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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) 3231 (13) A
F01C 17/00

(21) AM20180063 (22) 25.05.2018
(72) Արտավազդ Մկրտչի Ամիրխանյան (AM), 
Սեյրան Բագրատի Գրիգորյան (AM), Վահագն 
Արթուրի Ամիրխանյան (AM) 
(73) Արտավազդ Մկրտչի Ամիրխանյան, 0012, 
Երևան, Սունդուկյան 23, բն. 81 (AM) 
(54) Ներքին այրման շարժիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է ներքին այրման 
շարժիչներին, մասնավորապես՝ ներքին 
այրման շարժիչի կառուցվածքին, և 
կարող է օգտագործվել ավտոմոբիլային 
շարժիչաշինության մեջ:

Ներքին  այրման  շարժիչն  ունի  
տորաձև  իրան, որի կենտրոնական 
հատվածում տեղակայված են երկու միմյանց 
զուգահեռ սկավառակներ: Յուրաքանչյուր 
սկավառակի  ծայրամասում տրամագծորեն 

հակադիր միակցված են իրանի տորաձև 
հատվածում տեղաշարժվելու հնարավորու-
թյամբ տեղակայված և այրման խցեր կազմա-
վորող երկու մխոցներ: Սկավառակներից մեկը 
կոշտ ամրակցված է միջանկյալ սնամեջ լիսեռի 
մի ծայրին, իսկ մյուսը՝ միջանկյալ սնամեջ լիսեռի 
միջով անցնող, իրեն համառանցք տեղակայ-
ված ելքային լիսեռի մի ծայրին: Ելքային 
լիսեռի մյուս ծայրին ամրակցված է տարիչ, 
որը փոխգործակցում է իր վրա ամրակցված 
երկու ատամնանիվներից կազմված երկու բլոկ-
ատամնանիվի ու երկու շարժաթևի միջոցով 
սնամեջ լիսեռի մյուս ծայրին նստեցված տարիչի 
հետ, ընդ որում, բլոկ-ատամնանիվները 
կառչման մեջ են գտնվում իրանի վրա նստեց-
ված ատամնանիվի հետ: 

Մեծացվում է հզորությունը, բարձրացվում է 
հուսալիությունը, 5 նկ.:

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

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

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

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2018.01 (11) 535  (13) U
C02F3/00
C02F11/00

(21) AM20180076U (22) 26.06.2018
(72) Փետեոտյան Ռազմիկ Արտավազդի (AM), 
Սարուխանյան Արեստակ Արամայիսի (AM), 
Քելեջյան Հովհաննես Գևորգի (AM) 
(73) «Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարան» 
հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM) 
(54) Լեռնային գետերի ջրառիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
շինարարության բնագավառին, մասնա-
վորապես՝ ջրամատակարարման բնագա-
վառին, և կարող է օգտագործվել լեռնային 
գետերից ջրի ընդունման և նախնական 
մաքրման համար:

Լեռնային գետերի ջրառիչն ունի 
պարզարան, ջրի կարգավորված հոսքի 
ընդունման և մաքրված ջրի հեռացման 
առվակներ և ջրի ելքը կարգավորող 
փական: Պարզարանը հատակագծում ունի 
ուղղանկյան տեսք, իսկ լայնական կտրվածքում 
ձագարանման է, որի պատերը  կազմված են 
ուղղաձիգ և 45º թեքություն ունեցող մասերից: 
Ձագարի հատակը ծածկված է անցքավոր 
սալերով, իսկ հատակի երկարությամբ 
կատարված է դրենաժային թեք առվակ, ընդ 
որում, պարզարանի պատերը և հատակը 
բետոնացված են:

Ապահովվում է ջրի արդյունավետ նախ-
նական մաքրումը, հուսալի և անխափան 
աշխատանքը, 3 նկ.:  

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20050159_1   (111) 28133
(220) 31.01.2005 (151) 06.11.2018
   (181) 31.01.2015
(730) ՈՒիլիամ Գրանթ ընդ Սանս Լիմիթիդ, GB
(540)

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորաց-
ված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, 
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճար-
պեր.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի)։
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20180214  (111) 28134
(220) 14.02.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 14.02.2028
(730) Սթրայփ, Ինք. Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 35. խորհրդատվություն և տեղեկա-

տվություն գործարարության ասպարեզում. 
նոր բիզնես ձեռնարկությունների զարգաց-
ման և ձևավորման խորհրդատվական 
ծառայություններ. բիզնեսի զարգացման 
ծառա յություններ, մասնավորապես՝ երրորդ 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

անձանց բիզնեսի համար մեկնարկի 
(ստարտ-ափ) ապահովման ծառայություններ. 
ուղղորդումներ գործարարության ասպա-
րեզում. ուղղորդումներ հաշվապահության 
ասպարեզում. հաշվապահական հաշվառում 
էլեկտրոնային դրամական փոխանցումների 
համար. Էլեկտրոնային առևտրի համար 
որակի չափման տվյալների հավաքագրում և 
վերլուծություն գործարարության նպատակով. 
հաշիվների կառավարում, հաշվարկում և 
համաձայնեցում երրորդ անձանց անունից. 
գործարար տեղեկատվության տրամադրում, 
մասնավորապես՝ վիճակագրական տեղեկա-
տվություն ստացված համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարից կամ համա-
ցանցից. վիճակագրական տվյալների տրա-
մադրում գործարարության և առևտրային 
(կոմերցիոն) նպատակների համար. վճարային 
գործարքների գծով ռիսկերի կառավարման 
ֆինանսական հաշվետվություն. հաշիվների 
պատրաստում. հաշիվ ապրանքագրերի 
տրամադրում. տեղեկատվական և խորհրդա-
տվական ծառայություններ հարկային և 
հարկային պլանավորման բնագավառում. 
հաշվապահական հաշվառման վերաբերյալ 
խորհրդատվություն և տեղեկատվություն. 
փաստաբանական ուղղորդումներ. երրորդ 
անձանց համար բանկային ծառայությունների 
խթանում տպագիր և ձայնա,-տեսա- 
գովազդային նյութերի տարածման միջոցով 
և վաճառքի խթանման խորհրդատվության 
միջոցով. գործարարական (բիզնեսի) ցանցի 
ստեղծում. գործարարության (բիզնեսի) 
պլանավորում. գործարար համաձայնագրերի 
կազմակերպում. նորմատիվ պահանջների 
ներկայացման կառավարում, մասնավորապես՝ 
երրորդ անձանց օժանդակում պետական 
կառավարման մարմինների հետ փոքր 
գործարարական (բիզնեսի) դրամաշնորհների 
հայտերի պատրաստման և ներկայացման 
հարցում. ապահովագրական գործակալի 
ուղղորդումների տրամադրում. խորհրդա-
տվություն գործարարության կազմակերպ-
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ման, գործարարության պլանավորման 
և գործարարության կառավարման և այլ 
գործառույթների հարցերով. բանկային 
ծառայությունների խմբային ձեռքբերման 
նպաստում. խմբային ձեռքբերման 
զեղչային ծրագրերի կառավարում, մասնա-
վորապես՝ պայմանագրերի կնքման 
բանակցությունների վարում բանկերի, 
ապահովագրական կազմակերպություն ների, 
ձեռնարկությունների և իրավաբանական 
ծառայու թյուններ տրամադրողների հետ՝ 
երրորդ անձանց տրամադրվող ծառայու-
թյունները գնելիս խմբային զեղչերից 
օգտվելու համար. ծառայություններ գործա-
րարության ասպարեզում, մասնավորապես՝ 
պոտենցիալ մասնավոր ներդրողներին 
ֆինանսավորման կարիք ունեցող ձեռնար-
կատերերի հետ համադրելը. գործա-
րարության (բիզնեսի) կազմակերպման, 
գործարարության (բիզնեսի) պլանավորման 
և գործարարության (բիզնեսի) կառավար-
ման և գործառնությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվական ծառայություններ. 
խորհրդա  տվության ծառայություններ առև-
տրային գործարքների պատրաստման և 
իրակա նացման համար. գործարարության 
տվյալների վերլուծություն. գործարարության 
կառավարման ծառայություններ համացանցում 
կատարված վաճառքի վերամշակման 
համար. գործնական տեղեկատվության 
կառավարում. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարում պահվող գործարար 
տվյալների և տեղեկատվության հավա-
քագրում, համակարգում, կազմում և 
վերլուծում. գործարարության գործունեության 
կառավարման աջակցություն. ինտերնետի 
միջոցով առևտրային տեղեկատվության 
տրամադրում. 

