող որպես Հինո Մոթորս, ԼԹԴ.), JP

13400  21.02.2028 Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH

13488  06.06.2028 «Մավաէքսիմ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 1/28, AM

13505  09.04.2028 Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատ, 

     Երևան, Զաքիյան 7-2, AM

13634  13.05.2028 Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ, GB

13777   8.03.2028 «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գ. Ավշար, Խորենացի 90, AM

13828  03.06.2028 «Մավաէքսիմ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 1/28, AM

13919  22.07.2028 «Մավաէքսիմ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 1/28, AM

13921  09.09.2028 «Մավաէքսիմ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 1/28, AM

14059  08.07.2028 Յունիլևր Ն.Վ., NL

14113  01.09.2028 Յունիլևր Ն.Վ., NL

14316  01.09.2028 Յունիլևր Ն.Վ., NL

14334  22.10.2028 «Շուզ պառադ» ՓԲԸ, Երևան, Աբովյան 28շ, 4 շին., AM

14519  16.05.2028 Էնջլ Յիսթ Քո., Լթդ., CN

14773  05.02.2029 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

    C09K 11/00           509  U

    H01L 31/00           509  U

    C09K 11/00           510  U

    H01L 31/00           510  U

    C09K 11/00           511  U

    H01L 31/00           511  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2036
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22409
73 (1) Իրավատեր Հենգզոու Հիքվիժն Դիջիթլ 
Թեքնոլըջի Քո., Լթդ., 36 Macheng Road, Xihu 
District, Hangzhou, China, CN
73 (2) Իրավունքներն ստացող Հանգժոու 
Էզվիզ Նեթվորք Քո. Լթդ., Seventh Floor, Build-
ing 1, No. 700, Dongliu Road, Changhe Street, 
Binjiang District, Hangzhou City, China, CN
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        12.02.2018

____________________

Գրանցում No 2037
Արտոնագրի զիջում
(11) Արտոնագիր  No 3029 A
73 (1) Զիջող  Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան, 
3115, Գյումրի, Տիմիրյազևի 32, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Էներգո   տեխ-
նիկա» ՍՊԸ, ՀՀ Շիրակի մարզ ք. Գյումրի, 
Տիմիրյազևի փ. 32/2 տուն, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          12.02.2018

____________________

Գրանցում No 2038
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 12096
73 (1) Լիցենզատու  «Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, 
Երևան, Տիչինայի 3, նրբ. 2/2, AM
73 (2) Լիցենզառու   «Վագամալ Թրեյդինգ» 
ՍՊԸ, Երևան, Նազարբեկյան թաղ. 9շ., բն. 17, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       31.12.2023
Գործողության տարածքը    Հայաստանի

  Հանրապետություն
Գրանցված է                       13.02.2018

____________________

Գրանցում No 2039
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 22826, 22827, 24490, 24491
73 (1) Լիցենզատու  Սոֆյա Յուրիի Իշխանյան, 
Երևան, Դրոյի 8/2, բն. 4, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Ռոսիա Սեգոդնյա» 
ՄՏԳ Հայաստանյան մասնաճյուղ, Երևան, Փ. 
Բյուզանդի 1/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             բացառիկ
Գործողության ժամկետը       25.01.2019
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          13.02.2018

____________________

Գրանցում No 2040
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14334
73 (1) Իրավատեր  Անհատ ձեռնարկատեր 
Կարեն Բաբայան, Երևան, Կոմիտասի 19, 
բն.56, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Շուզ պառադ» 
ՓԲԸ, Երևան, Աբովյան 28շ, 4 շին., AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

  Հանրապետություն
Գրանցված է    21.02.2018

____________________

Գրանցում No 2041
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26007, 26009, 26020
73 (1) Իրավատեր  Նիլս Մալդեր, J.J. Viottastraat 
15, 1071 JM Amsterdam, The Netherlands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՎԵՈՆ 
Ամսթերդամ ԲՎ, Claude Debussylaan 88, 1082 
MD Amsterdam, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.02.2018

____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

3061        01.08.2017
3070        16.08.2017
3073        09.08.2017

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

341U        18.08.2017
478U                 13.08.2017

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 
297S                 06.08.2017

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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



48

ՄԱՍ 1
 

48

№ 03/1 
01 .03 . 20 18

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

(51) 2018.01 (11) 509  (13) U
C09K 11/00
H01L 31/00

(21) AM20170104U (22) 01.08.2017
(72) Сергей Халпахчян (AM) 
(73) Сергей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц 
1а, кв. 73 (AM) 
(54) Приемник ультрафиолетового излучения
(57) Полезная модель относится к устройствам 
приема и измерения поляризации ультра
фиолетовых излучений и может использоваться 
для изучения излучений космических объектов, 
синхротронного излучения, а также в медицине, 
биологии, сельском хозяйстве, технике и в 
физических исследованиях. 

