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ԳՅՈՒՏԵՐ

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

11
13

51

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
A գյուտի արտոնագիր
B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
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
գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 3044
(13) A
A01G 31/00
(21) AM20160035
(22) 15.04.2016
(72) Ստեփան Մայրապետյան (AM), Աննա
Թադևոսյան (AM), Արմենուհի Ասատրյան (AM)
(73) Ստեփան Մայրապետյան, 0014, Երևան,
Սևակի փ. 8, բն. 131 (AM)
(54) Հիդրոպոնիկ-օրգանական սուբստրատ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսության
ոլորտին, մասնավորապես, բույսերի անհող
մշակույթին` օրգանական հիդրոպոնիկային:

Հիդրոպոնիկ-օրգանական
սուբստրատը
պարունակում
է
հրաբխային
խարամ
և լրացուցիչ ներառում է օրգանական
պարարտանյութեր՝ գոմաղբ, կենսահումուս
և
թռչնաղբ,
բաղադրամասերի
հետևյալ
հարաբերակցությամբ
(զանգվ.%).
կարմիր
խարամ՝ 93.0 - 97.5, գոմաղբ՝ 2.5 - 7.1,
կենսահումուս՝ 1.5 - 1.8, թռչնաղբ՝ 0.4 - 1.0:
Ապահովվում են աճեցման արդյունավետ
պայմաններ:
_____________________

66

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11

արտոնագրի համարը
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փաստաթղթի տեսակի կոդը
U օգտակար մոդելի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
օգտակար մոդելի անվանումը
տեղեկատվության աղբյուրներ
օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
16.09.2016
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 467		
(13) U
A61K 7/00
(21) AM20160051U
(22) 03.06.2016
(72) Սեյետ աբբաս Մողիմնեժատհոսեյնի (AM)
(73) Սեյետ աբբաս Մողիմնեժատհոսեյնի, 0014,
Երևան, Մամիկոնյանց 27, բն. 64/1 (AM)
(54) Դեմքի խնամքի միջոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կոսմետո
լոգիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ դեմքի
մաշկի խնամքի միջոցներին։
Դեմքի
խնամքի
միջոցը
ներառում
է
մանրէասպան
բաղադրիչ,
բուսական
հումքի թորվածք, ջրիմուռ, կանաչ թեյի
թորվածք, ծովի քարի փոշի, ծովի աղ,
մեղրամոմ, իսկ մանրէասպան բաղադրիչը 1:1
հարաբերակցությամբ վերցված գլուխ սոխի
և սխտորի յուղերի խառնուրդ է, բաղադրա
մասերի
հետևյալ
հարաբերակցությամբ
(զանգվ. %). գլուխ սոխի և սխտորի յուղերի
խառնուրդ՝ 10-20, բուսական հումքի թորվածք՝
10-20, ջրիմուռ՝ 10-20, կանաչ թեյի թորվածք՝
10-20, ծովի քարի փոշի՝ 10-20, ծովի աղ՝ 9-15,
մեղրամոմ՝ 10-20:
Ընդլայնվում է դեմքի խնամքի միջոցների
տեսականին, ապահովվում է դրանց բարձր
արդյունավետությունը:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 468
(13) U
A61K 7/00
(21) AM20160052U
(22) 03.06.2016
(72) Սեյետ աբբաս Մողիմնեժատհոսեյնի (AM)
(73) Սեյետ աբբաս Մողիմնեժատհոսեյնի, 0014,
Երևան, Մամիկոնյանց 27, բն. 64/1 (AM)
(54) Դեմքի խնամքի միջոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կոսմետո
լոգիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ դեմքի
մաշկի խնամքի միջոցներին։
Դեմքի խնամքի միջոցը ներառում է
մանրէասպան բաղադրիչ, բուսական յուղերի
խառնուրդ, ջրիմուռ, կանաչ թեյի թորվածք,
կարտոֆիլի աղացվածք, խեցգետնի խեցու
փոշի, խիտոզան, ծովի աղ, իսկ որպես մանրէա
սպան բաղադրիչ
1:1 հարաբերակցությամբ
վերցված գլուխ սոխի և սխտորի յուղերի