դաս 36. առևտրային ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ վճարման գործարքների մշակ-
ման ծառայություններ. վճարման և ֆոնդերի 
ստուգման ծառայություններ. վարկային քարտի 
հաստատում.  hարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ. առցանց, 
իրական ժամանակում հարկի վճարում, 
հարկային վճարման ֆինանսական կառա-
վարման և հարկերի վճարման ֆինանսական 
վերլուծության ծառայություններ. տարա դրամի 

փոխանակման ծառայություններ. տարադրամի 
փոխանցման ծառայություններ. ֆինանսա-
կան ծառա յություններ, մասնավորապես՝ 
արտարժույթի փոխանակման ապահովում 
ինտերնետի և ինտերնետային համակարգերի 
միջոցով. ֆինանսական ծառայություններ, 
մասնավորապես` վիրտուալ արժույթի 
էլեկտրոնային փոխանցում համաշխարհային 
համա կարգչային ցանցի միջոցով. դրամական 
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգով. էլեկտրոնային 
դրամական փոխանցումների, ACH-
ավտոմա տացված հաշվիչների, վարկային 
քարտերի, դեբետ քարտերի, էլեկտրոնային 
վճարագրերի և էլեկտրոնային վճարումների 
էլեկտրոնային վերամշակման ապահովում: 
ֆինանսական գործարքների ոլորտում առցանց 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարի 
տրամադրում. ֆինանսական վերլուծություն, 
մասնավորապես՝ ֆինանսական նպատակների 
համար վիճակագրության, տվյալների 
և տեղեկատվության այլ աղբյուրների 
հավաքագրում և վերլուծություն. ֆինանսական 
տեղեկատվություն և գնահատում. ֆինանսա-
կան ռիսկերի կառավարում. առևտրային 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ վճարման 
գործարքների մշակման ծառայություններ. 
ֆինանսական գործարքների ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ անվտանգ առևտրային 
գործարքների և վճարային միջոցների 
ապահովում. խորհրդատվություն և տեղեկա-
տվություն ապահովագրության հար-
ցերով. բանկային խորհրդատվություն. 
ֆինանսական խորհրդատվություն. ֆինան-
սական, բանկային, ապահովագրական և 
ներդրումային ծառայությունների վերա-
բերյալ առցանց տեղեկությունների տրա-
մադրում. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարից կամ համացանցից 
առ ցանց ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում. ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում ընկերությունների և անհատ-
ների վարկունակության վերաբերյալ. 
ֆինանսական տեղեկատվության տրամա-
դրում էլեկտրոնային եղանակով. էլեկտրո-
նային եղանակով մատուցվող ֆինան սական 
ծառայություններ. վճարային ծառայություններ, 
որոնք տրամադրվում են անլար 
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հեռահաղորդակցության սարքերի և սար-
քավորումների միջոցով. վիրտուալ արժույթի 
էլեկտրոնային փոխանցում. ֆինանսական 
գործարքների առցանց իրականացում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180230 (111) 28135
(220) 19.02.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 19.02.2028
(730) Բրադը Ինդասթրիս, Լթդ., JP 
(442) 03.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական ապրանքներ, որոնք 

նախա տեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական, գիտական նպատակներով 
և լուսանկարչության, ինչպես նաև 
գյուղատնտեսության, այգեգործության և 
անտա ռային  տնտեսության մեջ. չմշակված 
արհեստական խեժեր, չմշակված պլաստ-
մասսաներ. բաղադրություններ կրակ մարելու 
և հրդեհները կանխարգելելու համար. 
պատրաստուկներ մետաղների մխամեղղման  
և զոդման  համար. պատրաստուկներ կաշվի 
և կենդանիների մորթիների դաբաղման 
համար. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակների համար. մածիկներ (մածվածք) 
և  այլ մածկանման լցանյութեր. կոմպոստ, 
գոմաղբ, պարարտանյութ. կենսաբանական 
պատրաստուկներ արդյունաբերության և 
գիտության մեջ օգտագործելու համար. 
քիմիական նյութեր սննդամթերքը պահա-
ծոյացնելու համար. լուծիչներ թանաքի 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
թանաքի արտադրության մեջ օգտագործելու 
համար. պատրաստուկներ նստվածքի 
(դիրտի) հեռացման համար, բացառությամբ 
կենցաղայինի. քիմիական նյութեր թափուկ ների 
և քիմիական մնացորդների դիսպերսարար-
ման և հեռացման համար. դետերգենտներ 

(լվացող նյութեր), որոնք օգտագործվում 
են արտադրության մեջ. հակադիրտեր և 
հակադիրտեր. խոնավացնող պատրաստուկ-
ներ մանածագործության համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մանածագործվաքների 
վրա տպելու տպիչների նախնական 
մաքրման համար. քիմիական հավելանյութեր 
տպագրական ներկերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մանածագործվաքների 
վրա տպելու տպիչների հետագա մաքրման 
համար. սոսինձներ և սոսնձող նյութեր 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
սոսնձող նյութեր մանածագործվածքներ 
ծակատող մեքենաների համար.

դաս 7. մեխանիկական կառավարումով 
գործիքներ.  կցորդիչներ  և  փոխանցման  տար -
րեր, բացառությամբ ցամաքային տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատես ված  ների. 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
ձվերի համար. առևտրի ավտոմատներ. 
ասեղնագործական մեքենաների կլոր քար-
գահներ. մեքենաներ մանածագործվածքներ 
ծակատելու համար. տպիչներ մանածա-
գործվաքների վրա տպելու  համար. կտրող 
մեքենաներ, բացառությամբ  մանածա-
գործվածքային կտրող մեքենաների. դանակ-
ներ էլեկտրոնային կտրող մեքենաների և 
էլեկտրոնային կտրիչ մեքենաների համար. 
տպագրական մեքենաներ, բացառությամբ 
մանածագործվածքների համար տպագրական 
մեքենաների, և տպագրական ապարատներ. 
կազմարարական արդյունաբերական մեքե-
նաներ և սարքեր. պոլիգրաֆիական ինքնա-
դարսիչներ (թուղթ մատուցող հարմարանքներ). 
տպող գլխիկներ  տպագրական մեքենաների 
համար. փոշարար գծանշող մեքենաներ և 
լազերային գծանշող մեքենաներ. կոդավորող 
մեքենաներ.  կտրող մեքենաներ թղթի համար. 
մեքենաներ և սարքեր փաթեթավորման 
համար. փաթաթող   մեքենաներ և սարքեր. 
պիտակավորիչ մեքենաներ. փաթեթավորման 
մեքենաներ. արդյունաբերական հերմե-
տիկացնող մեքենաներ. էլեկտրամեխա-
նիկական սարքեր սննդամթերք պատրաս տելու 
համար. էլեկտրամեխանիկական սարքեր 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. կպչուն 
ժապավեններ մատուցող սարքեր (մեքենաներ). 
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մեքենաներ և ապարատներ թաղանթանյութի 
արտադրության համար. թուղթ արտադրելու 
մեքենաներ և ապարատեր. թուղթ մշակող 
մեքենաներ և ապարատներ. պլաստմասսա 
վերամշակելու մեքենաներ և ապարատներ. 
մեքենաներ և ապարատներ  ռետինե 
ապրանքների արտադրության համար. նվա-
զեցնող ռեդուկցիոն փոխանցիչներ, բացա-
ռությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոց  ների համար նախատեսվածների և մա սեր 
և կցամասեր բոլոր վերը նշված ապրանքների 
համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180282 (111) 28136
(220) 01.03.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 01.03.2028
(730) «Կա-Լիլան» ՍՊԸ, Երևան, Շենգավիթ, 
Մասիսի փ., շ. 5, AM 
(442) 03.04.2018
(540) 

(526) «CHINCHILLA BREEDERS & MORE» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է թանա-
քագույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 31. կենդանի կենդանիներ.
դաս 35. շինշիլա տեսակի կենդանու 

