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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյուտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 գյուտի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
72 գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2018.01 (11) 3237 (13) A
A01B9/00
A01B33/00

(21) AM20170088 (22) 16.06.2017
(72) Արշալույս Պողոսի Թարվերդյան (AM), 
Դանիել Պետրոսի Պետրոսյան (AM), Սամվել 
Վարդանի Հովհաննիսյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Սկավառակային հողափխրիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես, հողի 
մշակման պտտվող փխրիչներին:

Սկավառակային հողափխրիչն ունի 
սկավառակներ և դրանցից յուրաքանչյուրին 
միակցված զսպանակված դանակներ: 
Յուրաքանչյուր դանակը սկավառակին 
միակցված է համապատասխան կանգնակի 
միջոցով: Յուրաքանչյուր կանգնակը սկավա-
ռակին միակցված է մեկ ծայրամասով՝ 
հոդակապորեն, իսկ միջնամասում կարգա-
վորվող կոշտությամբ նույնանման զսպա-
նակների միջոցով միակցված է սկավառակի 
վրա անշարժ տեղակայված երկու հենակներին:

Բարձրացվում է սարքի հուսալիությունն ու 
երկարակեցությունը, 2 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3238 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20170081         (22) 05.06.2017
(72) Վոլոդյա Վազգենի Բաղրամյան (AM), 
Անահիտ Ալեքսանի Սարգսյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Վազգենի Բաղրամյան, 0060, 
Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղ. 5, բն. 28 
(AM), Անահիտ Ալեքսանի Սարգսյան, 0082, 
Երևան, Կիլիկիա թաղ., Սիսվանի 34 (AM) 
(54) Հեղուկ ապակու ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական 
քիմիային, մասնավորապես՝ հեղուկ  ապակու 
ստացման եղանակներին և կարող է 
օգտագործվել  ապակու,  կերամիկական  

նյութերի, շինանյութերի, ներկերի, 
ադսորբենտների, թղթի և այլ սիլիկատային  
նյութերի  ստացման  համար,  ինչպես  նաև  
որպես  կապակցանյութ  և  սոսինձ: 

Դիատոմիտը ջերմամշակում 
են 600˚C ջերմաստիճանում, ապա 
խառնում  ալկալիական մետաղի հիմքի 
լուծույթի հետ: Խառնուրդն ակտիվացնում են՝ 
անցկացնելով 4-6 մ/վ արագությամբ 1000-
1200 կԱ/մ լարման  էլեկտրամագնիսական  
դաշտի միջով, որից հետո փոխազդում են 
տաքացման պայմաններում միկրոալիքային 
ճառագայթների ազդեցության տակ, ընդ 
որում դիատոմիտի և ալկալիական մետաղի 
հիմքի լուծույթի հարաբերակցությունը 1:(4-6) է: 
Ստացված խառնուրդից հեռացնում են հեղուկ 
ֆազը, նստվածքը լվանում են: 

Բարձրացվում է SiO2 -ի կորզման աստի-
ճանը և եղանակի արտադրողականությունը, 
կրճատվում է գործընթացի տևողությունը:  

____________________

(51) 2018.01 (11) 3239 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20170082 (22) 05.06.2017
(72) Վոլոդյա Վազգենի Բաղրամյան (AM), 
Անահիտ Ալեքսանի Սարգսյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Վազգենի Բաղրամյան, 0060, 
Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղ., 5, բն. 28 
(AM), Անահիտ Ալեքսանի Սարգսյան, 0082, 
Երևան, Կիլիկիա թաղ., Սիսվանի 34 (AM) 
(54) Հեղուկ ապակու ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական 
քիմիային, մասնավորապես՝ հեղուկ  ապակու 
ստացման եղանակներին և կարող է 
օգտագործվել  ապակու,  կերամիկական  
նյութերի, շինանյութերի, ներկերի, 
ադսորբենտների, թղթի և այլ սիլիկատային  
նյութերի  ստացման  համար,  ինչպես  նաև  
որպես  կապակցանյութ  և  սոսինձ: 

Մանրացված քվարցը խառնում  են 
ալկալիական մետաղի հիմքի լուծույթի հետ: 
Խառնուրդն ակտիվացնում են՝ անցկացնելով 
4-6 մ/վ արագությամբ 1000-1200 կԱ/մ լարման  

anarm
Cross-Out
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էլեկտրամագնիսական  դաշտի միջով, որից հետո 
փոխազդում են տաքացման պայմաններում 
միկրոալիքային ճառագայթների ազդեցության 
տակ, ընդ որում, քվարցի և ալկալիական 
մետաղի հիմքի լուծույթի հարաբերակցությունը 
1:(2-4) է: Ստացված խառնուրդից հեռացնում են 
հեղուկ ֆազը, նստվածքը լվանում են: 

Բարձրացվում է SiO2 -ի կորզման աստի-
ճանը և եղանակի արտադրողականությունը, 
կրճատվում է գործընթացի տևողությունը:  

____________________

(51) 2018.01 (11) 3240 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20170083 (22) 05.06.2017
(72) Վոլոդյա Վազգենի Բաղրամյան (AM), 
Անահիտ Ալեքսանի Սարգսյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Վազգենի Բաղրամյան, 0060, 
Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղ. 5, բն. 28 
(AM), Անահիտ Ալեքսանի Սարգսյան, 0082, 
Երևան, Կիլիկիա թաղ., Սիսվանի 34 (AM) 
(54) Հեղուկ ապակու ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական 
քիմիային, մասնավորապես՝ հեղուկ  ապակու 
ստացման եղանակներին և կարող է 
օգտագործվել  ապակու,  կերամիկական  
նյութերի, շինանյութերի, ներկերի, 
ադսորբենտների, թղթի և այլ սիլիկատային  
նյութերի  ստացման  համար,  ինչպես  նաև 
որպես  կապակցանյութ  և  սոսինձ:

Մանրացված պեռլիտը խառնում  են 
ալկալիական մետաղի հիմքի լուծույթի հետ: 
Խառնուրդն ակտիվացնում են՝ անցկացնելով 
4-6 մ/վ արագությամբ 1000-1200 կԱ/մ լարման  
էլեկտրամագնիսական  դաշտի միջով, որից հետո 
փոխազդում են տաքացման պայմաններում 
միկրոալիքային ճառագայթների ազդեցության 
տակ, ընդ որում, պեռլիտի և ալկալիական 
մետաղի հիմքի լուծույթի հարաբերակցությունը 
1:(1-2) է: Ստացված խառնուրդից հեռացնում են 
հեղուկ ֆազը, նստվացքը լվանում են: 

Բարձրացվում է SiO2 -ի կորզման աստի-
ճանը և եղանակի արտադրողականությունը, 
կրճատվում է գործընթացի տևողությունը:  

____________________

(51) 2018.01 (11) 3241 (13) A
C04B 2/00

(21) AM20180097 (22) 11.09.2018
(72) Հովհաննես Հովհաննեսյան (AM), Տիգրան 
Աղաջանյան (AM) 
(73) Հովհաննես Հովհաննեսյան (AM) 
(54) Մանրադիսպերս չհանգած կրի ստացման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարական 
նյութերի արտադրությանը, մասնավորապես՝ 
դիսպերսային կրաքարերի թրծման եղանակ-
ներին և կարող է օգտագործվել հանգած 
կրի արտադրության, մետաղագործության և 
քիմիական արդյունաբերության մեջ։

Մանրադիսպերս չհանգած կրի ստացման 
եղանակի համաձայն հումքը նախօրոք 
մանրացնում են մինչև 50մկմ-ից պակաս չափը, 
իսկ թրծումը կատարում են օդային հոսքում 
5վրկ-ից մինչև մեկ րոպեի ընթացքում, 850-
950ºС ջերմաստիճանում, ընդ որում, որպես 
հումք օգտագործում են մարմարի և(կամ) 
տրավերտինի կարբոնատային ապարների 
կտրման, հղկման և ողորկման արդյունքում 
առաջացած թափոնները։

Ապահովվում է մանրադիսպերս չհանգած 
կրի ստացման եղանակի պարզեցումն ու 
ինքարժեքի նվազեցումը։
(74) Արեգ Պետրոսյան

____________________

(51) 2018.01  (11) 3242 (13) A
F02M 21/00

(21) AM20170080 (22) 02.06.2017
(72) Արման Ռոբերտի Սիմոնյան (AM), Ռազմիկ 
Մակարի Բալայան (AM), Մարինե Վաչիկի 
Մխիթարյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Ներքին այրման շարժիչի համակցված 
սնման համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, 
մասնավորապես` ներքին այրման շարժիչի 
համակցված սնման համակարգերին։ 

Ներքին այրման շարժիչի համակցված 
սնման համակարգն ունի միմյանց 
հաջորդաբար միակցված բարձր ճնշման գազի 
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բալոն, մեխանիկական փական, գազատար 
խողովակ, գազի ռեդուկտոր և խառնիչ, 
միմյանց հաջորդաբար միակցված բենզաբաք, 
բենզատար խողովակ, վառելիքային զտիչ, 
էլեկտրոնային բենզապոմպ և դրոսելային 
խողովակաոստ, ինչպես նաև կառավարման 
էլեկտրոնային բլոկ: Համակարգը լրացուցիչ 
ունի գազի բալոնի մեխանիկական 
փականի ու գազատար խողովակի միջև 
տեղակայված պայթյունապաշտպանված 
էլեկտրամագնիսական փական և շարժիչի 
ծածկոցի տակ տեղակայված հարվածի տվիչ: 
Պայթյունապաշտպանված էլեկտրամագ-
նիսական փականն ու  հարվածի տվիչը 
զուգահեռ միացված են  կառավարման 
էլեկտրոնային բլոկին: 

Ապահովվում է համակցված սնման 
համակարգով աշխատող ավտոմոբիլի 
վթարի ժամանակ բարձր ճնշման գազի 
բալոնից ներքին այրման շարժիչ գազի հոսքի 
դադարեցումը, բարձրա ցվում է հետվթարային 
անվտանգությունը, 1 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3243 (13) A
F02M 21/00

(21) AM20170089 (22) 16.06.2017
(72) Արման Ռոբերտի Սիմոնյան (AM), Ռազմիկ 
Մակարի Բալայան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Գազի ներարկմամբ ներքին այրման շար-
ժիչի համակցված սնման համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, 
մասնավորապես` գազի ներարկմամբ 
ներքին այրման շարժիչի համակցված սնման 
համակարգերին։ 

Համակարգն ունի բարձր ճնշման 
խողովակների միջոցով միմյանց հաջորդաբար 
միակցված գազի բալոն, գազային 
ռեդուկտոր, էլեկտրամագնիսական փական ու 
էլեկտրամագնիսական բոցամուղ, բենզատար 
խողովակ, դրան միակցված  բենզինային 
փական, խողովակաոստ ունեցող օդազտիչով 
օդառիչ, խողովակաոստում տեղակայված օդի 
ծախսի տվիչ, դրան միացված գործառական 