խառնուրդ է, բաղադրամասերի հետևյալ
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). գլուխ սոխի
և սխտորի յուղերի խառնուրդ՝ 2-7, բուսական
յուղերի խառնուրդ՝ 35-40, ջրիմուռ՝ 1-5, կանաչ
թեյի թորվածք՝ 1-5, կարտոֆիլի աղացվածք՝ 1-5,
խեցգետնի խեցու փոշի՝ 1-5, խիտոզան՝ 1-5,
ծովի աղ՝ 1-5:
Ընդլայնվում է դեմքի խնամքի միջոցների
տեսականին, ապահովվում է դրանց բարձր
արդյունավետությունը:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 469
(13) U
A61K 7/00
(21) AM20160053U
(22) 03.06.2016
(72) Սեյետ աբբաս Մողիմնեժատհոսեյնի (AM)
(73) Սեյետ աբբաս Մողիմնեժատհոսեյնի, 0014,
Երևան, Մամիկոնյանց 27, բն. 64/1 (AM)
(54) Դեմքի խնամքի միջոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կոսմետո
լոգիայի
բնագավառին,
մասնավորապես՝
դեմքի մաշկի խնամքի միջոցներին։
Դեմքի խնամքի միջոցը ներառում է
մանրէասպան բաղադրիչ բուսական հումքի
թորվածք, ջրիմուռ, կանաչ թեյի թորվածք,
ծովի քարի փոշի, ծովի աղ,
մեղրամոմ,
իսկ որպես մանրէասպան բաղադրիչ 1:1
հարաբերակցությամբ վերցված գլուխ սոխի
և սխտորի յուղերի խառնուրդ է, բաղադրա
մասերի
հետևյալ
հարաբերակցությամբ
(զանգվ. %). գլուխ սոխի և սխտորի յուղերի
խառնուրդ՝ 15-20, բուսական հումքի թորվածք՝
15-25, ջրիմուռ՝ 10-20, կանաչ թեյի թորվածք՝
10-20, ծովի քարի փոշի՝ 10-20, ծովի աղ՝ 10-20,
մեղրամոմ՝ 15-25:
Ընդլայնվում է դեմքի խնամքի միջոցների
տեսականին, ապահովվում է դրանց բարձր
արդյունավետությունը:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 470
(13) U
A61K 7/00
(21) AM20160054U
(22) 03.06.2016

99

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
16.09.2016

(72) Սեյետ աբբաս Մողիմնեժատհոսեյնի (AM)
(73) Սեյետ աբբաս Մողիմնեժատհոսեյնի, 0014,
Երևան, Մամիկոնյանց 27, բն. 64/1 (AM)
(54) ԴԵմքի խնամքի միջոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կոսմետո
լոգիայի
բնագավառին,
մասնավորապես՝
դեմքի մաշկի խնամքի միջոցներին։
Դեմքի
խնամքի
միջոցը
ներառում
է որպես մանրէասպան բաղադրիչ 1:1
հարաբերակցությամբ վերցված գլուխ սոխի
և սխտորի յուղերի խառնուրդ,
բուսական
յուղերի խառնուրդ, ջրիմուռ, կանաչ թեյի յուղ,
ձկան խավիար, սոյայի յուղ, արևածաղկի յուղ և
ծովակաղամբի յուղ, բաղադրամասերի հետևյալ
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). գլուխ սոխի
և սխտորի յուղերի խառնուրդ՝ 2-7, բուսական
յուղերի խառնուրդ՝ 50-80, ջրիմուռ՝ 2-9, կանաչ
թեյի յուղ՝ 2-9, ձկան խավիար՝
2-7, սոյայի
յուղ՝ 2-7, արևածաղկի յուղ՝ 2-7, ծովակաղամբի
յուղ՝ 2-7:
Ընդլայնվում է դեմքի խնամքի միջոցների
տեսականին, ապահովվում է դրանց բարձր
արդյունավետությունը:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 471		
(13) U
C11D 17/00
(21) AM20160043U
(22) 05.05.2016
(72) Արփիկ Բարսեղյան (AM)
(73) Արփիկ Բարսեղյան, 0028, Երևան, Նիկոլ
Դումանի 25, բն. 2 (AM)
(54) Օճառի պատրաստման եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է քիմիայի
բնագավառին,
մասնավորապես`
օճառի
պատրաստման եղանակին:
Մեղրամոմը և բուսական պինդ յուղերը
հալեցնում են ջրային բաղնիքի վրա, այնուհետև
ավելացնում նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային
լուծույթ,
շարունակում
խառնումը՝
մինչև