վաճառք:
____________________

(210) 20180400 (111) 28137
(220) 17.03.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 17.03.2028
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.04.2018
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
արծաթագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխախոտի համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքա-
րեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրապանակներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. ծխախոտաթղթերի 
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գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի 
համար. սիգարետների պապիրոսաթուղթ. 
սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր սիգար-
ների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. դրոցներ ծխա-
մորճերի համար. անոթներ ծխախոտի համար. 
ծխախոտատուփեր. խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար. գրպանի հարմա-
րանքներ 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) 20180402 (111) 28138
(220) 17.03.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 17.03.2028
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.04.2018
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

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

____________________
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(210) 20180429 (111) 28139
(220) 22.03.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 22.03.2028
(730) Միքայել Հրանտի Վարդանյան, Երևան, 
Բայրոնի 3, բն. 38, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, 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 մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրապանակներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի 
համար. սիգարետների պապիրոսաթուղթ. 
սիգարակտրիչ մեքենաներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. դրոցներ 
ծխամորճերի համար. անոթներ ծխախոտի 
համար. ծխախոտատուփեր. խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները, ծխախոտերը 
փաթաթելու համար. ծխողների համար 
բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. պիտույքներ 

նարգիլեի համար, ներառյալ՝ նարգիլեի 
գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի ճկափողեր, 
նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, նարգիլեի 
հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով ճկափողեր, 
նարգիլեի կաղապարաձողեր, պայուսակներ 
և պատյաններ նարգիլեի համար, նարգիլեի 
անոթներ. մելաս ծխախոտային արտադրության 
մեջ օգտագործման համար. ծխելու նյութեր, 
ներառյալ՝ մելաս ոչ բժշկական կամ բուժական 
նպատակների համար. ծխախոտի և մելասի 
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ 
օգտագործման համար։

____________________

(210) 20180585 (111) 28140
(220) 13.04.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 13.04.2028
(730) «Մաշա» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 58, բն. 
32, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 

(526) «preschool» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ կապույտ, երկնագույն, սպիտակ, 
սև, բեժ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. մանկապարտեզներ (կրթություն).
դաս 43. մանկամսուրների ծառայություններ:

____________________

(210) 20180599 (111) 28141
(220) 16.04.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 16.04.2028
(730) Փֆայզեր Այըրլենդ Ֆարմասյութիքլզ, IE 
(442) 01.06.2018
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք. 

պատվաստանյութեր մենինգոէնցեֆալիտի դեմ։
(740) Էդուարդ Նահապետյան

____________________

(210) 20180641  (111) 28142
(220) 23.04.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 23.04.2028
(730) «Զովաղբյուր» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Ակունք, Եկեղեցու փ., 12, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-

նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սրճարանների ծառա-
յու թյուններ. նախաճաշարանների ծառայու-
թյուններ. ժամանակավոր բնակա տեղերի 
վարձակալում. պանսիոնների ծառայու-
թյուններ. զբոսաշրջիկների համար տների 
ծառայություններ. հյուրանոցների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ. 
տեղերի ամրագրում պանսիոններում. 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա յու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ. հանգստի 
ճամբարների ծառայություններ (կացարանի 
տրամադրում). տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. մոթելների 
ծառայություններ. վաշոկու ռեստորանների 
ծառայություններ. ժամանակավոր բնակեցման 
համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում):

____________________

(210) 20180655 (111) 28143
(220) 26.04.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 26.04.2028

(730) Թինա Վահեհի Մանքասսարյան, Երևան, 
Քեռու փողոց, տուն 1ա, AM 
(442) 16.05.2018
(540) 

(526) «ORGANIC HANDMADE COSMETICS» 
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, մոխրագույն, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. օճառ (դեմքի, ձեռքի, մարմնի). աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
մերսման մոմեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. ատամների սպիտակեցման միջոց. 
կրեմ (դեմքի, ձեռքի, մարմնի). լոսյոն (դեմքի, 
ձեռքի, մարմնի). եթերային յուղեր. շամպուններ. 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). օծանելիք. 
դեմքի մաքրող միջոց. սկրաբ (դեմքի, ձեռքի, 
մարմնի). լոգանքի բոմբ և լոգանքի պղպջակներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20180738 (111) 28144
(220) 11.05.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 11.05.2028
(730) «Բուկինիստ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պողոտա 20, AM 
(442) 01.08.2018
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, նարնջագույն, մանուշակագույն, 
դեղին, բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ կա -
պույտ, թանաքագույն և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 16.  թուղթ. ազդագրեր. պլակատներ. 
ազդագրերի թղթե կամ ստվարաթղթե 
վահանակներ. գրասենյակային ամրակներ. 
ալբոմներ. նկարներ. հենակալներ գրքերի 
համար. ջրաներկեր. արագակարներ, 
թղթապանակներ (գրասենյակային). հաշվո-
ղական աղյուսակներ. արվեստի վիմա-
գրական ստեղծագործություններ. մատիտ ներ. 
լրագրեր. պարբերական մամուլ. ատլասներ 
(քարտեզագրքեր). պոկովի թերթերով 
բլոկնոտներ. կպչուն ժապավեններ (գրա-
սենյակային պիտույքներ). տոմսեր. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր) նկարչության, գծագրության 
համար. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). բրոշյուրներ. բյուվարներ (սեղանի 
թղթապանակներ). դրոշմակներ (կնիքներ). 
գրասենյակային նյութեր կնքելու համար. 
տետրեր. կալկա (մոմաթուղթ). տպատառեր. 
պատճենահան թուղթ (գրասենյակային). 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր). քարտեր. 
ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի). թերթերով թղթեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). ստվարաթուղթ. կատալոգներ. 
երգարաններ. թղթապանակներ փաստա-
թղթերի համար. նկարակալներ. զուգարանի 
թուղթ. գրքեր. գծագրական կարկիններ. 
թղթե տոպրակներ. գրելու կավիճ. ավտոմատ 
մատիտներ. գծանկարչական տպագիր նյութեր. 
գծագրական տախտակներ. գծագրական 
պիտույքներ. գծագրական գործիքներ. 
ծրարներ (գրասենյակային ապրանքներ). 
փաթեթավորման թուղթ. գրամեքենաներ 
(էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). 
գրչատուփեր. ջնջելու միջոցներ. գրենական 
պիտույքներ. թանաք. լուսանկարներ. կնիքներ 
(գրասենյակային պարագաներ). ռեգիստրներ 
(գրքեր). գրանցամատյաններ. բլանկներ 
(տպագրված). գրասենյակային պարագաներ, 
բացառությամբ կահույքի. աշխարհագրական 
քարտեզներ. գլոբուսներ. փոստային բացիկներ. 
տպագիր արտադրանք. տպագրական 
հրատարակություններ. դասագրքեր (ձեռնարկ). 

փոստային թուղթ. բուկլետներ. փայլուն թուղթ. 
գրատախտակներ. կտավներ նկարների 
համար. հենակալներ լուսանկարների համար. 
ամսագրեր (պարբերական). թղթե կամ 
պլաստմասսայե  տոպրակներ (ծրարներ, 
կապոցներ) փաթեթավորելու համար. 
դպպրոցական պիտույքներ (գրասենյակային). 
էջանիշներ գրքերի համար. շնորհավորական 
բացիկներ. փոստային նամականիշներ. 
օրացույցներ. գրասենյակային ռետիններ. 
ստվարաթուղթ փայտանյութից (գրասենյակային 
պիտույքներ). թղթե կամ ստվարաթղթե տուփեր. 
թղթե դրոշներ. սոսինձներ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
թուղթ կտրելու դանակներ (գրասենյակային). 
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ. գրենական 
պիտույքների հավաքակազմեր (գրա-
սենյակային պիտույքներ). գրասարքեր. 
նկարելու վրձիններ. գրասենյակային թուղթ. 
անձնագրերի կազմեր. գծանշիչ գրիչներ 
(գրասենյակային). թռուցիկներ (գովազդային 
թերթիկներ). բռնիչներ փաստաթղթերի 
համար (գրասենյակային պարագաներ). էջերը 
պահող բռնիչներ. թուղթ կտրող գործիքներ 
[գրասենյակային պիտույքներ].