կերպափոխիչ և   միկրոպրոցեսորային 
բլոկ: Էլեկտրամագնիսական փականը,  
բոցամուղը,  բենզինային փականը և 
գործառական կերպափոխիչը միացված են  
միկրոպրոցեսորային բլոկին: Համակարգը 
լրացուցիչ ունի բարձրաչափ, էլեկտրական 
շարժիչ և օդի լրացուցիչ չափաբաժին ապահովող 
կցախողովակ: Օդազտիչով օդառիչը լրացուցիչ 
ունի խողովակաոստ: Էլեկտրական շարժիչը, 
կցախողովակն ու լրացուցիչ խողովակաոստը 
հաջորդաբար միակցված են միմյանց: 
Էլեկտրական շարժիչն ու բարձրաչափը 
միացված են  միկրոպրոցեսորային բլոկին: 

Անկախ ծովի մակերևույթից ունեցած 
տեղանքի բարձրությունից, շարժիչի աշխա-
տանքի տվյալ ռեժիմի համար վառելիքային 
խառնուրդի անհրաժեշտ կազմի ապահովումով 
բարելավվում են ավտոմոբիլի քարշաարագային 
հատկանիշները, բարձրացվում է վառելիքային 
շահավետությունը, 1 նկ.։

____________________

(51) 2018.01  (11) 3244 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20180094 (22) 10.09.2018
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն 
Մամիկոնյան (AM) 
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Մ. 
Մկրտչյան 2 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 3103, 
Գյումրի, Մ. Մկրտչյան 2 (AM) 
(54) Ինդուկտիվության կոճի պարամետրերի 
որոշման եղանակ
(57) Ըստ ինդուկտիվության կոճի պարա-
մետրերի որոշման եղանակի կոճին 
հաջորդաբար միացնում են հիմնական 
ռեզիստոր և լրացուցիչ ռեզիստոր: Lրացուցիչ 
ռեզիստորը միացնում են կոճի և փոփոխական 
հոսանքի  աղբյուրի միջև:  Lրացուցիչ 
ռեզիս տորի արտանցիչներին միացնում 
են փոխանջատիչի անշարժ հպակները, 
իսկ հիմնական ռեզիստորը միացնում են 
փոփոխական հոսանքի աղբյուրի ազատ 
սեղմակի և ընդհանուր հաղորդալարի միջև: Այդ 
միացումներով կազմված չափողական շղթան 
սնում են փոփոխական հոսանքով: Չափում 
են ընդհանուր հաղորդալարի նկատմամբ 
հիմնական ռեզիստորի և փոխանջատիչի 
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շարժական հպակի լարումների միջև փուլային 
շեղման անկյունը փոխանջատիչի երկու 
դիրքերում: Այդ անկյան արժեքներով որոշում 
են հետազոտվող կոճի պարամետրերը:

Ընդլայնվում է ինդուկտիվության կոճի 
պարա մետրերի որոշման եղանակի կիրա-
ռության ոլորտը, բարձրացվում է պարամետրերի 
որոշման ճշգրտությունը, 2 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3245 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20180096 (22) 10.09.2018
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն 
Մամիկոնյան (AM) 
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Մ. 
Մկրտչյան 2 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 3103, 
Գյումրի, Մ. Մկրտչյան 2 (AM) 
(54) Դիէլեկտրական կորուստների անկյան 
տանգենսի որոշման սարք
(57) Սարքը կարող է օգտագործվել 
դիէլեկտրական կորուստների անկյան տան-
գենսը բարձրավոլտ լարումով չափելու և 
որոշելու համար:

Սարքն ունի բարձրավոլտ տրանս-
ֆորմատոր, որի ցածր լարման փաթույթը 
միացված է սինուսոիդային փոփոխական 
հոսանքի սնուցման աղբյուրին,  
փուլաչափիչ, դրա ելքին միացված հաշվիչ 
հարմարանք,  հաջորդական միացումով 
ռեզոնանսային կոնտուր: Տրանսֆորմատորի 
բարձր լարման փաթույթի շղթայում միացված 
են հաջորդաբար փորձարկվող օբյեկտը 
և  ռեզոնանսային կոնտուրը: Փուլաչափիչի 
առաջին մուտքին տրվում է տրանսֆորմատորի 
բարձրավոլտ փաթույթի լրացուցիչ արտանցիչի 
ցածրավոլտ լարումը, իսկ երկրորդ մուտքին՝ 
ռեզոնանսային կոնտուրի ունակային տարրի 
սեղմակների լարումը: Փուլաչափիչը չափում 
է այդ լարումների միջև փուլային շեղման 
անկյունը, իսկ հաշվիչ հարմարանքը չափված 
անկյան արժեքով որոշում է փորձարկվող 
օբյեկտի դիէլեկտրական կորուստների անկյան 
տանգենսը:  

Բարձրացվում է դիէլեկտրական կորուստ-
ների անկյան տանգենսի չափման և որոշման 
ճշգրտությունը, 2 նկ.: 

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

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

21
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2018.01 (11) 538 (13) U
A61C 5/00
A61C 3/00

(21) AM20180098U (22) 13.09.2018
(72) Սեմյոն Սամարչյան (AM) 
(73) Սեմյոն Սամարչյան (AM) 
(54) Վիրաբուժական սևեռակ և սևեռակակալ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
վիրաբուժական ատամնաբուժությանը և կարող 
է օգտագործվել ոսկրային վերականգնման 
դեպքերում փափուկ թաղանթների սևեռման 
համար։

Սևեռակն իրականացված է շրջանաձև 
գլխարկով սրածայր մեխիկի տեսքով։ 
Շրջանաձև գլխարկն իրականացված է 
համառանցք համադրված երկու տափօղակի 
տեսքով, որոնցից վերևինն ունի ավելի փոքր 
տրամագիծ։ Մեխիկի ծայրն իրականացված է 
կանոնավոր բուրգի տեսքով, մասնավորապես՝ 
եռանկյուն կամ քառանկյուն բուրգի, որոնց 
հիմքի կողմերը կամ կողմնային նիստերը 
գոգավոր են։ Սևեռակակալն ունի բռնալծակ 
և սևեռակը բռնող ծայրապանակ: Ծայրա-
պանակն իրականացված է առանձնացվող, 
բռնալծակի հետ միացման հնարավորությամբ: 
Բռնալծակը տատանակ (օսցիլյատոր) է, 
որը պտտական-տատանողական շարժում է 
հաղորդում ծայրապանակին։ 

Նվազեցվում է սևեռակի մտցնելով 
պայմանավորված տհաճ զգացումների 
առաջացումը հիվանդի մոտ, ապահովվում 
է սևեռակը մտցնելուց հետո սևեռակակալի 
հեշտությամբ հեռացումը, 3 նկ.։
(74) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(51) 2018.01 (11) 539 (13) U
A61H 33/00
B60P 3/00
B60P 3/00

(21) AM20180066U (22) 31.05.2018
(72) Ավետիս Ահարոնյան (AM) 
(73) «Սլացք» ՓԲԸ (AM) 

(54) Շարժական դաշտային բաղնիք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
հիգիենայի պահպանման սարքավորումներին, 
մասնավորապես՝ շարժական դաշտային 
բաղնիքներին:

Շարժական դաշտային բաղնիքն ունի 
թափք, վառարան` իր ծխատար խողովակով, 
ցնցուղային սարքեր, օդամբար, էլեկտրական 
տաքացուցիչով տաք ջրի բաք: Բաքը մի 
կողմից միացված է վառարանի ելքին, մյուս 
կողմից՝ ցնցուղային սարքերին: Սարքը ունի 
նաև օդամբարին միացված սառը ջրի բաք, 
խողովակաշար և թափքի վրա տեղակայված 
ջրառքի հարմարանք: Սարքի տաք ջրի բաքի 
ներսում տեղակայված է գալարախողովակ, 
որը խողովակի և դրա վրա տեղակայված 
փականների միջոցով միացված է մեքենայի 
շարժիչի հովացման համակարգին: 

Բարձրացվում է սարքի աշխատանքի 
արդյունավետությունը և շարժիչի երկարա-
կեցությունը, 3 նկ.:  
(74) Ռուբեն Մանասերյան

____________________

(51) 2018.01  (11) 540 (13) U
B60T 17/00
G01L 5/00

(21) AM20180064U (22) 30.05.2018
(31) 2017119422/11, (32) 02.06.2017, (33) RU
(72) Վյաչեսլավ Նիկոլայի Բոչկարև (RU), Պավել 
Նիկոլայի Բոչկարև (RU), Կոնստանտին Յուրիի 
Դյոմին (RU), Ալեքսեյ Ալեքսեյի Պոպկով (RU) 
(73) Վյաչեսլավ Նիկոլայի Բոչկարև (RU), Պավել 
Նիկոլայի Բոչկարև (RU), Կոնստանտին Յուրիի 
Դյոմին (RU), Ալեքսեյ Ալեքսեյի Պոպկով (RU) 
(54) Արգելակային գլանում ճնշման վերա-
հսկման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
երկաթուղային տրանսպորտի համակարգերում 
կիրառվող չափման սարքերին, հատկապես՝ 
արգելակային գլանում ճնշման վերահսկման 
սարքերին, և կարող է օգտագործվել 
երկաթուղային շարժակազմի, մասնավորապես՝ 
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բեռնափոխադրող վագոնների արգելակային 
համակարգերը հետազոտելիս։

Արգելակային գլանում ճնշման վերա-
հսկման սարքն ունի մուտքի խողովակաոստով 
իրան և դրա մեջ տեղակայված, զսպանակած 
մխոց ունեցող խուց: Սարքն ունի նաև 
երկաթուղային շարժակազմի վագոնների 
դատարկ և բեռնված ռեժիմների ցուցչային 
զսպանակած մեկական մխոց: Մխոցներից 
յուրաքանչյուրը տեղադրված է իրանի 
համապատասխան խցում, իսկ յուրաքանչյուր 
ցուցչային մխոցի խուցն անցուղիով միակցված 
է մխոցի խցի հետ: Անցուղիները մխոցի խցին 
կապված են տարբեր մակարդակներում։

Ապահովվում է վագոնի արգելակման 
սարքավորման աշխատունակության տեսո-
ղական գնահատման հնարավորությունը 
դրա արգելակման արդյունավետության 
ապահովման մասով, բարձրացվում են 
վագոնի արգելակման սարքավորման 
աշխատունակության գնահատման հուսա-
լիությունն ու հավաստիությունը, 1 նկ.:
(74) Վահագն Պետրոսյան

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 481  (13) S 
09-03

(21) 20180032  (22) 16.07.2018
(72) Վաչե Վաղարշակյան (AM) 
(73) «Վալկո» ՍՊԸ, ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Արագած 1-ին փ., տուն 92 (AM) 
(54) Հուշանվերային հավաքածու կաշվե 
պի տա կով և փայտե փաթեթավորմամբ, շշի 
ներ սում փայտից մանրակերտ
(55) 

____________________
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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) 20170948 (111) 28246
(220) 26.06.2017 (151) 13.12.2018
   (181) 26.06.2027
(730) «Դեկորա-գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արա-
րատյան 90/9Ա, AM 
(442) 02.10.2017
(540)

(511) 
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. 

մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա-
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածատող, սևեռակայող նյութեր, չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղանկարչության, գեղազարդ-
ման նպատակների և գեղարվեստական 
տպագրության համար.

դաս 6. հանքանյութեր.
դաս 19. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ 

մետաղական հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, 
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ. խեցի. ծովի 
փրփուր. սաթ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ, բացառությամբ վրձինների. 
խոզանակների պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, 
բացառությամբ շինարարական ապակու. 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր.

դաս 40. նյութերի մշակում։
____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20171332  (111) 28247
(220) 14.09.2017 (151) 13.12.2018
   (181) 14.09.2027
(730) «Պապյան տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Չարենցի փ., տուն 135/3, AM 
(442) 01.11.2017
(540)

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակա-
վոր բնակատեղով ապահովում, մասնավորա_
պես՝ սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), սրճարանների ծառայություն-
ներ. նախաճաշարանների ծառայություն ներ. 
ռեստո  րանների ծառայություն ներ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայու թյուններ. 
բարերի ծառայություններ։

____________________

(210) 20171742  (111) 28248
(220) 11.12.2017 (151) 13.12.2018
   (181) 11.12.2027
(730) Կարեն Հակոբյան, Երևան, Դավթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 41, բն. 56, AM 
(442) 01.02.2018
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(540)

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

դաս 41. առցանց դասընթացներ:
____________________

(210) 20180373 (111) 28249
(220) 13.03.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 13.03.2028
(730) «Անիթեքս» ՍՊԸ, ք. Արտաշատ, Գործա-
րանային 1, AM 
(442) 03.04.2018
(540)

(511) 
դաս 24. բարձր ջերմաստիճանում 

կպչող կպչուն գործվածքներ, անգազանցիկ 
գործվածքներ օդապարիկների համար, 
կենդանիների կաշին նմանակող 
գործվածքներ, պաստառապատման գործ-
վածքներ կահույքի համար, լողանալու 
սպիտակեղեն (բացառությամբ հագուստի), 
բաններներ մանածագործվածքից կամ 
պլաստ մասսայից, բիլյարդի մահուդ, գործ-

վածքներ, մարմաշ (գործվածք), մոմլաթ, 
դիպակ, մանածագործական նյութեր, կտավ, 
հենք (կանվա) ասեղնագործության կամ 
ջուլհակա գործության համար, քաթան (կտոր), 
գործվածքներ կանեփաթելից, կտավ (քաթան) 
կանեփաթելից, աստառներ բոլորագլխարկ ների 
համար, գործվածքներ կոշիկների տակդիրների 
համար, գործվածքներ կոշիկների համար, 
սեղանի ոչ թղթե նեղ սփռոցիկներ, շևիոտ 
(կտոր), մոմլաթե սփռոցներ, թավիշ, թաղիք, 
բամբակե գործվածքներ, անկողնու ծածկոց ներ, 
ներքնակերեսներ, խտակտավ (վուշե գործ-
վածք), անկողնու թղթե ծածկոցներ, սփռոցներ, 
բացառությամբ թղթից պատրաստվածների, 
ճամփորդական ծածկոցաշալեր, կրեպ (նոսր 
գործվածք), կրեպոն, կամկայե (նախշավոր) 
գործվածքներ, սպիտակեղենի գործվածքներ, 
գործվածքներ աստառի համար, սավաններ, 
պատանքներ, մանածագործվածքից կամ 
պլաստ մասսայից դրոշներ, մանածա գործ-
վածքից կամ պլաստմասսայից գունազարդ 
դրոշակներ, նախշավոր կտոր ուղեգորգերի 
(ուղելաթերի) համար, աղվափետուրից 
վերմակներ, ծածկոցներ, ձգուն (էլաստիկ) 
գործվածքներ, վարագույրների կապեր 
մանածագործվածքից, ապակե սպասքը 
սրբելու անձեռոցիկներ (սրբիչներ), նախշավոր 
գործվածքներ ասեղնագործության համար, 
ֆլանել, բայկա (խավոտ գործվածք), բամբակե 
գործվածքներ պանրի փաթաթվածքի համար, 
բումազե, մարմին լվանալու թաթմաններ, գազե 
գործվածքներ (շղարշ), ռետինապատված կտավ 
(բացառությամբ  գրասենյակային նպատակ-
ների համար օգտագործվողների), մազե 
գործվածք (պարկագործվածք), պատյաններ 
կահույքի համար, մետաքսե գործվածքներ 
տպագրական շաբլոնների (ձևանմուշների) 
համար, դաջովի չթե գործվածքներ, ջերսի 
(գործվածք), ջութե գործվածքներ, բրդե 
գործվածքներ, վուշե գործվածքներ, անկողնու 
սպիտակեղեն, սպիտակեղեն նախշավոր 
կտավից, սեղանի սպիտակեղեն, բացառու-
թյամբ թղթից պատրաստվածի, սպիտակեղեն 
տնային տնտեսության համար, սրբիչներ 
մանածագործվածքից, մետաքսե գործվածք 
«մարաբու», խտակտավ ներքնակների համար, 
պլաստմասսայե ծածկոցներ կահույքի համար, 
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործված-
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քից, մոլեսկին (գործվածք), թաշկինակներ 
մանածագործվածքից, հակամոծակային 
ցանցեր, բարձերեսներ, պլաստմասսայե 
նյութեր (գործվածքների փոխարինիչներ), 
ծանր վարագույրներ, գործվածքներ ռամիի 
(ճենականեփի) թելքից, գործվածքներ 
արհեստական մետաքսից, վարագույրներ 
մանածագործվածքից կամ պլաստմասսայից, 
կոսմետիկական անձեռոցիկներ մանածա-
գործվածքից, մետաքսե գործվածքներ, շղարշ, 
գործվածքներ սպանեախոտից, տաֆտա 
(նրբադիպակ) (գործվածք), տրիկոտաժի 
գործվածքներ, շղարշե վարագույրներ, զեֆիր 
(գործվածք), չիթ, մանածագործվածքից 
ամանատակեր, սեղանի մանածագործվածքից 
տակդիրներ, մանածագործական ոչ 
գործվածքային նյութեր, ներդրակներ քնա-
պարկերի համար, մանածագործվածքից 
անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու համար, 
պիտակներ մանածագործական նյու-
թերից, մանածագործական երես-
պատման նյութեր պատերի համար, 
մանածագործական գործվածքներ 
ապակեթելքից, մանածագործական 
նյութեր զտելու համար, գրամեքենաների 
ծածկոցներ մանածագործվածքից, 
գործվածքներ թավաթելից, պատյաններ 
բարձերի համար, սպասքի տակ դրվող 
մանածագործվածքից դրոցներ, վերմակներ, 
ծածկոցներ, բազմոցի բարձերի ծածկոցներ, 
նյութեր մանածագործվածքի համար, 
մանածագործական նյութեր կահույք 
պաստառապատելու համար, գործված-
քից պատյաններ զուգարանակոնքերի 
կափարիչների համար, ցնցուղարանի 
վարագույրներ մանածագործվածքից կամ 
պլաստմասսայից, գործվածքից տակաշորեր 
մանկիկների համար, գործվածքից 
խանձարուրներ մանկիկների համար, 
վերմակներ տնային կենդանիների համար, 
քնապարկեր նորածինների համար, ծրարներ 
նորածինների համար, քնապարկեր, 
մահճակալի ժանյակերիզներ, մանկական 
մահճակալների բամպերներ (անկողնային 
սիպտակեղեն), մուսլինի գործվածք.

դաս 25. կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ, հագուստ ավտոմոբիլիստ-
ների համար, կոշիկ, բաղնիքի սանդալներ, 

բաղնիքի հողաթափներ, գուլպաներ (երկար), 
քրտինք կլանող երկար գուլպաներ, գուլպա-
ների կրկնակրունկներ, բերետներ, բլուզներ, 
բոաներ (մորթե վզպատներ՝ գորժետներ), 
գլխարկներ, գդակներ, տրիկոտաժեղեն, 
երկարաճիտ կոշիկներ, կիսակոշիկներ, կոշկա-
քթեր (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 
(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), 
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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:

____________________

(210) 20180436 (111) 28250
(220) 23.03.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 23.03.2028
(730) Ռիմցմա Սիգըրեթընֆաբրիքըն ԳմբՀ, DE 
(442) 16.05.2018
(540)

(526) «WHITE» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
ծխախոտի փոխարինիչներ ոչ բուժական 
կամ բժշկական նպատակների համար. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. սիգարիլներ. 
սիգարներ. սիգարետներ պատրաստելու ձեռքի 
մեքենաներ. սիգարետների պարկուճներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետ-
ների պապիրոսաթուղթ. էլեկտրոնային 
սիգարետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. լուցկիներ և ծխելու 
պիտույքներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180437 (111) 28251
(220) 23.03.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 23.03.2028
(730) Աբդոլհամիդ Դասթրաս, AE 
(442) 16.04.2018
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(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, 
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երկարաճիտ կոշիկներ, կիսակոշիկներ, կոշկա-
քթեր (կոշիկների մասեր), քրտնակալներ, 
տաբատակալներ, քուղերով կիսակոշիկներ, 
հագուստի օձիքներ, կաշնեներ, լիֆեր, 
բռնցքամարտիկների վարտիքներ, թասակ-
ներ (գլխարկ), իրանակալներ (կանացի 
ներքնազգեստ), ներքնազգեստ, գլխանոցներ 
(հագուստ), բոլորագլխարկների շրջանակներ 
(հենք), հովարներ գլխարկների համար, գոտի-
ներ (հագուստ), շալեր, խալաթներ, սվիտերներ 
պուլովերներ, շուրջառներ (եկեղեցական 
զգեստ), կարճագուլպաներ, կապեր կարճա-
գուլպաների 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 սեղմիրան-
ներ (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,  մորթե թիկնոցներ, բուտսեր 
(ֆուտբոլային), ցիլինդրներ, գաբարդիններ 
(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, 
սպորտային տրիկոտաժեղեն, բազկապատներ, 
գոգնոցներ (հագուստ), մուֆտաներ (հագուստ), 
օրարի (եկեղեցական հագուստ), թաթմաններ, 
խույրեր (եկեղեցականգլխարկ), 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), թղթեհագուստ, 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, 
կիսատաբատաձ և 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:

____________________

(210) 20180474 (111) 28252
(220) 29.03.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 29.03.2028
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(730) «Զոլոտոե պոլե» ՍՊԸ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 
Է. Պետրոսյան 1/17, AM 
(442) 18.06.2018
(540)

(511) 
դաս 29. կարտոֆիլի չիպսեր. մուրաբաներ. 

սառեցրած մրգեր. պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
շաքարած մրգեր. յոգուրտ. կեֆիր (կաթնային 
ըմպելիք). կումիս (կաթնային ըմպելիք). 
կաթնամթերք. մարմելադ. մրգային չիպսեր. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած 
ձուկ. կարտոֆիլի փաթիլներ. արևածաղկի 
մշակված սերմեր. մշակված սերմեր. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. սոյայի բլիթներ. 
կաթ. պահածոյացված մրգեր. ձվեր. աղը դրած 
միս. ենթամթերքներ. պահածոյացված ձուկ. 
պահածոյացված միս. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ.