09/2

№ՄԱՍ 1

զանգվածի թանձրանալը՝ ստանալով հիմ
նական օճառ և ձևավորում: Հիմնական
օճառի մեջ տեղադրում են հիդրոֆիլ նյութով
հասունացած օճառ, որտեղ հիդրոֆիլ նյութը
1,5:1,5:1:1,5
զանգվածային
հարաբերակ
ցությամբ վերցրած կակաոյի, շիի, խաղողի
կորիզների յուղերի ու մեղրամոմի մածուցիկ
խառնուրդ է: Հասունացած օճառը նախապես
հասունացման դրված օճառ է, ընդ որում
հիդրոֆիլ նյութը տեղադրում են հասունացած
օճառում կատարված փորվածքներում:
Ընդլայնվում է օճառների տեսականին:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 472		
(13) U
E04 B2/00
(21) AM20150109U
(22) 14.08.2015
(72) Տիգրան Արամայիսի Մուսոյան (AM)
(73) Տիգրան Արամայիսի Մուսոյան, 0002,
Երևան, Թումանյան 31, բն. 34 (AM)
(54) Շինարարական բլոկ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինա
նյութերի արտադրությանը, մասնավորապես՝
շինարարական բլոկներին:
Շինարարական բլոկն ունի իրան, որի
վերին մակերևույթի վրա կատարված են երկու
ուղղաձիգ խուլ անցքեր: Իրանը հորիզոնական
կտրվածքում կատարված է լոբաձև, ընդ որում,
իրանի վերին և ստորին մակերևույթները
հարթ են, առջևի պատն ուռուցիկ է, իսկ հետին
պատը՝ գոգավոր: Իրանի ստորին մակերևույթի
վրա կատարված է ելուստ, որի հետին պատն
իրանի հետին պատի շարունակությունն է և
համաչափ տեղակայված է դրա կենտրոնական
հատվածում:
Բարձրացվում է շինարարության արդյու
նա
վետությունը, նվազեցվում է աշխատա
տարությունը, կրճատվում են ծախսերը, 5 նկ.:
_____________________

10
10

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ
ՇՆԵՐ

Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի
11
13
21
22
23
24
31
32
33
51
54
55
72
73
74

վկայագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
հայտի համարը
հայտի ստացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջնային հայտի համարը
առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման
(ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական նմուշի անվանումը
արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.09.2016

09/2

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական նմուշների մասին
(51) 09-03

(11) 392

(21) 20160010		

(13) S
(22) 12.05.2016

(31) f20160005 (32) 19.01.2016 (33) BY
(72) Աննա Վլադիմիրովնա Երմաչենկո (BY)
(73) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
«Սավուշկին պրոդուկտ» (BY)
(74) Ա. Գալոյան
(54) Փաթեթավորում սննդամթերքի համար
(10 տարբերակ)
(55)