դաս 35. հայտարարությունների փակ ցնում. 
ներմուծման-արտահանման գործակալու-
թյունների ծառայություններ. գովազդային  
նյութերի  տարածում. լուսապատճենահանման 
ծառայություններ. գրասենյակային սարքերի և 
ապարատների վարձույթ. առևտրային աուդիտ. 
ապրանքների ցուցադրում. գովազդային 
նյութերի առաքում. նմուշների տարածում. 
աճուրդային վաճառք. հետազոտություններ 
գործարարության ասպարեզում. գովազդային 
նյութերի վարձույթ. գովազդային  տեքստերի  
հրատարակում. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
ծառայություններ հասարակական հարաբերու-
թյունների բնագավառում. հեռուստագովազդ. 
ցուցափեղկերի  ձևավորում. գովազդային  
գործակալությունների ծառայություններ. 
ցուցահանդեսների  կազմակերպում  առև-
տրային  կամ  գովազդային  նպատակներով. 
տարածքների  վարձակալում  գովազդի  
տեղադրման  համար. տեքստի մշակում. 
գովազդ փոստով.  ստեղծագործների և 
կատարողների գործերի կառավարում. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
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կերպում առև տրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ինտերակտիվ  գովազդ  
համակարգչային  ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). մամուլի 
տեսություն. գովազդային ֆիլմերի արտա-
դրություն. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին. գովազդային 
վահանակների վարձույթ.  առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով վեբ-
կայքերի ցանկի տրամադրում. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում. արտաքին 
գովազդ.

դաս 43.  սրճարանների ծառայություններ. 
զբոսաշրջիկների համար տների ծառայու-
թյուններ. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ։

____________________

(210) 20180740 (111) 28145
(220) 11.05.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 11.05.2028
(730) «Արգոտուր» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 14, AM 
(442) 18.06.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և սև գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակա լու-

թյունների ծառայություններ:
____________________

(210) 20180799 (111) 28146
(220) 23.05.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 23.05.2028
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 77/3, AM 
(442) 01.06.2018
(540) 

(526) Բացի «Ջերմուկ» բառից՝ մնացած 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, սպիտակ, սև, մոխրագույն, 
կապտամոխրագույն, կապտափիրուզագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. հանքային, գազավորված ջրեր 
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր։

____________________

(210) 20180822 (111) 28147
(220) 25.05.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 25.05.2028
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(730) «Փինք բերրի» ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 
13/3, AM 
(442) 18.06.2018
(540) 

(526) «ՄԱՅՈԺՆԻ» բառը և «շոկոլադային 
պաղպաղակ» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույն, բաց և մուգ փիրուզագույն, 
սպիտակ, բաց կանաչ, կապույտ և վարդագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20180823 (111) 28148
(220) 25.05.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 25.05.2028
(730) «Փինք բերրի» ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 
13/3, AM 
(442) 18.06.2018
(540) 

(526) «ՄԱՅՈԺՆԻ» բառը և «վանիլային պաղ-
պաղակ» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, բաց և մուգ դեղին, սպիտակ, 
բաց և մուգ վարդագույն և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20180824 (111) 28149
(220) 25.05.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 25.05.2028
(730) «Փինք բերրի» ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 
13/3, AM 
(442) 18.06.2018
(540) 

(526) «ՋՆԱՐԱԿՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԱԾ ՎԱՆԻԼԱՅԻՆ 
ՊԱՂՊԱՂԱԿ» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, բաց և մուգ վարդագույն, բաց 
կանաչ, կապույտ, սպիտակ, շագանակագույն և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20180825 (111) 28150
(220) 25.05.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 25.05.2028
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(730) «Փինք բերրի» ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 
13/3, AM 
(442) 18.06.2018
(540) 

(526) «ՇՈԿՈԼԱԴԱՅԻՆ ՊԱՂՊԱՂԱԿ» և 
«Chocolate Ice Cream» արտահայտություններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
փիրուզագույն, սպիտակ, բաց և մուգ դեղին, բաց 
և մուգ կանաչ, բաց և մուգ շագանակագույն, 
կարմիր, կապույտ և վարդագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20180827 (111) 28151
(220) 25.05.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 25.05.2028
(730) «Փինք բերրի» ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 
13/3, AM 
(442) 18.06.2018
(540) 

(526) «ՎԱՆԻԼԱՅԻՆ ՊԱՂՊԱՂԱԿ» և «Vanilla 
Ice Cream» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
փիրուզագույն, սպիտակ, բաց և մուգ դեղին, բաց 
և մուգ կանաչ, բաց և մուգ շագանակագույն, 
կարմիր, կապույտ և վարդագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
____________________

(210) 20180896 (111) 28152
(220) 06.06.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 06.06.2028
(730) «Գլոբալ կոլիբրի» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 42, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 

(526) «TOURS» և «ARMENIA» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նռնագույն, ծիրանագույն, կանաչ և երկնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալու-
թյունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20180898 (111) 28153
(220) 06.06.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 06.06.2028
(730) Թաիշո Ֆարմասյութիքլ Քո., ԷլԹիԴի, JP 
(442) 16.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար. դեղագործական պատրաս-
տուկներ դիաբետի բուժման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________
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(210) 20180899 (111) 28154
(220) 06.06.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 06.06.2028
(730) Թաիշո Ֆարմասյութիքլ Քո., ԷլԹիԴի, JP 
(442) 16.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար. դեղագործական պատ-
րաստուկներ դիաբետի բուժման համար: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20180906 (111) 28155
(220) 07.06.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 07.06.2028
(730) «Արտ գլոբալ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ. 
Սարահարթ, փ. 1, տուն 30, AM 
(442) 01.08.2018
(540) 

(526) Բացի «ANIRA» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թղթյա տուփեր.
դաս 21. թղթյա բաժակներ, թղթյա ափսե-

ներ:
____________________

(210) 20180907 (111) 28156
(220) 07.06.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 07.06.2028
(730) «Արտ գլոբալ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ. 
Սարահարթ, փ. 1, տուն 30, AM 
(442) 01.08.2018
(540) 

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

դաս 16. թղթյա տուփեր.
դաս 21. թղթյա բաժակներ, թղթյա 

ափսեներ:
____________________

(210) 20180916  (111) 28157
(220) 08.06.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 08.06.2028
(730) «Նարեկացի» արվեստի միավորում 
հասա րակական կազմակերպություն, Երևան, 
Վարդանանց 16/1, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 
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(526) «արվեստի միավորում», «Art Institute» 
արտա հայ տություններն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 41. մշակութային գործունեություն, 
այդ թվում՝ համերգների, ցուցահանդեսների, 
գրական երեկոների, դասախոսությունների 
կազմակերպում և անցկացում. ուսուցում. 
վարպետաց դասեր. ուսումնական ծրագրերի, 
դասընթացների իրականացում. ակադեմիա-
ներ (ուսուցում). կրթադաստիարակչական  
ծառա յություններ. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում. համերգների  
կազմակերպում և անցկացում. շոուների 
արտադրություն. ակումբների ծառայություններ 
(կրթություն). ներկայացումների կազմակեր-
պում. երաժշտության ստեղծագործում. 
երաժշտասրահների ներկայացումներ:

____________________

(210) 20180917  (111) 28158
(220) 08.06.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 08.06.2028
(730) «Նարեկացի» արվեստի միավորում 
հասարակական կազմակերպություն, Երևան, 
Վարդանանց 16/1, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 

(526) «նվագախումբ» և «Orchestra» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 41. մշակութային գործունեություն, 
այդ թվում՝  վարպետաց դասեր. համերգների, 
միջոցառումների կազմակերպում. նվագա-
խմբերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20180918  (111) 28159
(220) 08.06.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 08.06.2028
(730) «Նարեկացի» արվեստի միավորում 
հասարակական կազմակերպություն, Երևան, 
Վարդանանց 16/1, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 

(526) «երգչախումբ» և «Choir» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 41. մշակութային գործունեություն, 
այդ թվում՝  ուսուցում. վարպետաց 
դասեր. հա մերգների, միջոցառումների 
կազմակերպում. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
վարպետաց դասերի կազմակերպում և 
անցկացում. համերգների  կազմակերպում  
և  անցկացում. շոուների արտադրություն. 
ակումբների ծառայություններ (կրթություն). 
ներկայացումների կազմակերպում. երաժշտու-
թյան ստեղծագործում. երաժշտասրահների 
ներկայացումներ:  

____________________

(210) 20180925 (111) 28160
(220) 08.06.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 08.06.2028
(730) Մարիամ Մենեմշյան, Երևան, Նորքի 7-րդ 
փ., տուն 79, AM 
(442) 02.07.2018
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(540) 