Приемник ультрафиолетового излучения 
содержит последовательно размещенные 
фокусирующее и фильтрующее устройства, 
конвертер, оптоэлектронный преобразователь 
к которому подключено устройство обработки 
и индикации электрического сигнала. 
Конвертером является срез монокристалла 
корунда.  Приемник дополнительно содержит 
устройство вращения монокристалла вокруг оси 
перпендикулярной поверхности монокристалла 
корунда. 

Обеспечивается максимальная чувстви тель
ность приема поляризованного излучения, 3 ил.    

____________________

(51) 2018.01 (11) 510  (13) U
C09K 11/00
H01L 31/00

(21) AM20170106U (22) 03.08.2017
(72) Сергей Халпахчян (AM) 
(73) Сергей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц 
1а, кв. 73 (AM) 
(54) Приемник ультрафиолетового излучения
(57) Полезная модель относится к приему 
ультрафиолетового, в том числе и вакуумного  
ультрафиолетового излучений и к устройствам, 
измеряющим поляризацию, и может быть 
использована для изучения космических 
объектов, синхротронного излучения, а также 

Сведения о выданных патентах

в медицине, биологии, сельском хозяйстве, 
технике и физических исследованиях. 

Приемник содержит последовательно 
установленные фокусирующий и фильтрующий 
узлы, конвертер, оптоэлектронный преобразо
ватель. К преобразователю подключен узел 
обработки и индикации электрического сигнала. 
Конвертер является срезом корундового 
монокристалла. Конвертер дополнительно 
содержит такой же срез того же корундового 
монокристалла. Дополнительный срез 
жестко установлен так, чтобы направления 
максимальной чувствительности срезов по 
отношению к плоскому поляризованному 
излучению, перпендикулярно падающему на 
плоские поверхности срезов, составили прямой 
угол. Приемник содержит дополнительный 
оптоэлектронный преобразователь, воздейст
вуемый посредством дополнительного среза 
монокристалла,  подключенный к  преобра
зователю дополнительный узел обработки и 
индикации электрического сигнала, а также 
устройство, вращающее конвертер вокруг оси, 
перпендикулярной к поверхностям срезов. 

Расширяются функциональные возмож
ности приемника, повышаются точность 
измерений и удобство использования, 3 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 511  (13) U
C09K 11/00
H01L 31/00

(21) AM20170114U (22) 14.08.2017
(72) Сергей Халпахчян (AM) 
(73) Сергей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц 
1а, кв. 73 (AM) 
(54) Приемник ультрафиолетового излучения
(57) Полезная модель относится к 
устройствам приема и измерения поляри
зации ультрафиолетового и вакуумного 
ультрафиолетового излучений. 

Приемник ультрафиолетового излучения 
содержит последовательно расположенные 
фокусирующее и фильтрующее устройства, 
конвертер, выполненный в виде среза 
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монокристалла корунда, оптоэлектронный пре-
обра зователь. К преобразователю под ключен 
узел обработки и индикации электри ческого 
сигнала. Конвертер также содержит еще второй 
и третий такие же срезы того же монокристалла 
корунда, которые жестко расположены так, 
чтобы по отношению к плоско поляризованному 
излучению падающему перпендикулярно к 
плоским поверхностям срезов, направления 
максимальной чувствительности первого и 
второго срезов составляли прямой угол, а 
направление максимальной чувствительности 

третьего среза делило прямой угол пополам. 
Первые и вторые срезы имеют свои 
оптоэлектронные преобразователи, к которым 
подключен узел обработки и индикации 
электрического сигнала. К выходу узла обра-
ботки и индикации электрического сигнала 
третьего среза подключен вход устройства 
поворота конвертера вокруг оси перпенди-
кулярной поверхностям срезов.

Обеспечивается прием поляризованного 
излучения, 3 ил.

____________________
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№03/1

01 .03 . 20 18

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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