դաս 30. մակարոնեղեն. նշով խմոր. 
համեմանք. հաց անխաշ խմորից. թխվածքաբլիթ. 
կոնֆետներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կարամելներ (կոնֆետներ). 
հացահատիկային արտադրանք. ծամոն 
(մաստակ). շոկոլադ. նշակարկանդակներ. 
քաղցրավենիք. եգիպտացորենի փաթիլներ. 
ադիբուդի. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
քաղցրաբլիթներ. կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. 
բուլկիներ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). 
սառնաշաքար (նաբաթ). փաթիլներ 
(հացահատիկային արտադրանք). կրեկերներ. 

բրնձային բլիթներ. հացահատիկների հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. չիզբուրգեր (սենդվիչներ). 
վարենիկներ (լցոնված խմորի գնդիկներ). 
հացահատիկային սալիկներ. շոկոլադապատ 
ընկույզներ. բրնձի պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
ուտելի թուղթ. հացին քսվող սնունդ շոկոլադի 
հիմքով. հոթ-դոգ սենդվիչներ. չորահաց. զեֆիր 
(հրուշակեղեն). պաստիլա (հրուշակեղեն). 
սեմբեյ (բրնձի կրեկերներ)։

____________________

(210) 20180476 (111) 28253
(220) 29.03.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 29.03.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմիլա 
Ղուկասյան, Երևան, Քանաքեռի փ. 17, տուն 
10/2, AM 
(442) 16.05.2018
(540)

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

դաս 32. լիմոնադ, ոչ ալկոհոլային մրգային 
ըմպելիքներ, մրգահյութեր, տոմատի հյութ, ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, կվաս:

____________________

(210) 20180509 (111) 28254
(220) 04.04.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 04.04.2028
(730) «Այ Քյու Կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան,Դավի-
թաշեն, 1 թաղ, շ. 43/3, AM 
(442) 18.06.2018
(540)

(526) «ԿԵՆՏՐՈՆ» և «CENTER» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բաց և մուգ վարդագույն, կանաչ, բաց կանաչ, 
մանուշակագույն, բաց և մուգ փիրուզագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, դասապատրաստում, մենթալ 
թվաբանության ուսուցում, օտար լեզուների 
ուսուցում, ավազով նկարչության ուսուցում, 
նկարչության ուսուցում, արագ ընթերցանության 
ուսուցում:

____________________

(210) 20180548 (111) 28255
(220) 07.04.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 07.04.2028
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 02.05.2018
(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. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկնների 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. ծխախոտա թղթերի 
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) 20180638 (111) 28256
(220) 23.04.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 23.04.2028
(730) ԷլՋի Էլեքթրոնիքս Ինք., KR 
(442) 01.06.2018
(540)

(511) 
դաս 7. լվացքի էլեկտրական մեքենաներ 

հագուստի, սպիտակեղենի, գործվածքի համար. 
ամանեղեն լվացող ավտոմատ մեքենաներ. 
էլեկտրական փոշեկուլներ. հագուստի 
լվացման, մաքրման, այն է՝ չոր (քիմիական) 
մաքրման և շոգեմշակման հնարավորությամբ 
մաքրման, խնամքի և պահման կենցաղային 
մեքենաներ.  հագուստի լվացման, մաքրման, 
խնամքի և պահման էլեկտրական կենցաղային 
ապարատներ, սարքեր և գործիքներ, որոնք 
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նախատեսված են հագուստի հոտազերծ-
ման, արդուկման և ախտահանման համար. 
էլեկտրական փոշեկուլների ճկափողեր. 
էլեկտրական փոշեկուլների պարկեր. 
ձողի տեսքով ուղղաձիգ փոշեկուլներ. 
արդյունաբերական ռոբոտներ. էլեկտրական 
պտտական օդափուքեր. օդային պոմպեր, օդի 
սեղմման և մատուցման պոմպեր. ռոտացիոն 
ճնշակներ. սառնարանային ճնշակներ. 
չորացնող մեքենաներ, կենտրոնախուսակներ 
լվացքը քամելու համար (չտաքացվող). 
էլեկտրական կենցաղային խառնիչներ. 
ռոբոտացված փոշեկուլներ. խոհանոցային 
էլեկտրական պրոցեսորներ. կենցաղային 
շոգեմաքրիչներ. ձեռքի փոշեկուլներ. 
էլեկտրական փոշեկուլներ մահճակալների և 
անկողնու պարագաների մաքրման համար.

դաս 11. օդորակիչներ. տաք օդով աշխա տող 
ջեռուցման սարքեր. էլեկտրական կենցաղային 
խոնավարարներ. էլեկտրական կենցաղային 
չորուցիչներ, խոնավակլանիչներ. էլեկտրական 
վառարաններ (ջեռոցներ). կենցաղային 
ապարատներ և մեքենաներ ջուրը մաքրելու 
համար. ջրի կենցաղային իոնարարներ. 
մեմբրանային ապարատներ և սարքեր 
ջուրը մաքրելու համար. արևային ջերմային 
հավաքիչներ (ջեռուցում). օդամաքրիչներ. 
օդափոխման (օդի լավորակման) ապարատներ 
ջեռուցման համար. լուսադիոդային լուսավորման 
սարքեր. գազօջախներ, գազային վառարաններ. 
էլեկտրական խոհանոցային վառարաններ, 
սալօջախներ, ջեռոցներ. սննդամթերքի 
ջերմամշակման ապարատներ, սարքեր կամ 
սարքվածքներ. էլեկտրական սառնարաններ. 
հագուստի էլեկտրական չորուցիչներ. հագուստի 
խնամքի էլեկտրական կենցաղային մեքենաներ 
հագուստի չորացման համար. հագուստի 
լվացման, մաքրման, խնամքի և պահման 
էլեկտրական կենցաղային մեքենաներ՝ 
հագուստի հոտազերծման, ախտահանման և 
շոգեմշակման հնարավորությամբ. էլեկտրական 
չորուցիչ կենցաղային մեքենաներ` հագուստի 
հոտազերծման, ախտահանման և ճմռթումը 
կանխարգելող մշակման հնարավորությամբ։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20180673 (111) 28257
(220) 03.05.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 03.05.2028
(730) «Վայնվորքս» ՓԲԸ, Երևան, Մելքումով 
18/8, AM 
(442) 01.06.2018
(540)

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

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կա ռա վարման հարցերում. տվյալ ներ 
գործա  րարական գործառնությունների 
մասին. ներմուծման-արտահանման գոր-
ծա կա   լու թյունների ծառայություններ. 
խորհրդատվություն գործա րարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. շուկայի 
ուսումնասիրություն. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հարցե-
րով. խորհրդատվություն գործարարության 
կառավարման հարցերով. մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում. գործնական տեղեկատվություն. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. ապրանքների 
և ծառայությունների լիցենզիաների 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. ենթակապալառուի 
ծառայություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). առևտրային գործարքների 
համաձայնեցում և եզրափակում երրորդ 
անձանց համար. շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում. արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար. 
գործարար պայմանագրերի համաձայնեցում 
երրորդ անձանց համար. 

դաս 44. այգեգործություն. գյուղա-
տնտեսական սարքավորանքի վարձույթ. 
պարարտանյութերի և գյուղատնտեսական 
այլ քիմիկատների օդային և մակերևութային 
տարածում։

____________________
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(210) 20180699 (111) 28258
(220) 07.05.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 07.05.2028
(730) «Դուօ թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Չկալովի փ., 
տուն 2/1, AM 
(442) 16.05.2018
(540)

(526) Բացի «Sirani» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20180768 (111) 28259
(220) 16.05.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 16.05.2028
(730) «Պրոիզվոդստվեննո-Տորգովոե Պրեդ-
պրի յատիե «Ֆաբրիկա Ուպակովկի» ՍՊԸ, RU 
(442) 01.08.2018
(540)

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

(511) 
դաս 16. թղթե ժապավեններ. սեղանի 

թղթե սպիտակեղեն. ծանուցագրեր (գրա-
սենյակային). բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչության, 
գծագրության համար. պոկովի թերթերով 
բլոկնոտներ. բրոշյուրներ. բուկլետներ. 
թուղթ. թերթերով թղթեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). մոմած թղթեր. թուղթ գրանցող 
սարքերի համար. թուղթ պահարանների 
արկղերի համար (բուրավետացված կամ ոչ). 
թուղթ փայտազանգվածից. պատճենահան 
թուղթ (գրասենյակային). գրասենյակային 
թուղթ. մագաղաթաթուղթ. փոստային թուղթ. 
բրնձաթուղթ. փայլուն թուղթ. զուգարանի թուղթ. 
փաթեթավորման թուղթ. զտաթուղթ. բյուվարներ 
(սեղանի թղթապանակներ). տեղեկագրեր. 
գրամեքենաների գլանիկներ. թղթե կամ 
ստվարաթղթե ցուցանակներ. ձևվածքներ 
կարի համար. տոնական գունազարդ թղթե 
դրոշակներ. լրագրեր. սեղանի թղթե ուղելաթեր. 
թղթե տարողություններ սերուցքի համար. 
ամսագրեր (պարբերական). տպագրական 
հրատարակություններ. պարբերական մամուլ. 
օրացույցներ. թղթե կալկա (մոմաթուղթ). կալկա 
(մոմաթուղթ) գործվածքի հիմքի վրա. կալկա 
(մոմաթուղթ). փոխադրանկարներ. նկարներ. 
նկարներ շրջանակված կամ չշրջանակված. 
ստվարաթուղթ. ստվարաթուղթ փայտանյութից 
(գրասենյակային պիտույքներ). ստվարաթղթե 
տուփեր բոլորագլխարկների համար. քարտեր. 
կատալոգային քարտեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). աշխարհագրական քարտեզներ. 
թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ ծաղկամաններ). 
թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. կնիքների, 
դրոշմակների տուփեր. ներկատուփեր 
(դպրոցական պիտույքներ). հեղուկ ճշտիչներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). տպված 
կտրոններ. կորաքանոններ (գրասենյակային 
ապրանքներ). գծագրական կորաքանոններ. 
թղթե ժապավեններ, բացառությամբ 
գալանտերեայի կամ մազերի զարդերի. 
գրամեքենաների ժապավեններ. կպչուն 
ժապավեններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. սխալն 
ուղղելու ժապավեններ (գրասենյակային 
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ապրանքներ). ներկանյութով ժապավեններ. 
կպչուն երիզներ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. 
ներկանյութով ժապավեններ տպիչների 
համար. ինքնասոսնձվող ժապավեններ 
գրասենյակային կամ կենցաղային նպա-
տակների համար. թղթե կամ պլաստիկից 
ներծծող թերթիկներ սննդամթերքը 
փաթեթավորելու համար. խոնավությունը 
կարգավորող թղթե կամ պլաստիկից 
թերթիկներ սննդամթերքը փաթեթավորելու 
համար. վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման 
համար. վերականգնված թաղանթանյութից 
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար. 
պղպջակավոր պլաստմասսայե թերթեր 
փաթեթավորման կամ կշռաբաշխման 
համար. տպարանային տառամարմիններ 
(թվային և տառային). վիմատիպ նկարներ. 
ներկերի արկղեր. ճարտարապետական 
մանրակերտներ. գծանկարչական տպագիր 
նյութեր. ծեփանյութեր. ուսուցողական նյութեր 
(բացառությամբ սարքերի). գրասենյակային 
նյութեր կնքելու համար. թղթե կամ 
ստվարաթղթե խծուծման նյութեր. թղթե կամ 
ստվարաթղթե փաթեթավորման (միջադրման, 
խծուծման) նյութեր. փաթեթավորման 
օսլայած նյութեր. կազմարարական 
նյութեր. զտող նյութեր (թղթից). թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. թղթե 
կամ պլաստմասսայե տոպրակներ աղբի 
համար. պլաստմասսայե տոպրակներ ընտանի 
կենդանիների թափոնները հեռացնելու համար. 
նկարակալներ. հենաձողիկներ նկարիչների 
համար. տպագրական դյուրակիր շարվածքներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). թևքերով 
մանկական թղթյա կրծկալներ. ինքնա սոսնձվող 
պիտակներ (գրասենյակային). մատնակալներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). պիտոյատուփեր 
հարդարանքի պարագաների համար. թելեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
տպագրված նոտաներ. համարադրոշմիչներ. 
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթաթվածքներ 
շշերի համար. սոսնձաթղթիկներ կնքելու 
համար. կազմեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
անձնագրերի կազմեր. ձգուն (էլաստիկ) 
պլաստիկ թաղանթներ դարսակման համար. 
ասեղնագործության նմուշներ (սխեմաներ). 