(526) «DONUT» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
վարդագույն, դեղին, երկնագույն և կաթնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. թխվածքաբլիթ. քաղցրաբլիթներ. 
բուլկիներ.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). սրճարանների ծառայություններ. 
նախաճաշարանների ծառայություններ. քեմ-
պինգների ծառայություններ:

____________________

(210) 20180958 (111) 28161
(220) 14.06.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 14.06.2028
(730) Արման Աղաբաբյան, Երևան, Վերին 
Անտառային 144/3, բն. 3, AM 
(442) 02.07.2018
(540) 

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

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

____________________

(210) 20181025  (111) 28162
(220) 26.06.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 26.06.2028
(730) Մերի Խաչիկյան, Երևան, Ուլնեցի 50/7, AM 
(442) 16.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճության վերաբերյալ առցանց 

տեղեկատվության տրամադրում:
____________________

(210) 20181040  (111) 28163
(220) 27.06.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 27.06.2028
(730) Նաիրի Գրիգորյան, Երևան, Նոր Նորքի 
2-րդ զանգվ., Դավիթ Մալյան նրբ. 5, բն. 35, AM 
(442) 16.07.2018
(540) 

(526) «Wine» և «Net» բառերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. ծրագրային, ներբեռնվող 
հավել վածներ բջջային հեռախոսների և 
համակարգիչների համար. ներբեռնվող 
բջջային հավելվածներ բաժանորդների համար՝ 
տեղեկատվությամբ և ռեսուրսներով կիսվելու 
հնարավորությամբ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ռեստորանների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
սեղանների ամրագրում և պատվերի 
ձևակերպում վեբ-կայքի և հավելվածի միջոցով:

____________________
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(210) 20181042  (111) 28164
(220) 29.06.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 29.06.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Եղունյան, 
Երևան, Սասնա Ծռեր, շ. 2, բն. 105, AM 
(442) 01.08.2018
(540) 

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

դաս 14. ականջօղեր, փողկապների 
գնդասեղներ, ուլունքներ թանկարժեք և ոչ 
թանկարժեք իրեր պատրաստելու համար.

դաս 18. կենդանիների կաշիներ, դպրո-
ցական պայուսակներ, բոլորագլխարկների 
կաշվե տուփեր, մշակված կաշիներ, կաշվե 
թելեր, արհեստական կաշի, հովանոցներ, 
կանացի պայուսակների հիմնակմախքներ, 
մորթեղեն, դրամապանակներ, կանացի 
պայուսակներ, բանալիների պատյաններ, 
հագուստ ընտանի կենդանիների համար.

դաս 25. կոշիկ, գուլպաներ, բլուզներ, 
գլխարկներ, գդակներ, հագուստի օձիքներ, 
գոտիներ (հագուստ), շալեր, հանովի օձիքներ, 
կոստյումներ, վերնազգեստ, ձեռնոցներ 
(հագուստ), շարֆեր, բաճկոնակներ 
(հագուստ), շրջազգեստներ, վերարկուներ, 
բրդյա բաճկոնակներ (հագուստ), թիկնոցներ, 
ժապավենակապ փողկապներ լայն եզրերով, 
պոնչոներ, կաճյակներ (թաղիքե ոտնաման).

դաս 27. գորգեր. 
դաս 41. լուսանկարչական ռեպորտաժներ, 

լուսանկարչություն, տեսագրում:
____________________

(210) 20181048  (111) 28165
(220) 02.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 02.07.2028
(730) «էսպերրո» ՍՊԸ, RU 
(442) 01.08.2018
(540) 

(511) 
դաս 33, բրենդի. 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 
ըմպելքիներ. 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) 20181069  (111) 28166
(220) 04.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 04.07.2028
(730) «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 16.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

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

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

____________________

(210) 20181070  (111) 28167
(220) 04.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 04.07.2028
(730) «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 16.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

այդ թվում՝ օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար. սերմերի պահպանմանը նպաստող 
նյութեր. դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդների 
համար. քիմիական հավելանյութեր հեր-
բիցիդների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար. միկրոտարրերով հարստացված 
պատրաստուկներ բույսերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ հատիկաբույսերը 
մրիկից պաշտպանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների 
սերմերի   ծլմանը   խոչընդոտող պատ-
րաս տուկներ. պարարտանյութեր. պարար-
տա նյութեր գյուղատնտեսության համար. 
քիմիկատներ այգեգործության և բանջարա-
բուծության համար. քիմիկատներ գյուղա-
տնտեսության համար. քիմիկատներ հողը 
պարարտացնելու համար. էմուլգարարներ.

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

____________________

(210) 20181071  (111) 28168
(220) 04.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 04.07.2028
(730) «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 16.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

այդ թվում` օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար. սերմերի պահպանմանը նպաստող 
նյութեր. դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդների 
համար. քիմիական հավելանյութեր հերբի-
ցիդների համար. մածիկներ ծառերի ճեղքերի 
համար (անտառային տնտեսություն). 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար. միկրոտարրերով հարստացված 
պատրաստուկներ բույսերի համար. քիմիական 

պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիա-
կան պատրաստուկներ հատիկաբույսերը 
մրիկից պաշտ պանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների 
սերմերի ծլմանը խոչընդոտող պատրաս տուկ-
ներ. պարարտանյութեր. պարարտանյութեր 
գյուղատնտեսության համար. քիմիկատներ 
այգեգործության և բանջարաբուծության 
համար. քիմիկատներ գյուղատնտեսության 
համար. քիմիկատներ հողը պարարտացնելու 
համար. էմուլգարարներ.

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

____________________
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(210) 20181073  (111) 28169
(220) 04.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 04.07.2028
(730) «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 16.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

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

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ   նյութերով   տոգորված  թուղթ  ցեցերի 
դեմ.   հերբիցիդներ. միջատասպան միջոց-
ներ, այդ   թվում՝ նեմատիցիդներ (թունաքիմի-
կատներ). պեստիցիդներ. պատրաստուկներ 
վնասատու կենդանիներին ոչնչացնելու 
համար, այդ թվում՝ պատրաստուկներ 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 

ոչնչացնելու համար, այդ թվում՝ ցամաքիչներ 
և դեֆոլիանտներ. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար, այդ թվում՝ ռոդենտիցիդներ 
(թունաքիմիկատներ). պատրաստուկներ ցամա-
քային կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. քիմիական պատրաստուկներ մրիկով 
վարակված հատիկաբույսերը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ վարակված 
խաղողը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման համար. 
քիմիական պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ 
մշակման համար. ռեպելենտներ միջատների 
դեմ. միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181074  (111) 28170
(220) 04.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 04.07.2028
(730) «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 16.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

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

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. 
հերբիցիդներ. միջատասպան միջոցներ, այդ 
թվում՝ նեմատիցիդներ (թունաքիմիկատներ). 
պեստիցիդներ. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու համար, այդ 
թվում պատրաստուկներ կակղամորթներին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար, 
այդ թվում՝ ցամաքիչներ և դեֆոլիանտներ. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար, այդ թվում՝ ռոդենտիցիդներ 
(թունաքիմիկատներ). պատրաստուկներ 
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մակաբույծներին 
ոչնչացնելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ մրիկով վարակված 
հատիկաբույսերը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ վարակված խաղողը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
միլդյուի դեմ մշակման համար. քիմիական 
պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ մշակման 
համար. ռեպելենտներ միջատների դեմ. 
միջոցներ մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան
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(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

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

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ   նյութերով   տոգորված թուղթ 
ցեցերի դեմ. հերբիցիդներ. միջատասպան 
միջոցներ, այդ թվում՝ նեմատիցիդներ 
(թունաքիմիկատներ). պեստիցիդներ. պատ-
րաս տուկներ վնասատու կենդանիներին 
ոչնչացնելու համար, այդ թվում պատրաստուկներ 
կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
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պատրաստուկներ վնասատու բույսերը 
ոչնչացնելու համար, այդ թվում՝ ցամաքիչներ 
և դեֆոլիանտներ. պատրաստուկներ տնային 
սնկերը ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
միջատների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին 
ոչնչացնելու համար, այդ թվում՝ ռոդենտիցիդ-
ներ (թունաքիմիկատներ). պատրաստուկներ 
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մակաբույծներին 
ոչնչացնելու համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ մրիկով վարակված հատիկաբույսերը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. միջոցներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան
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(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

այդ թվում՝ օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար. սերմերի պահպանմանը նպաստող 
նյութեր. դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդների 
համար. քիմիական հավելանյութեր հեր-
բիցիդների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգա վորելու 

համար. միկրոտարրերով հարստացված 
պատրաս տուկներ բույսերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիա-
կան պատրաստուկներ հատիկաբույսերը 
մրիկից պաշտպանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ գիտական նպատակների 
համար. բանջարանոցային կուլտուրաների 
սերմերի  ծլմանը  խոչընդոտող պատրաս տուկ-
ներ. պարարտանյութեր. պարարտանյութեր 
գյուղատնտեսության համար. քիմիկատներ 
այգեգործության և բանջարաբուծության 
համար. քիմիկատներ գյուղատնտեսության 
համար. քիմիկատներ հողը պարարտացնելու 
համար. էմուլգարարներ.