շնորհավորական բացիկներ. երաժշտական 
բացիկներ. փոստային բացիկներ. թղթե 
տոպրակներ. տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար. 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. 
պաստելներ (գունամատիտներ). թղթե 
թաշկինակներ. պլաստմասսայե թաղանթներ 
փաթեթավորման համար. տակդիր-գորգիկներ 
աշխատասեղանի համար. սկուտեղներ 
դրամի տեսակավորման և հաշվարկի համար. 
գրաֆինների թղթե տակդիրներ. հենակալներ 
գրքերի համար. տակդիրներ կնիքների, 
դրոշմակնիքների, դրոշմակների համար. 
տակդիրներ գարեջրի գավաթների համար. 
դրոցներ գրիչների և մատիտների համար. 
հենակալներ լուսանկարների համար. մաքրելու 
բարձիկներ. թանաքի բարձիկներ. բարձիկներ 
դրոշմակնիքների համար. կպչուն շերտեր 
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարական 
գործ). թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. գործված 
պաստառ բազմացման ապարատներում 
ներկով պատելու համար. գործված պաստառ 
փաստաթղթերը վերարտադրող մեքենաներում 
ներկով պատելու համար. գործված պաս-
տառ կազմարարական աշխատանքների 
համար. կպչուն պաստառ գրասենյակային 
նպատակների համար. ոչ մանածագործական 
օֆսեթային պաստառ. դիմանկարներ. 
ճնշածծաններ. տպագիր արտադրանք. 
տպագիր կարգացուցակներ. թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ գրիմը 
հեռացնելու համար. թղթե անձեռոցիկներ 
սեղանի սպասքի տակ դնելու համար. սեղանի 
թղթե սփռոցներ. ցուցատախտակներ թղթից 
կամ ստվարաթղթից հայտարարությունների 
համար. տետրեր. գործվածք կազմարարական 
աշխատանքների համար. թղթագրենա-
կան ապրանքներ. տրանսպարանտներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). տրաֆարետ-
ներ նկարելու համար. ստվարաթղթե 
դիտափողակներ. շշերի փաթեթվածք թղթից 
կամ ստվարաթղթից. թղթե զտիչներ սուրճի 
համար. թղթե դրոշներ. նրբաթիթեղ. կավե 
կաղապարներ մոդելավորման համար (նյութեր 
նկարիչների համար). լուսափորագրանկարներ. 
լուսանկարներ. տրաֆարետների պատյաններ. 
կտավներ նկարների համար. թղթից կամ 
ստվարաթղթից պիտակներ. պապիեմաշե. 
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սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
սեղանի անձեռոցիկներ կլոր. սկուտեղներ 
նամակագրության համար.

դաս 17. հերմետիկացնող կպչուն ժապա-
վեններ. մեկուսիչ ժապավեններ. ինքնա-
սոսնձվող ժապավեններ, բացառությամբ 
բժշկականի, գրասենյակայինի կամ կենցա-
ղայինի. կպչուն ժապավեններ, բացա-
ռությամբ բժշկականի, գրասենյակայինի կամ 
կենցաղայինի. ռետինե կամ պլաստմասսայե 
փաթեթավորման (միջադրման, խծուծման) 
նյութեր. խտացնող հերմետիկ նյութեր 
միացքների համար. զտող նյութեր (փրփրուն, 
մասնակի մշակված կամ պլաստիկ 
թաղանթներ). ռետինե տոպրակներ (ծրարներ, 
փաթեթներ) փաթեթավորման համար.

դաս 21. թղթե սկուտեղներ. սպունգներ 
տնտեսական նպատակների համար. 
սպունգներ հարդարանքի համար. բռնիչներ 
ատամնաքչփորիչների համար. օճառաման-
ներ. բռնիչներ անձեռոցիկների համար. 
բռնիչներ ծաղիկների և բույսերի համար 
ծաղկային կոմպոզիցիաներում. սառեցնող 
տոպրակներ սննդամթերքը և ըմպելիքները 
սառեցնելու համար. փայտիկներ ուտելիս 
օգտագործելու համար. ձողիկներ կոկտեյլների 
համար. կենցաղային թղթե սկուտեղներ. 
սեղանի սպասքի տակ դրվող ոչ թղթե և ոչ 
մանածագործվածքից անձեռոցիկներ. թղթե 
կամ պլաստմասսայե բաժակներ. բաժակներ 
(անոթներ). բաժակներ ըմպելիքների համար. 
լաթեր հատակ լվանալու համար. լաթեր 
ողորկման. փայլեցման համար. լաթեր 
մաքրություն անելու համար. լաթեր կահույքի 
փոշին մաքրելու համար. փոշի մաքրելու լաթեր. 
աղբանոթներ. արկղեր թղթե անձեռոցիկներ 
մատուցելու համար. աղբարկղեր:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20180808 (111) 28260
(220) 24.05.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 24.05.2028
(730) «Սամարկո» ՍՊԸ, Երևան, Վանտյան., 
61ա, AM 
(442) 01.06.2018

(540)

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց կանաչ, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր. 
դաս 44. լանդշաֆտային դիզայն:

____________________

(210) 20180857 (111) 28261
(220) 30.05.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 30.05.2028
(730) Այրիշ Բրիզ Անլիմիթիդ Քամփընի, IE 
(442) 16.08.2018
(540)

(511) 
դաս 3. մաշկի խնամքի միջոցներով 

տոգորված անձեռոցիկներ. մաշկի մաքրման 
միջոցներով և (կամ) կոսմետիկական միջոց-
ներով նախապես տոգորված անձեռոցիկներ. 
մաշկի մաքրման միջոցներով և (կամ) 
կոսմետիկական միջոցներով նախապես 
տոգորված միանգամյա օգտագործման 
անձեռոցիկներ նորածինների և մանուկների 
համար. մանկական խոնավ անձեռոցիկներ. 
մաքրող միջոցներով նախապես տոգորված 
կենցաղային անձեռոցիկներ. հոտազերծիչներով 
և մաշկի թարմացման միջոցներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. պատրաստուկներ  մաքրման, 
ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. 
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դաս 5. ախտահանիչ խոնավ անձեռոցիկ-
ներ. ախտահանիչ խոնավ անձեռոցիկներ 
միանգամյա օգտագործման համար. բժշկական 
խոնավ անձեռոցիկներ. խոնավ անձեռոցիկներ 
և դեղագործական լոսյոններով և կրեմներով ու 
դեղամիջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. 

դաս 16. անձեռոցիկներ թաղանթանյութից. 
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ 
գրիմը հեռացնելու համար. զուգարանի թուղթ. 
թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ. սեղանի 
թղթե սպիտակեղեն. թղթե կամ ստվարաթղթե 
փաթեթավորման (միջադրման, խծուծման) 
նյութեր. պլաստմասսայե տոպրակներ 
փաթեթավորման համար. թղթե տոպրակներ 
փաթեթավորման համար. պլաստմասսայե 
կապոցներ փաթեթավորման համար. 
ստվարաթղթե տուփեր. թղթե տուփեր. 
ստվարաթղթե տուփեր փաթեթավորման 
համար. տուփեր փաթեթավորման համար. 
սեղանի անձեռոցիկներ միանգամյա 
օգտագործման համար. թղթե անձեռոցիկներ 
սեղանի սպասքի տակ դնելու համար. 
մանկական թղթե կրծկալներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20180868 (111) 28262
(220) 01.06.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 01.06.2028
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 18.06.2018
(540)

(526) «PREMIUM+» գրառումը և «FILTER» բառն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն գույնով:
(511) 

 դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ 
մշակված ծխախոտ. ծխախոտ ինքնա-
փաթթուկ սիգարետների համար. ծխախոտ 
ծխամորճերի համար. ծխախոտային 
արտադրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ 
բուժական նպատակների համար. սիգարներ. 
սիգարիլներ. վառիչներ սիգարետների 
համար. վառիչներ սիգարների համար. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սարքեր. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք։ 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20180954 (111) 28263
(220) 14.06.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 14.06.2028
(730) Անահիտ Հակոբյան, Երևան, Արտաշիսյան 
44/4, բն. 10, AM 
(442) 16.07.2018
(540)

(526) «ԱՌՈՂՋ PH ԲԱԼԱՆՍ» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. օրգանիզմում թթվա-հիմնային 
հավա սա րակշռությունը որոշող թեսթ.

դաս 9. նյութերը փորձարկելու մեքենաներ 
և սաքեր. 

դաս 29. բանջարեղենային աղցան-
ներ, մրգային աղցաններ. առողջ 
համադրություններով և օրգանական 
հումքով բացառապես բուսական ծագման 
հասարակական սննդի արտադրություն, այն 
է՝ ավոկադոյով, ռուկոլայով, կիտրոնով և 
համեմունքներով պատրաստված աղանդեր.

դաս 30. համեմունքներ. հում մրգային 
և բանջարեղենային քաղցրավենիք բնական 
քաղցր պտուղներից, առանց շաքարի կամ 
այլ հավելումների, մասնավորապես՝ կակաոյի 
փոշու մեջ թաթախված ընկույզի և արմավի 
խառնուրդը կլոր գնդիկների կամ այլ տեսքով.  

դաս 35. առողջ ապրելակերպի հետ 
կապված ապրանքների, այդ թվում՝ 
սննդամթերքի վաճառք.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ. սրճարանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20180955 (111) 28264
(220) 14.06.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 14.06.2028
(730) Անահիտ Հակոբյան, Երևան, Արտաշիսյան 
44/4, բն. 10, AM 
(442) 16.07.2018
(540)

(526) «HEALTHY PH BALANCE» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. օրգանիզմում թթվա-հիմնային 
հավասարակշռությունը որոշող թեսթ.

դաս 9. նյութերը փորձարկելու մեքենաներ 
և սաքեր. 

դաս 29. բանջարեղենային աղ ցաններ, 
մրգային աղցաններ. առողջ համա-
դրություններով և օրգանական հումքով 
բացառապես բուսական ծագման հասա-
րակական սննդի արտադրություն, այն 
է՝ ավոկադոյով, ռուկոլայով, կիտրոնով և 
համեմունքներով պատրաստված աղանդեր.

դաս 30. համեմունքներ. հում մրգային 
և բանջարեղենային քաղցրավենիք բնական 
քաղցր պտուղներից, առանց շաքարի կամ 
այլ հավելումների, մասնավորապես՝ կակաոյի 
փոշու մեջ թաթախված ընկույզի և արմավի 
խառնուրդը կլոր գնդիկների կամ այլ տեսքով.  

դաս 35. առողջ ապրելակերպի հետ 
կապված ապրանքների, այդ թվում՝ 
սննդամթերքի վաճառք.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ. սրճարանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20180966 (111) 28265
(220) 15.06.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 15.06.2028
(730) Գեղամ Լյուդվիկի Առաքելյան, Արարատի 
մարզ, ք. Արտաշատ, Ներսիսյան 7/34, AM 
(442) 02.07.2018
(540)

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալու-

թյունների ծառայություններ:
____________________
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(210) 20181000  (111) 28266
(220) 20.06.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 20.06.2028
(730) «ՍՎ ջուր» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, 
Առողջարանային փ. 4 փակուղի, գ. Նոր Գեղի, AM 
(442) 16.07.2018
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, մուգ և բաց կապույտ գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 32.  գազավորված և ոչ գազավորված 
բնական հանքային ջուր, գազավորված և ոչ 
գազավորված բուժիչ բնական հանքային ջուր, 
գարեջուր. և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20181016  (111) 28267
(220) 22.06.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 22.06.2028
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 02.07.2018
(540)

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար-

ներ, սիգարետներ. սիգարիլներ. ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. ծամելու 
ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 
արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. 
ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար. սիգարետի 
տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. վառիչներ. լուցկի:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181047  (111) 28268
(220) 02.07.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 02.07.2028
(730) «Գազզար ստուդիո» ՍՊԸ, Երևան, Հակոբ 
Հակոբյան 3/5, AM 
(442) 03.09.2018
(540)

(526) «STUDIO» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, գազարագույն և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում, համակարգչային ծրագրերի 
դասընթացներ.
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դաս 42. ճարտարապետական ծառայու-
թյուններ. դիզայներների ծառայություններ 
փաթեթավորման բնագավառում. համա-
կարգիչների վարձույթ. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում. ծրագրային 
ապահովման մշակում. ծրագրային ապա-
հովման արդիականացում. հագուստի 
մոդելավորում. գեղարվեստական դիզայն. 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային կայքերի տեղադրում 
(վեբ-կայքերի). վեբ-սերվերների վարձույթ. 
վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում արտաքին 
(աութսորս) ծառայությունների տրամադրում. 
ինտերիերի դիզայն. կորպորատիվ ոճի 
դիզայն. եռաչափ գրաֆիկական մոդելների 
ստեղծում թվային հարթակում. անիմացիաների 
ստեղծում. մուլտֆիլմերի ստեղծում. բջջային 
հեռախոսների և համակարգիչների համար 
նախատեսված խաղային հավելվածների 
դիզայն և ծրագրավորում։

____________________

(210) 20181083  (111) 28269
(220) 04.07.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 04.07.2028
(730) «Ֆրի Էներջի» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 
37/14, AM 
(442) 16.07.2018
(540)

(526) «Free» և «Energy» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կապույտ, սև և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. արևային մարտկոցներ. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրաէներգիայի 
արտադրության համար.

դաս 11. արևային ջերմային հավաքիչներ 
(ջեռուցում). արևի վառարաններ.

դաս 35. արևային մարտկոցների և 
էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար 
արևային մարտկոցների վաճառք.

դաս 37. արևային մարտկոցների և 
էլեկտրաէներգիայի  արտադրության համար 
արևային մարտկոցների տեղադրում և 
վերանորոգում. էլեկտրասարքերի տեղադրում 
և վերանորոգում.

դաս 42. խորհուրդներ էներգիայի խնա-
յողության հարցերով։

____________________

(210) 20181113  (111) 28270
(220) 12.07.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 12.07.2028
(730) Անուշավան Ասատրյան, Երևան, 16 թաղ., 
36 շ., 31 բն., AM 
(442) 01.08.2018
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կարմիր, կանաչ, մուգ և բաց կապույտ, 
դեղին, բեժ, ոսկեգույն և դարչնագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ապրանքների մանրածախ 
վաճառք, մասնավորապես՝ խաղալիքների։
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20181174  (111) 28271
(220) 20.07.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 20.07.2028
(730) Մերի Հրանտի Շիրինյան, Երևան, 
Բաղրամյան 59, բն. 39, AM 
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(442) 01.08.2018
(540)

(511) 
դաս 35. հագուստի, կոշիկների և 

աքսեսուարների վաճառք:
____________________

(210) 20181200  (111) 28272
(220) 27.07.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 27.07.2028
(730) «էսպերրո» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.08.2018
(540)

(511) 
դաս 33. բրենդի. գինիներ (այդ թվում՝ 

փրփրուն գինիներ). գինի խաղողի չանչերից. 
վիսկի. օղի. ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). կոկտեյլներ. 
կյուրասո. լիկյորներ. խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
անանուխի թրմօղի. դառը թրմօղիներ. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
ռոմ. սակե. տանձի սիդր. սիդրեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181235  (111) 28273
(220) 01.08.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 01.08.2028
(730) Ալիֆարդ Քո. (ՓՋՍ), IR 
(442) 16.08.2018

(540)

(526) Պարսկերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշա կագույն և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. ածիկի գարեջուր. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. 
մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների 
համար. լիմոնադներ. բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). օշարակներ լիմոնադների 
համար. շարբաթ (ըմպելիք). տոմատի հյութ 
(ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. ոչ 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. մրգային նեկտարներ 
(ոչ ալկոհոլային). իզոտոնիկ ըմպելիքներ. 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքով. 
սմուզիներ (մրգերի կամ բանջարեղենների 
խառնուրդների հիմքով ըմպելիքներ). հալվե-
վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20181263  (111) 28274
(220) 07.08.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 07.08.2028
(730) «Դի-էներջի» ՍՊԸ, Երևան, Ավան Առինջ 
2-րդ մ/շ, շ. 1/15, բն. 28, AM 
(442) 16.08.2018
(540)
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(526) «SAFARI» և «TRAVEL» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, նարնջագույն և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալու-
թյունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181268  (111) 28275
(220) 08.08.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 08.08.2028
(730) Արթուր Հակոբյան, Երևան, Տպագրիչների 
9, բն. 76, AM 
(442) 16.08.2018
(540)

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

դաս 29. մշակված գետնընկույզ:
____________________

(210) 20181269  (111) 28276
(220) 08.08.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 08.08.2028
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.08.2018
(540)

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

օնկոլոգիական հիվանդությունների բուժման 
համար։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20181273  (111) 28277
(220) 09.08.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 09.08.2028
(730) Ռաֆայել Գագիկի Մելքոնյան, Երևան, 
Բագրատունյաց 17, բն. 37, AM 
(442) 16.08.2018
(540)

(526) «Արմենիա» և «Армения» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, երկնագույն, բաց և մուգ կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. աղբյուրի, հանքային և գազա-
վորված ջրեր:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20181274  (111) 28278
(220) 09.08.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 09.08.2028
(730) Ռաֆայել Գագիկի Մելքոնյան, Երևան, 
Բագրատունյաց 17, բն. 37, AM 
(442) 16.08.2018
(540)

(526) «Արմենիա» և «Armenia» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, երկնագույն, բաց և մուգ կապույտ 
գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 32. աղբյուրի, հանքային և գազա-

վորված ջրեր:  
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20181278  (111) 28279
(220) 09.08.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 09.08.2028
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(442) 03.09.2018
(310) 017909081   (320) 29.05.2018   (330) EU
(540)

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ. օծանե-

լիքային իրեր (պարֆյումերիա). օծանելիք. 
հոտավետ նյութեր. եթերային յուղեր. ոչ 
բուժական կոսմետիկական միջոցներ. 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. 
պատրաստուկներ մազերի և մաշկի խնամքի 
համար. կրեմներ և լոսյոններ մարմնի և 
դեմքի համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ 
լոգարանում և ցնցուղարանում օգտագործելու 
համար. հոտազերծիչներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181295  (111) 28280
(220) 14.08.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 14.08.2028
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 03.09.2018
(310) 201800192   (320) 14.02.2018   (330) AZ
(540)

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ 

կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ 
բուժական նպատակների համար. սիգարներ. 
սիգարիլներ. վառիչներ սիգարետների համար. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 

պապիրոսաթուղթ.  սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր  սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սար-
քեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20181305  (111) 28281
(220) 16.08.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 16.08.2028
(730) Լուսինե Մարտիրոսյան, Երևան, Ման-
թաշյան 8, բն. 27, AM 
(442) 17.09.2018
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
նարնջագույնով:
(511) 

դաս 35. հուշանվերների և հացաբուլկեղենի 
վաճառք.

դաս 41. միջոցառումների և դասընթացների 
կազմակերպում.

դաս 43. ռեստորանների և հյուրանոցների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20181306  (111) 28282
(220) 16.08.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 16.08.2028
(730) Էրիկ Մարտիրոսյան, Երևան, Դավիթ 
Բեկի 1 թղմ., տուն 60, AM 
(442) 03.09.2018
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(540)

(511) 
դաս 29. աղանդեր. չարազ. արևածաղկի 

մշակված սերմ. դդմի մշակված սերմ. մշակված 
գետնանուշ. մշակված պիստակ. նուշ. չամիչ. 
մշակված ընկույզ. մշակված պնդուկ (տկողին). 
մրգային չիպս. կարտոֆիլի չիպս.