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

____________________
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(210) 20181077  (111) 28173
(220) 04.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 04.07.2028
(730) «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 16.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

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

դաս 5. ակարիցիդներ (տիզասպաններ). 
ալգիցիդներ. մանրէասպաններ. բիոցիդներ. 
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. 
հերբիցիդներ. միջատասպան միջոցներ, այդ 
թվում՝ նեմատիցիդներ (թունաքիմիկատներ). 
պեստիցիդներ. պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու համար, այդ 
թվում՝ պատրաստուկներ կակղամորթներին 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 

վնասատու բույսերը ոչնչացնելու համար, 
այդ թվում՝ ցամաքիչներ և դեֆոլիանտներ. 
պատրաստուկներ տնային սնկերը ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ միջատ-
ների թրթուրները ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ ճանճերին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մկներին ոչնչացնելու 
համար, այդ թվում՝ ռոդենտիցիդներ 
(թունաքիմիկատներ). պատրաստուկներ 
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ մակաբույծներին 
ոչնչացնելու համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ մրիկով վարակված հատիկաբույսերը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ միլդյուի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
ֆիլոկսերայի դեմ մշակման համար. 
ռեպելենտներ միջատների դեմ. միջոցներ 
մակաբույծներին ոչնչացնելու համար. 
ֆունգիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20181079  (111) 28174
(220) 04.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 04.07.2028
(730) «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 16.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

այդ թվում՝ օժանդակ միջոցներ. նյութեր 
ծաղիկները թոշնելուց պաշտպանելու 
համար. սերմերի պահպանմանը նպաստող 
նյութեր. դեֆոլիանտներ (տերևաթափիչներ). 
քիմիական հավելանյութեր ֆունգիցիդների 
համար. քիմիական հավելանյութեր հեր-
բիցիդների համար. մածիկներ ծառերի 
ճեղքերի համար (անտառային տնտեսություն). 
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար. միկրոտարրերով հարստացված պատ-
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րաստուկներ բույսերի համար. քիմիական 
պատրաստուկներ խաղողը չոռից (սնկային 
հիվանդություն) պաշտպանելու համար. 
քիմիական պատրաստուկներ խաղողը 
վարակից պաշտպանելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ հատիկաբույսերը մրիկից 
պաշտպանելու համար. քիմիական պատրաս-
տուկներ գիտական նպատակների համար. 
բանջարանոցային կուլտուրաների սերմերի 
ծլմանը խոչընդոտող պատրաստուկ ներ. 
պարար տանյութեր. պարարտանյութեր 
գյուղա տնտեսության համար. քիմիկատներ 
այգեգործության և բանջարաբուծության 
համար. քիմիկատներ գյուղատնտեսության 
համար. քիմիկատներ հողը պարարտացնելու 
համար. էմուլգարարներ.

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

____________________

(210) 20181080  (111) 28175
(220) 04.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 04.07.2028
(730) «Ավգուստ» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 16.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 1. մակերևութային ակտիվ նյութեր, 

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

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

____________________

(210) 20181084  (111) 28176
(220) 04.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 04.07.2028
(730) Բինգրե Քո., Լթդ., KR 
(442) 16.07.2018
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ. սննդային 

սառույց. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). քաղցրավենիք. թխվածքաբլիթ. 
հաց. մրգային սառույց. սառեցրած տորթեր. 
պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. կոներ 
պաղպաղակի համար. պաղպաղակ 
պատրաստելու խառնուրդներ. պաղպաղակ 
պարունակող սառեցրած քաղցրավենիք. 
ջելատո (իտալական պաղպաղակի տեսակ). 
շոկոլադ. թխվածքաբլիթ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դոնդողի տեսքով 
հրուշակեղեն. մրգային դոնդող (հրուշակային). 

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

____________________

(210) 20181085  (111) 28177
(220) 04.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 04.07.2028
(730) Անուշ Գևորգյան, Երևան, Ա. Խաչատրյան, 
տուն 44, AM 
(442) 01.08.2018
(540) 

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

դաս 14. համայիլներ (թանկարժեք 
իրեր). արծաթյա մետաղաթել. արծաթյա 
թելեր (թանկարժեք իրեր). ժամացույցներ 
(բացառությամբ ձեռքի). ապարանջաններ 
(թանկարժեք իրեր). ժամացույց ապարան-
ջաններ. կախազարդեր ոսկերչական իրերի 
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համար. կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). 
շղթաներ (թանկարժեք իրեր). վզնոցներ 
(թանկարժեք իրեր). փողկապների սեղմիչներ. 
թելեր ազնիվ մետաղներից. ոսկերչական իրեր. 
մեդալիոններ (թանկարժեք իրեր). մեդալներ. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ազնիվ 
մետաղներ. ձեռքի ժամացույցներ. ոսկյա թելեր. 
դեկորատիվ գնդասեղներ. կիսաթանկարժեք 
քարեր. թանկարժեք քարեր. շպինելներ 
(թանկարժեք քարեր). մատանիներ (թանկար-
ժեք իրեր). ականջօղեր. թևքաճարմանդ-
ներ. արձանիկներ ազնիվ մետաղներից. 
գնդասեղներ. փողկապների գնդասեղներ. 
կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից. անմշակ 
կամ դրվագված արծաթեղեն. ասեղնագոր-
ծած ապարանջաններ մանածագործվածքից. 
համրիչներ (տերողորմյա). գլխազարդեր։

____________________

(210) 20181090  (111) 28178
(220) 09.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 09.07.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտավազդ 
Քեռյան, Երևան, Խորենացի 33, AM 
(442) 01.08.2018
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ներառյալ՝ զարդեր և աքսեսուարներ, այդ թվում՝ 
մատանիներ, ապարանջաններ (թևնոցներ), 
ականջօղեր, վզնոցներ. կախազարդեր 
թևքաճարմանդներ, փողկապների սեղմիչներ, 
զարդատուփեր, ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 35. 14-րդ դասում նշված ապրանքա-
տեսակների մանրամեծածախ վաճառք:
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20181102  (111) 28179
(220) 11.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 11.07.2028
(730) Գառնիկ Լեռնիկի Կիրակոսյան, Երևան, 
Ա. Տիգրանյան փ., շենք 5, բն. 51, AM 
(442) 01.08.2018
(540) 

(526) «mulberry vodka of» արտահայտությունը և 
«qarahunj» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի։
(740) Հասմիկ Քեռյան

____________________

(210) 20181115  (111) 28180
(220) 12.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 12.07.2028
(730) «ՋիԷնՍի-ալֆա» ՓԲԸ, ք. Աբովյան, 
Խաղաղության 1, AM 
(442) 01.08.2018
(540) 
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(511) 
դաս 38. ռադիոհեռարձակում. հաղորդա -

գրությունների փոխանցում. հեռուստա-
հեռարձակում. հեռագրերի հաղորդում. 
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություն -
ներ. հեռագրակապ. հեռախոսակապ տրամա-
դրելու ծառայություններ. հեռախոսակապ. 
բաժա նորդային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառա յու թյուններ. լրատվական գործա-
կա լությունների ծառայություններ. 
մալու խա յին հեռուստահեռարձակում. 
ռադիո    հե ռա  խո սա կապ. համակարգչային 
տերմի   նալ   ներով իրագործվող կապ. համա-
կարգչի միջոցով հաղորդագրություն-
ների և պատկերների փոխանցում. 
էլեկտրո նային նամակների հաղորդում. 
ֆաքսիմիլային կապ. տեղեկատվություն 
հեռախոսակապի վերաբերյալ. փեյջինգային 
ծառայություն՝ ռադիոյի, հեռախոսի կամ 
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցների 
օգտագործմամբ. հաղորդագրությունների 
փոխանցման ապարատուրայի վարձույթ. 
հեռակոնֆերանսներ. ինտերնետ մուտքի 
ապահովում. համացանցի հասանելիության 
ժամանակի վարձույթ. հեռուստախանութների 
ծառայություններ տրամադրող հեռահա-
ղորդակցական կապուղիների ապահովում. 
ինտերնետում բանավեճային համաժողովների 
հասանելիության ապահովում. տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում. ձայնային 
փոստի ծառայություններ. շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում. թվային 
ֆայլերի հաղորդում. անլար հեռարձակում. 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառա յությունների տրամադրում. առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում. 
տվյալների հոսքի փոխանցում. ռադիոկապ. 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20181172  (111) 28181
(220) 20.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 20.07.2028
(730) Օֆրա Քազմեթիքս, ԼԼՔ, US 
(442) 01.08.2018

(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. 