դաս 30. սուր համեմունքներ. սոուսներ 
(համեմունք). վանիլին. մեխակ. դարչին. պղպեղ. 
ձավարեղեն, այդ թվում՝ վարսակաձավար, 
սևաձավար, սպիտակաձավար, գարեձավար, 
կորեկաձավար, գարեկորկոտ, եգիպտացորենի 
ձավար. արիշտա. վերմիշել. բրինձ. եգիպտա-
ցորենի փաթիլներ. շիբ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20181307  (111) 28283
(220) 16.08.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 16.08.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ստեփան Դավթի 
Օհանջանյան, Երևան, Էրեբունի 9, բն. 4, AM 
(442) 03.09.2018
(540)

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

դաս 12. տրանսպորտային միջոցների 
ընթացային մասեր:

____________________

(210) 20181327  (111) 28284
(220) 22.08.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 22.08.2028
(730) «Ֆուլ Հաուս մարկետ» ՍՊԸ, Երևան, Հ. 
Էմին 5, բն. 18, AM 
(442) 03.09.2018
(540)

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

դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20181330  (111) 28285
(220) 23.08.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 23.08.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահե Միգիչի 
Մազմանդյան, Երևան, Լուկաշինի 4, բն. 15, AM 
(442) 17.09.2018
(540)

(511) 
դաս 29. ձու, միս, կաթ և կաթնամթերք:

____________________

(210) 20181350  (111) 28286
(220) 29.08.2018 (151) 13.12.2018
   (181) 29.08.2028
(730) Ռուզաննա Վալերիի Մովսեսյան, Երևան, 
Կոմիտաս 23/3, բն. 31, AM 
(442) 17.09.2018
(540)
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(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գոր ծակալություններ. հյուրանոցների ծառա-
յություններ. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). նախաճաշարանների ծառայու-
թյուններ. քեմպինգների ծառայություններ. 
ռեստորանների, սրճարանների, բարերի, 
խորտկարանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. սենյակների, դահլիճների 
վարձակալում հավաքների համար. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. ժամանակավոր 
բնակատեղերի վարձակալում. ժամանակավոր 
բնակեցման համար ընդունարանների 
ծառա յություններ (ժամանման և մեկնման 
կառավարում):

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

   4722  13.10.2028 ՄաքՔեյն Ֆուդզ Լիմիթիդ, CA

   4723  13.10.2028 ՄաքՔեյն Ֆուդզ Լիմիթիդ, CA

   4790  23.11.2028 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

   4987  14.10.2028 Լեգո Ջյուրիս Ա/Ս, DK

   5020  21.01.2029 Սի Բի Էս Բրոդքասթինգ Ինք., US

   5021  21.01.2029 Սի Բի Էս Բրոդքասթինգ Ինք., US

   5074  23.12.2028 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

   13561  22.05.2028 Հակոբ Սամվելի Ղազարյան, Երևան, Գարեգին Նժդեհի 34/1, բն. 50, AM

   13807  07.10.2028 Լալիք Ս.Ա., FR

   14153  25.09.2028 «Վով-Թել» ՍՊԸ, Երևան, Բաշինջաղյան 179 շենք, բն.27, AM

   14174  22.01.2029 Բայեր Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, DE

   14539  12.12.2028 Քուրս Բրյուինգ Քամփնի, US

   14606  04.02.2029 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

   14638  25.08.2029 Հակոբ Սամվելի Ղազարյան, Երևան, Գարեգին Նժդեհի 34/1, բն. 50, AM

   14846  05.02.2029 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

   14847  05.02.2029 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

   14849  04.05.2029 Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

   14908  10.02.2029 Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

       09-01                481 S
       09-03               481 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

A01B9/00             3237  A

A01B33/00           3237  A

C01B 33/00          3238  A

   A61C 5/00            538 U
   A61C 3/00            538 U
   A61H 33/00          539 U
   B60P 3/00           539 U
   B60P 3/00           539 U

B60T 17/00          540  U
G01L 5/00            540  U

C01B 33/00    3239 A

C01B 33/00    3240 A

C04B 2/00     3241  A

F02M 21/00    3242 A

F02M 21/00    3243 A

G01R 27/00    3244 A

G01R 27/00    3245 A
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2156
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15242
73 (1) Իրավատեր Մյուրադ, Ինք., 2121 Park 
Place, First Floor, El Segundo, California 90245, 
U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Յունիլևր Ն.Վ., 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Nether-
lands, NL
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         23.11.2018

____________________

Գրանցում No 2157
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20156
73 (1) Իրավատեր  «Մոշն թայմ» ՍՊԸ, 0002, 
Երևան, Մոսկովյան փող., 36 շ., AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ՌԱՅԹ 
ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
Նորաշեն 8փ. տուն 8, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         23.11.2018

____________________

Գրանցում No 2158
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10548
73 (1) Իրավատեր  Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի 
մարզ, գյուղ Լենուղի, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Վենէկո» 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն, ք. Մոսկվա, Կորովինսկու 
մայրուղի, 35 տուն, RU

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          27.11.2018

____________________

Գրանցում No 2159
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2802
73 (1) Իրավատեր  Հյուլիթ Փեքարդ Էնթըփրայս 
Դիվելոփմենթ ԼՓ, 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, Texas 77070, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԷնթԱյԹի 
Սոֆթուեր ԼԼՔ, 1140 Enterprise Way, Building G, 
Sunnyvale, CA, 94089 USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          27.11.2018

____________________

Գրանցում No 2160
Արտոնագրի լիցենզիան չեղյալ հայտարարել
73 (1) Լիցենզատու  «Էկոֆարմ Պատենտ 
Մենեջմենթ ԱԳ», ECOPHARM PATENT MANAGE-
MENT AG, Haldenstrasse 5, Baar, CH-6342, Swit-
zerland, CH
73 (2) Լիցենզառու  Օբշեստվո ս 
օգրանիչեննոյ օտվեստվեննոստյու «Նաուչնո-
տեխնոլոգիչեսկայա ֆարմացեվտիչեսկայա 
ֆիրմա «Պոլիսան», OBSHCHESTVO S OGRAN-
ICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU “NAUCHNO-
TEKHNOLOGICHESKAYA PHARMATSEVTICHES-
KAYA FIRMA “POLYSAN”, 192102, Sankt-Peter-
burg, ul. Salova, d. 72, kor.2, lit. A, Russia, RU
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Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          27.11.2018

____________________

Գրանցում No 2161
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No IR 953121
73 (1) Լիցենզատու  ԴԻԼԳՐՈՈՒՎ ԼԻՄԻԹԻԴ, 
Themistokli Dervi, 3, Julia House, CY-1066 Nico-
sia, CY
73 (2) Լիցենզառու  «Ռարիտաս Տերա» 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն, 125047, Moscow, 4-ya Tverskaya-
Yamskaya Street, h. 16, bldg. 3, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         04.12.2018

____________________

Գրանցում No 2162
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11501
73 (1) Իրավատեր  Սթարբաքս Քորփորեյշն 
(գործող ինչպես Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), 
Վաշինգտոնի նահանգ, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Յունիլևր Ն.Վ., 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.12.2018

____________________
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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

496 U    20.05.2018
498 U    17.05.2018

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

   319 S               18.05.2018

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)
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(51) 2018.01 (11) 3237 (13) A
A01B9/00
A01B33/00

(21) AM20170088 (22) 16.06.2017
(72) Аршалуйс Тарвердян (AM), Даниел Петросян 
(AM), Самвел Оганесян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Дисковый рыхлитель
(57) Изобретение относится к сельско-
хозяйственному машиностроению, в частности 
к циркулярным рыхлителям обработки почвы.

Рыхлитель имеет диски и прикрепленные 
к каждому из них пружинные ножи. Каждый 
нож прикреплен к диску с помощью 
соответствующей стойки. Каждая стойка одним 
концом прикреплена шарнирно к диску, а 
на миделе с помощью идентичных пружин с 
регулируемой жесткостью прикреплена к двум 
стойкам, неподвижно установленным на диске.

Повышается надежность и долговечность 
устройства, 2 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3238 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20170081 (22) 05.06.2017
(72) Володя Баграмян (AM), Анаит Саргсян (AM) 
(73) Володя Баграмян, 0060, Ереван, Аван, 
участок Исаакян 5, кв. 28 (AM), Анаит Саргсян, 
0082, Ереван, участок Киликия, Сисвана 34 
(AM) 
(54) Способ получения жидкого стекла
(57) Изобретение относится к неорганической 
химии, в частности, к способам получения 
жидкого стекла и может найти применение 
для получения стекла, керамических веществ, 
стройматериалов, красок, адсорбентов, бумаги и 
других силикатных веществ, а также, в качестве 
связующего и клея. Диатомит подвергают 
термообработке при температуре 600˚C, затем 
смешивают с раствором основания щелочного 
металла. Смесь активируют, пропуская ее со 

скоростью 4-6 м/сек через электромагнитное 
поле напряженностью 1000-1200 кА/м, 
после чего подвергают взаимодействию при 
нагревании под воздействием микроволнового 
излучения, причем соотношение диатомита и 
раствора основания щелочного металла равно 
1: (4-6). Из полученной смеси удаляют жидкую 
фазу, осадок промывают.  Повышается степень 
извлечения SiO2 и производительность способа, 
сокращается продолжительность процесса.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3239 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20170082 (22) 05.06.2017
(72) Володя Баграмян (AM), Анаит Саргсян (AM) 
(73) Володя Баграмян, 0060, Ереван, Аван, 
участок Исаакян 5, кв. 28 (AM), Анаит Саргсян, 
0082, Ереван, участок Киликия, Сисвана 34 (AM) 
(54) Способ получения жидкого стекла
(57) Изобретение относится к неорганической 
химии, в частности, к способам получения 
жидкого стекла и может найти применение 
для получения стекла, керамических веществ, 
стройматериалов, красок, адсорбентов, бумаги и 
других силикатных веществ, а также, в качестве 
связующего и клея. 

Молотый кварц смешивают с раствором 
основания щелочного металла. Смесь 
активируют, пропуская ее со скоростью 
4-6 м/сек через электромагнитное поле 
напряженностью 1000-1200 кА/м, после чего 
подвергают взаимодействию при нагревании 
под воздействием микроволнового излучения, 
причем соотношение кварца и раствора 
основания щелочного металла равно 1: (2-4). Из 
полученной смеси удаляют жидкую фазу, осадок 
промывают. 

Повышается степень извлечения SiO2 и 
производительность способа, сокращается 
продолжительность процесса

____________________

Сведения о выданных патентах
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(51) 2018.01 (11) 3240 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20170083 (22) 05.06.2017
(72) Володя Баграмян (AM), Анаит Саргсян (AM) 
(73) Володя Баграмян, 0060, Ереван, Аван, 
участок Исаакян 5, кв. 28 (AM), Анаит Саргсян, 
0082, Ереван, участок Киликия, Сисвана 34 (AM) 
(54) Способ получения жидкого стекла
(57) Изобретение относится к неорганической 
химии, в частности, к способам получения 
жидкого стекла и может найти применение 
для получения стекла, керамических веществ, 
стройматериалов, красок, адсорбентов, бумаги и 
других силикатных веществ, а также, в качестве 
связующего и клея. 

Молотый перлит смешивают с раствором 
основания щелочного металла. Смесь 
активируют, пропуская ее со скоростью 
4-6 м/сек через электромагнитное поле 
напряженностью 1000-1200 кА/м, после чего 
подвергают взаимодействию при нагревании 
под воздействием микроволнового излучения, 
причем соотношение перлита и раствора 
основания щелочного металла равно 1: (1-2). Из 
полученной смеси удаляют жидкую фазу, осадок 
промывают.  

Повышается степень извлечения SiO2 и 
производительность способа, сокращается 
продолжительность процесса.

____________________

(51) 2018.01  (11) 3241 (13) A
C04B 2/00

(21) AM20180097 (22) 11.09.2018
(72) Оганнес Оганнесян (AM), Тигран Агаджанян (AM) 
(73) Оганнес Оганнесян (AM) 
(54) Способ получения мелкодисперсной 
негашеной извести
(57) Изобретение относится к производству 
строительных материалов, а именно к 
способам обжига дисперсных известняков и 
может быть использовано для производства 
гашенной извести, в металлургии и химической 
промышленности. 

Согласно способу получения мел-
кодисперсной негашеной извести сырье 
предварительно измельчают до размеров 
менее 50мкм, а обжиг проводят в воздушном 

потоке, в течение времени от 5-ти сек. до 1 
минуты при температуре 850 - 950ºС, причем 
в качестве сырья используют отходы от резки, 
шлифования и полировки карбонатных пород 
мрамора и/или травертина. 

Обеспечивается упрощение и сни-
жение себестоимости способа получения 
мелкодисперсной негашеной извести.  
(74) А. Петросян

____________________

(51) 2018.01 (11) 3242 (13) A
F02M 21/00

(21) AM20170080 (22) 02.06.2017
(72) Арман Симонян (AM), Размик Балаян (AM), 
Марине Мхитарян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Система комбинированного питания 
двигателя внутреннего сгорания
(57) Изобретение относится к машиностроению, 
в частности, к системам комбинированного 
питания двигателя внутреннего сгорания.

Система комбинированного питания 
двигателя внутреннего сгорания содержит 
последовательно присоединенные друг к 
другу газовый баллон высокого давления, 
механический клапан, газопроводную трубу, 
газовый редуктор и смеситель, последовательно 
присоединенные друг к другу бензобак, 
бензопроводную трубу, топливный фильтр, 
электронный бензонасос и дроссельный 
патрубок, а также электронный блок 
управления. Система дополнительно содержит 
установленный между механическим клапаном 
газового баллона и газопроводной трубой 
взрывозащищенный электромагнитный клапан 
и установленный под капотом двигателя датчик 
удара.  Взрывозащищенный электромагнитный 
клапан и датчик удара параллельно подключены 
к электронному блоку управления.

Обеспечивается прекращение потока 
газа из газового баллона высокого давления 
в двигатель внутреннего сгорания во время 
аварии автомобиля, работающего системой 
комбинированного питания, повышается 
послеаварийная безопасность, 1 ил.

____________________
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(51) 2018.01 (11) 3243 (13) A
F02M 21/00

(21) AM20170089 (22) 16.06.2017
(72) Арман Симонян (AM), Размик Балаян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Система комбинированного питания 
двигателя внутреннего сгорания со впрыс-
киванием газа
(57) Изобретение относится к машиностроению, 
в частности, к системам комбинированного 
питания двигателя внутреннего сгорания с 
впрыскиванием газа.

Система содержит последовательно 
присоединенные друг к другу посредством 
труб высокого давления газовый баллон, 
газовый редуктор, электромагнитный клапан и 
электромагнитную форсунку, бензопроводную 
трубу, присоединенный к ней бензиновый клапан, 
воздухозаборник с воздушным фильтром, 
содержащим патрубок, установленный в 
патрубке датчик расхода воздуха, подключенный 
к нему функциональный преобразователь и 
микропроцессорный блок. Электромагнитный 
клапан, форсунка, бензиновый клапан 
и функциональный преобразователь 
подключены к микропроцессорному блоку. 
Система дополнительно содержит высотомер, 
электрический двигатель и соединительный 
патрубок, обеспечивающий дополнительную 
порцию воздуха. Воздухозаборник с воздушным 
фильтром дополнительно содержит патрубок. 
Электрический двигатель, соединительный 
патрубок и дополнительный патрубок 
последовательно присоединенные друг к 
другу. Электрический двигатель и высотомер 
подключены к микропроцессорному блоку.

Независимо от высоты местности над 
уровнем моря, посредством обеспечивания 
необходимого состава топливной смеси для 
данного режима работы двигателя улучшаются 
тягово-скоростные свойства автомобиля, 
повышается топливная выгодность, 1 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3244 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20180094 (22) 10.09.2018
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM) 
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, М. Мкртчян 
2 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, М. 
Мкртчян 2 (AM) 
(54) Способ определения параметров катушки 
индуктивности
(57) Согласно способу определения параметров 
катушки индуктивности, последовательно с 
катушкой соединяют основной резистор и 
дополнительный резистор. Дополнительный 
резистор включают между катушкой и 
источником переменного тока. К выводам 
дополнительного резистора подключают 
неподвижные контакты переключателя, а 
основной резистор включают между свободным 
зажимом источника переменного тока и общим 
проводом. Образованную этими соединениями 
измерительную цепь питают переменным 
током. Измеряют угол фазового сдвига между 
напряжениями основного резистора и подвижного 
контакта переключателя относительно общего 
провода в двух положениях переключателя. По 
значениям этого угла определяют параметры 
исследуемой катушки. Расширяется область 
применения способа определения параметров 
катушки индуктивности, повышается точность 
определения параметров, 2 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3245 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20180096 (22) 10.09.2018
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM) 
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, М. Мкртчян 
2 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, М. 
Мкртчян 2 (AM) 
(54) Устройство определения тангенса угла 
диэлектрических потерь
(57) Устройство может быть использовано 
для измерения и определения тангенса угла 
диэлектрических потерь высоковольтным 
напряжением.
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Устройство имеет высоковольтный транс-
форматор, обмотка низкого напряжения 
которого подключена к источнику питания 
синусоидального переменного тока, фазометр, 
к выходу которого подключено вычислительное 
устройство, последовательный  резонансный 
контур. В цепи обмотки высокого напряжения 
трансформатора включены последовательно 
испытуемый объект и резонансный контур. На 
первый вход фазометра подается низковольтное 
напряжение дополнительного отвода 
высоковольтной обмотки трансформатора, на 
второй вход – напряжение выводов емкостного 
элемента резонансного контура. Фазометр 
измеряет угол фазового сдвига между этими 
напряжениями, а вычислительное устройство 
определяет по значению измеренного 
угла тангенс угла диэлектрических потерь 
испытуемого объекта.

Повышается точность измерения и 
определения тангенса угла диэлектрических 
потерь, 2 ил.    

____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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(51) 2018.01 (11) 538 (13) U
A61C 5/00
A61C 3/00

(21) AM20180098U (22) 13.09.2018
(72) Семен Самарчян (AM) 
(73) Семен Самарчян (AM) 
(54) Хирургический фиксатор и держатель 
фиксатора
(57) Полезная модель относится к хирургической 
стоматологии и может быть использована для 
фиксации мягких пленок в случаях костного 
восстановления.

Фиксатор выполнен в виде остроконечного 
гвоздика с кругообразной шапкой. Круго-
образная шапка выполнена в виде соосно 
сопоставленных двух шайб, из которых верхняя 
имеет более маленький диаметр. Конец гвоздика 
выполнен в виде правильной пирамиды, в 
частности, треугольной или четырехугольной 
пирамиды, стороны основания или боковые 
грани которых вогнутые.

Держатель фиксатора содержит рукоятку и 
наконечник, держащий фиксатор. Наконечник 
выполнен отделяемым, с возможностью 
присоединения с рукояткой. Рукоятка является 
осциллятором, передающим вращательно-
колебательное движение наконечнику.

Уменьшается возникновение неприятных 
ощущений у больного, обусловленных 
введением фиксатора, обеспечивается 
облегченное удаление держателя фиксатора, 
после введения фиксатора, 3 ил.
(74) А. Хачикян

____________________

(51) 2018.01 (11) 539 (13) U
A61H 33/00
B60P 3/00
B60P 3/00

(21) AM20180066U (22) 31.05.2018
(72) Аветис Агаронян (AM) 
(73) “Слацк” АОЗТ (AM) 

Сведения о выданных патентах

(54) Передвижная полевая баня
(57) Полезная модель относится к устройствам 
обеспечивающим гигиену, в частности, к 
передвижным полевым баням. 

Передвижная полевая баня имеет кузов, 
печь со своей вытяжной трубой, душевые 
устройства, ресивер, бак горячей воды 
электрическим нагревателем. Бак с одной 
стороны присоединен к выходу печи, с другой 
– к душевым устройствам. Устройство также 
имеет присоединенный к ресиверу бак холодной 
воды, трубопровод и установленное на кузове 
устройство для забора воды. Внутри бака 
горячей воды установлен змеевик, который 
с помощью трубы и установленных на нем 
клапана присоединен к системе охлаждения 
двигателя машины. 

Повышается эффективность работы 
устройства и долговечность двигателя, 3 ил.
(74) Р. Манасерян

____________________

(51) 2018.01  (11) 540 (13) U
B60T 17/00
G01L 5/00

(21) AM20180064U (22) 30.05.2018
(31) 2017119422/11, (32) 02.06.2017, (33) RU
(72) Вячеслав Бочкарев (RU), Павел Бочкарев 
(RU), Константин Дёмин (RU), Алексей Попков (RU) 
(73) Вячеслав Бочкарев (RU), Павел Бочкарев (RU), 
Константин Дёмин (RU), Алексей Попков (RU) 
(54) Устройство для контроля давления в тор-
мозном цилиндре
(57) Полезная модель относится к измери-
тельным устройствам, применяемым в системах 
железнодорожного транспорта, а именно к 
устройствам для контроля давления в тормозном 
цилиндре, и может быть использована при 
проведении исследований тормозных систем 
железнодорожного подвижного состава, в 
частности грузовых вагонов. 

Устройство для контроля давления в 
тормозном цилиндре содержит корпус с 
входным патрубком и установленную в корпусе 
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камеру с подпружиненным поршнем. Устройство 
содержит также по одному индикаторному 
подпружиненному поршню порожнего и 
груженого режимов вагонов железнодорожного 
подвижного состава. Каждый из поршней 
установлен в соответствующей камере корпуса, 
а камера каждого индикаторного поршня 
посредством канала присоединена с камерой 
поршня. Каналы соединены с камерой поршня 
на разных уровнях. 

Обеспечивается возмож ность визуальной 
оценки работоспособности тормозного 
оборудования вагона в части обеспечения 
эффективности его торможения, повышаются 
надежность и достоверность оценки 
работоспособности тормозного оборудования 
вагона, 1 ил.
(74) В. Петросян

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 09-01 (11) 481  (13) S 
      09-03
(21) 20180032  (22) 16.07.2018
(72) Ваче Вагаршакян (AM) 
(73) ООО “Валко”, РА, марз Армавир, д. Арагац 
1-ая улица, дом 92 (AM) 
(54) Сувенирная коллекция с кожаной этикет-
кой и деревянной тарой, внутри бутылки 
дере вянный макет

____________________

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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