մաշկը խնամելու համար ոչ բուժական 
պատրաստուկներ. կոսմետիկական ժելեր. 
կոսմետիկական շիճուկներ. մաշկը մաքրելու 
համար մարմնին կիրառվող շերտազատող 
կոսմետիկական պատրաստուկներ. կոս-
մետիկական կրեմներ մաշկը խնամելու համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. կոսմետիկական 
արևապաշտպան պատրաս տուկներ. դեպի-
լյա տորներ. աչքի կրեմներ. դեմքի և մարմնի 
լոսյոններ. դեմքը մաքրող միջոցներ. 
դեմքի մաշկը մաքրելու համար մարմնին 
կիրառվող շերտազատող կոսմետիկական 
պատրաստուկներ. մաշկը մաքրող միջոցներ. 
մաշկի երանգավորիչներ. միջոցներ գրիմ անելու 
համար. պատրաստուկներ դիմահարդարանքը 
հեռացնելու համար. գրիմ. դիմափոշի. 
շրթներկ. տուփեր շրթներկի համար. փայլ 
շրթունքների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու 
համար.  կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. կոսմետիկական միջոցներ 
հոնքերի համար. մատիտներ հոնքերի 
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
կոսմետիկական մատիտներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________
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№ 11/2 

16 . 1 1 . 20 18

(210) 20181189  (111) 28182
(220) 26.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 26.07.2028
(730) «ԱՐՄԴԵՅԼԻ ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱ-
ԼՈՒ ԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ, Երևան, Սասնա Ծռերի 2, AM 
(442) 01.08.2018
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. նորությունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20181190  (111) 28183
(220) 26.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 26.07.2028
(730) Սթրեյթ Գրուփ ՖԶԻ, AE 
(442) 01.08.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
երկնագույն գույնով:
(511) 

դաս 12. զրահապատ ցամաքային 
կամ ջրային տրանսպորտային միջոցներ. 
զրահապատ ավտոմոբիլներ. արժեքավոր 
ապրանքներ և փաստաթղթեր փոխադրելու 
համար զրահապատ հատուկ նշանակության 
ավտոմոբիլներ. զրահապատ մարդատար 
ցամաքային կամ ջրային տրանսպորտային 
միջոցներ. ուղևորների փոխադրման համար 
զրահապատ փոքր տրանսպորտային 

սայլակներ. զրահապատ ամենագնացներ. 
ավտոմոբիլներ. զրահապատ և հատուկ 
ներկառուցված անվտանգության սարքերով 
հանդերձված ցամաքային կամ ջրային 
տրանսպորտային միջոցներ: 
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20181191  (111) 28184
(220) 26.07.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 26.07.2028
(730) Սթրեյթ Գրուփ ՖԶԻ, AE 
(442) 01.08.2018
(540) 

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

դաս 12. զրահապատ ցամաքային 
կամ ջրային տրանսպորտային միջոցներ. 
զրահապատ ավտոմոբիլներ. արժեքավոր 
ապրանքներ և փաստաթղթեր փոխադրելու 
համար զրահապատ հատուկ նշանակության 
ավտոմոբիլներ. զրահապատ մարդատար 
ցամաքային կամ ջրային տրանսպորտային 
միջոցներ. ուղևորների փոխադրման համար 
զրահապատ փոքր տրանսպորտային 
սայլակներ. զրահապատ ամենագնացներ. 
ավտոմոբիլներ. զրահապատ և հատուկ 
ներկառուցված անվտանգության սարքերով 
հանդերձված ցամաքային կամ ջրային 
տրանսպորտային միջոցներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________
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(210) 20181236  (111) 28185
(220) 02.08.2018 (151) 13.11.2018
   (181) 02.08.2028
(730) Սամվել Ամիրզադյան, Արմավիրի մարզ, 
ք. Արմավիր, Բաղրամյան 23, բն. 38, AM 
(442) 16.08.2018
(540) 

(511) 
դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորո-

գում և տեխնիկական սպասարկում. հակա-
առևանգման համակարգերի տեղադրում և 
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
յուղում. տրանսպորտային միջոցների լվացում. 
մեքենայական սարքավորումների տեղադրում, 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
տրանսպորտային միջոցների փայլեցում. 
դողերի պահպանաշերտերի վերականգնում. 
տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում. դողածածկանների ռետինացում 
(վուլկանացում) (վերանորոգում), անիվների 
հավասարակշռման ծառայություններ:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  4579  26.10.2028 Կաբուշիկի Կաիշա Փայլոթ Քորփորեյշն (Փայլոթ Քորփորեյշն), JP

  4755  28.12.2028 Սկանդինեյվն Էըրլայնս Սիսթմ Դանիա-Նորվեգիա-Շվեդիա, SE

  4801  20.10.2028 Ֆլեյշմեն-Հիլարդ Ինք., US

  4973  07.01.2029 Յունայթիդ Փարսել Սրվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., US

  13437  30.05.2028 Քինգ Քար Ֆուդ Ինդասթրիալ Քոմփանի, TW

  13942  23.10.2028 «Այ-Ջի- Օու-Ար թրեյդինգ կորպորացիա»-ի հայկական մասնաճյուղ, 

     Երևան, Լ. Լիսինյան 33, AM

  14079  08.10.2028 «Ջեմուլիկ» ՍՊԸ, Երևան, Միչուրինի 24, AM

  14086  22.12.2028 «Արփիմեդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 2-րդ միկրոշրջան, 

     շենք 19, AM

  14089  30.12.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

  14090  30.12.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

  14185  30.12.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

  14186  30.12.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

  14187  30.12.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

  14241  12.12.2028 «Դուբայ» ՍՊԸ, Երևան, Արհեստավորների 1, տ.111, AM

  14256  30.12.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

  14397  30.12.2028 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

  15115  08.07.2029 ՄաքՆեյլ ԱԲ, SE

  15116  08.07.2029 ՄաքՆեյլ ԱԲ, SE

  15359  08.07.2029 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի կորպորացիա, US

  15360  08.07.2029 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի կորպորացիա, US

  15361  08.07.2029 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի կորպորացիա, US

  15362  08.07.2029 Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի կորպորացիա, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

F01C 17/00     3231  A

   C02F3/00      535  U

   C02F11/00       535  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ



43

 

43

№ 11/2 
16 . 1 1 . 20 18

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2139
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24203, 24353, 24354, 
24352
73 (1) Իրավատեր  Արման Դանիելյան, 
Երևան, Զ. Քանաքեռցու 129/3 շ., բն. 19, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սուրեն 
Արծվունի, Երևան, Խորենացի փ., 20 շենք, բն. 
2, 0010, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         23.10.2018

____________________

Գրանցում No 2140
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23691, 23692
73 (1) Իրավատեր   «Եվրոֆուտբոլ» 
բուքմեյքերական ընկերություն» ՍՊԸ, Երևան, 
Ծիծեռնակաբերդի խճ. 1/3, 65 տարածք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սուրեն 
Արծվունի, Երևան, Խորենացի փ., 20 շենք, բն. 
2, 0010, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         23.10.2018

____________________

Գրանցում No 2141
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14209
73 (1) Իրավատեր  «Արմոբիլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Արաբկիր 49 փ., թիվ 1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող   «Ար-մոբիլ» 
ՓԲԸ, Երևան, Արաբկիր 49 փ., թիվ 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը  Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                      29.10.2018

____________________

Գրանցում No 2142
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14209
73 (1) Իրավատեր  «Ար-մոբիլ» ՓԲԸ, Երևան, 
Արաբկիր 49 փ., թիվ 1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Պարկ 
ավենյու» ՍՊԸ, 0076, Երևան, 5-րդ 
միկրոշրջան/Թևոյան 21/5, ք. 27, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         29.10.2018

____________________

Գրանցում No 2143
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9686
73 (1) Իրավատեր  «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, 
Երևան, Մասիսի 31, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՈՒիլիամ 
Գրանթ ընդ Սանս Լիմիթիդ, The Glenfiddich 
Distillery, Dufftown,Banffshire, Scotland, United 
Kingdom, GB

Փոխանցվող իրավունքները դաս 29, 32, 33
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         01.11.2018

____________________

Գրանցում No 2144
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 14565
73 (1) Իրավատեր   «Սոնագրո» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան փող., 18/9, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սոնագրո» 
ՓԲԸ, Երևան, 0079, Միկոյան 17/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է             03.11.2018

____________________
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№ 11/2 
16 . 1 1 . 20 18

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

 2630         19.04.2018
 3036         22.04.2018
 3136         27.04.2018

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

261U     28.04.2018
317 U          27.04.2018

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

    316S               25.04.2018

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства
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№ 11/2 
16 . 1 1 . 20 18

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ուղղում
Поправка

2018թ. N11/1 պաշտոնական տեղեկագրի «Գյուտեր» բաժնի «Տեղեկություններ տրված 
արտոնագրերի մասին» ենթաբաժնում հրապարակված N 3228A արտոնագրի մասին 
տեղեկություններում ռեֆերատը (57) պետք է լինի հետևյալ բովանդակությամբ՝

«Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ մրգի և հատապտղի 
պահածոյացմանը:

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

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

В официальном бюллетене N11/1 за 2018г. в подразделе «Сведения о выданных патентах» раздела 
«Изобретения» в сведениях, касающихся патента N 3228A, реферат (57) должен иметь следующее 
содержание:

“Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности, к консервированию фруктов 
и ягод.

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

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

____________________

              23649                         29.08.2018
17937 (դադարեցվել է միայն             
41-րդ դասի  ապրանքների  և 
ծառայությունների համար)                   12.09.2018
17938 (դադարեցվել է միայն 
41-րդ դասի  ապրանքների  և 
ծառայությունների համար)                   12.09.2018

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

Գործողության 
դադարեցման թվականը

Дата прекращения 
действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



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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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2018.01  (11) 3231 (13) A
F01C 17/00

(21) AM20180063 (22) 25.05.2018
(72) Артавазд Амирханян (AM), Сейран Грирорян 
(AM), Ваагн Амирханян (AM) 
(73) Артавазд Амирханян, 0012, Ереван, 
Сундукяна 23, кв. 81 (AM) 
(54) Двигатель внутреннего сгорания
(57) Изобретение относится к двигателям 
внутреннего сгорания, в частности, к 
конструкции двигателя внутреннего сгорания 
и может быть применено в производстве 
автомобильных двигателей.

Двигатель внутреннего сгорания имеет 
тороидальный корпус, в центральной части 
которого установлены два взаимно параллельных 
диска. На диаметрально противоположных 

концах каждого диска установлены по 
два поршня, с возможностью вращения в 
тороидальной части корпуса и обеспечивающих 
создания камер сгорания. Один из дисков 
жестко закреплен на конце промежуточного 
полого вала, а другой закреплен на конце 
установленного соосно ему выходного вала, 
проходящего через полый вал. На другом конце 
выходного вала закреплено водило, которое 
взаимодействует с помощью закрепленных на 
ней двух блоков шестеренок, состоящих из двух 
зубчатых колес и двух шатунов, с посаженным 
на другом конце полого вала водилом, при этом, 
блоки шестерней находятся в зацеплении с 
шестернёй, посаженной на корпусе.

Увеличивается мощность, повышается 
надежность, 5 ил.

____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

(51) 2018.01  (11) 535 (13) U
C02F3/00
C02F11/00

(21) AM20180076U (22) 26.06.2018
(72) Петевотян Размик (AM), Саруханян Арестак 
(AM), Келеджян Оганнес (AM) 
(73) Фонд “Национальный университет архи-
тектуры и строительства Армении”, 0009, 
Ереван, Терьяна 105 (AM) 
(54) Водозаборник горных рек
(57) Полезная модель относится к области 
строительства, в частности, к области 
водоснабжения и может быть использована для 
приема и предварительной очистки воды из 
горных рек.

Сведения о выданных патентах

Водозаборник горных рек имеет отстойник, 
канавы для приема отрегулированного потока 
воды и удаления очищенной воды и клапан, 
регулирующий выход воды. Отстойник в плане 
имеет вид прямоугольника, а в поперечном 
сечении имеет вид воронки, стены которой 
состоят из вертикальной и наклонненной на 
45º частей. Дно воронки покрыто плитами с 
отверстиями, а по длине днища выполнена 
дренажная наклонная канава, при этом, стены 
и дно отстойника забетонированны.

Обеспечивается эффективная предвари-
тельная очистка воды и надежная, 
бесперебойная работа, 3 ил.

____________________
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№11/2

16 . 1 1 . 20 18

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

AD Անդորրա
AE Արաբական Միացյալ
  Ամիրայություններ
AF Աֆղանստան
AG Անտիգուա և 
 Բարբուդա
AI Անգիլա
AL Ալբանիա
AM Հայաստան
AN Նիդեռլանդական  
 Անտիլներ
AO Անգոլա
AP Մտավոր սեփակա-  
 նության աֆրիկյան
 տարածաշրջանային
 կազմակերպություն   
 (ՄՍԱՏԿ)
AR Արգենտինա
AT Ավստրիա
AU Ավստրալիա
AW Արուբա
AZ Ադրբեջան
BA Բոսնիա և Հերցեգովինա
BB Բարբադոս
BD Բանգլադեշ
BE Բելգիա
BF Բուրկինա Ֆասո
BG Բուլղարիա
BH Բահրեյն
BI Բուրունդի
BJ Բենին
BM Բերմուդա
BN Բրունեյ Դարասսալամ
BO Բոլիվիա
BR Բրազիլիա
BS Բահամներ
BT Բութան
BV Բուվեի կղզի
BW Բոտսվանա
BX Ապրանքային նշանների
 և արդյունաբերական
 նմուշների Բենիլյուքսի
 գերատեսչություն
BY Բելառուս
BZ Բելիզ
CA Կանադա
CD Կոնգոյի
 Դեմոկրատական 
 Հանրապետություն 
CF Կենտրոնական 
 Աֆրիկյան 
 Հանրապետություն
CG Կոնգո
CH Շվեյցարիա

CI Փղոսկրի Ափ
CK Կուկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամերուն
CN Չինաստան
CO Կոլումբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կուբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետություն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբութի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետություն
DZ Ալժիր
EA Եվրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպություն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շուկայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչություն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյունաբերական 
 նմուշներ)
EP Եվրոպական 
 արտոնագրային 
 գերատեսչություն (ԵԱԳ)
ER Էրիտրեա
ES Իսպանիա
ET Եթովպիա
FI Ֆինլանդիա
FJ Ֆիջի
FK Ֆոլկլանդյան 
 կղզիներ (Մալվիններ) 
FO Ֆարոյան Կղզիներ
FR Ֆրանսիա
GA Գաբոն
GB Միացյալ 
 Թագավորություն
GC Պարսից 
 Ծոցի արաբական 
 հանրապետությունների 
 համագործակցության
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչություն
GD Գրենադա

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետություն

SZ Սվազիլանդ
TC Տուրկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM Թուրքմենստան
TN Թունիս
TO Տոնգա
TR Թուրքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV Տուվալու
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 Հանրապետություն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY Ուրուգվայ
UZ Ուզբեկստան
VA Սուրբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE Վենեսուելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU Վանուատու
WO Մտավոր սեփակա-
 նության համաշխարհ-
 ային կազմակերպություն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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