13
13

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.09.2016

09/2

ՄԱՍ 1
№

14
14

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.09.2016

09/2

ՄԱՍ 1
№

15
15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.09.2016

09/2

ՄԱՍ 1
№

16
16

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.09.2016

09/2

ՄԱՍ 1
№

17
17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.09.2016

09/2

ՄԱՍ 1
№

18
18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.09.2016

(51) 09-03

(11) 393

(21) 20160011		

09/2

ՄԱՍ 1
№

(13) S
(22) 12.05.2016

(31) f20160004 (32) 19.01.2016 (33) BY
(72) Աննա Վլադիմիրովնա Երմաչենկո (BY)
(73) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
«Սավուշկին պրոդուկտ» (BY)
(74) Ա. Գալոյան
(54) Փաթեթավորում սննդամթերքի համար (5
տարբերակ)
(55)

_____________________

19
19

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.09.2016

09/2

ՄԱՍ 1
№

20
20

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.09.2016

09/2

ՄԱՍ 1
№

21
21

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.09.2016

09/2

ՄԱՍ 1
№

22
22

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.09.2016

09/2

ՄԱՍ 1
№

_____________________

(51) 11-01

(11) 394

(13) S

(21) 20160015 (22) 11.07.2016
(72) Սոնա Գրիգորյան (AM)
(73) Էմիլ Գրիգորյան, Երևան, Տերյան 83, բն.
12 (AM)
(54) Կերամիկայից (խեցեղենից) մատանիներ
թռչնատառերով (11 տարբերակ)
(55)

23
23

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.09.2016

09/2

ՄԱՍ 1
№

24
24

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.09.2016

09/2

ՄԱՍ 1
№

25
25

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.09.2016

(51) 32-00

(11) 395		

09/2

ՄԱՍ 1
№

(13) S

(21) 20160012 (22) 12.05.2016
(31) f20160003
(32) 19.01.2016
(33) BY
(72) Աննա Վլադիմիրովնա Երմաչենկո (BY)
(73) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
«Սավուշկին պրոդուկտ» (BY)
(74) Ա. Գալոյան
(54) Գրաֆիկական պատկեր փաթեթավորման
համար (3 տարբերակ)
(55)

_____________________

_____________________

26
26

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
111
151
152
181
210
220
230
310
320
330
442
511
526
540
551
554
555
556
591
646
730
740

գրանցման հերթական համարը
գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գույնը և գունային համակցությունը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.09.2016
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Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20151517		

(111) 24931

(220) 22.10.2015

(151) 07.09.2016

			(181) 22.10.2025
(730) «Քրիսթի թրավել» ՍՊԸ, Արտաշատ,
Շահամիրյան փ., զբոսայգու տարածք, AM

(730) «Դառը գետ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի 72,
տարածք 37, AM
(442) 18.01.2016
(540)

(442) 05.11.2015
(540)

(526) «TRAVEL» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. տուրիստական գործունեություն:
_____________________

(210) 20151581		

(111) 24932

(220) 02.11.2015

(151) 07.09.2016

			(181) 02.11.2025
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի
խճ. 1, AM
(442) 18.11.2015
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20151594		

(111) 24933

(220) 04.11.2015

(151) 07.09.2016

(526) «BREWERY» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
_____________________

(210) 20151606		

(111) 24934

(220) 09.11.2015

(151) 07.09.2016

			(181) 09.11.2025
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան,
Թավրիզյան 46, AM
(442) 18.12.2015
(540)

			(181) 04.11.2025

29
29

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.09.2016

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151678		

(111) 24937

(220) 20.11.2015

(151) 07.09.2016
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			(181) 20.11.2025
(730) Մովսես Ֆագեճյան, Երևան, Սիսավանի
փ., տուն 30, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(526) «JEWELRY» բառն ինքնուրույն պահպա
(210) 20151616		

(111) 24935

(220) 12.11.2015

(151) 07.09.2016

			(181) 12.11.2025
(730) «Արնդանե» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա
4, բն. 43, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 31. կերեր և կերային հավելումներ
կենդանիների համար:
_____________________

(210) 20151617		

(111) 24936

(220) 12.11.2015

(151) 07.09.2016

			(181) 12.11.2025
(730) «Արնդանե» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա
4, բն. 43, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 31. կերեր և կերային հավելումներ
կենդանիների համար:
_____________________

նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 14. զարդեր.
դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20151823		

(111) 24938

(220) 18.12.2015

(151) 07.09.2016

			(181) 18.12.2025
(730) Սիմբիոզ Քոսմեթիքս Ֆրանս, FR
(442) 16.03.2016
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ մարմնի խնամքի
համար. օճառներ կենցաղային նպատակների
համար. լոգանքի օճառներ. ձեռքի օճառներ.
օճառներ անձնական օգտագործման համար.
կոսմետիկական օճառներ. հոտով օճառներ
հարդարանքի համար. օծանելիք. անուշաբույր
ջուր.
եթերային
յուղեր.
կոսմետիկական
միջոցներ.
մազերի
լոսյոններ.
ատամի
մածուկներ, փոշիներ. կոսմետիկական յուղեր.
յուղեր օծանելիքների համար. շամպուններ.
լոգանքի ժելեր. փրփուր լոգանքի համար. ոչ
բուժա
կան միջոցներ փրփուրով
լոգանքի
համար.
լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների համար. ժելեր կոսմետիկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական
դիմակներ.
լոսյոններ
լոգանքի
համար.
կոսմետիկական կրեմներ մաշկի խնամքի
համար. խոնավացնող լոսյոններ մարմնի

30
30

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.09.2016

համար. տոնային քսուքներ. կոսմետիկական
շիճուկներ. միջոցներ շպարը հեռացնելու
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(540)

համար. սկրաբներ դեմքի համար. սկրաբներ
ոտքերի համար. սկրաբներ ձեռքերի համար.
կոսմետիկական մատիտներ. կոսմետիկական
միջոցներ հոնքերի համար. ժելեր սափրվելու
համար. մուսեր սափրվելու համար. օճառներ
սափրվելու

համար.

պատրաստուկներ

սափրվելու
համար.
պատրաստուկներ
սափրվելուց հետո օգտագործելու համար.
հարդարանքի
կաթ.
ստվերաներկեր.
կարմրաներկ. միջոցներ շպարի համար.
կոսմետիկական
միջոցներ
թարթիչները
և հոնքերը ներկելու համար. դիմափոշի
շպարի համար. լաքեր եղունգների համար.
պատրաստուկներ եղունգների խնամքի համար.
շրթներկ.
կոսմետիկական
բալասաններ
շուրթերի համար. հոտազերծիչներ մարդու
կամ կենդանիների համար. դեպիլյատորներ.
մոմ մազերի հեռացման համար. քսուքներ
մազերի հեռացման համար. կոսմետիկական
պատրաստուկներ
նիհարելու
համար.
կոսմետիկական
միջոցներ
արևայրուքի
համար. արևապաշտպանիչ պատրաստուկներ.
կոսմետիկական
լոսյոններով
տոգորված
անձեռոցիկներ. խունկ. բաղադրություններ
հոտավետ
նյութերով
ծխեցման
համար
(օծանելիքային իրեր). հոտավետ նյութեր
սպիտակեղենի բուրումնավետացման համար.
հոտավետ

խառնուրդներ

խոտերից.

կոսմետիկական

կրեմներ.

ծաղիկներից

գունազրկման

համար.

կոսմետիկական

մազերի

ապակե

միջոցներ

հղկանյութ.

կենդանիների

համար. հոտավետ բնափայտ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20160025		

(111) 24939

(220) 19.01.2016

(151) 07.09.2016

պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից
կամ
պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում.
դաս 35. կահույքի առևտուր:
(740) Ռուբեն Մանասերյան
_____________________

և

սպիտակեցնող

պատրաստուկներ

(526) «FURNITURE» գրառումն ինքնուրույն պահ

(210) 20160039

(111) 24940

(220) 21.01.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 21.01.2026
(730) Քոթ Բևրիջիս Ինք., US
(442) 16.02.2016
(540)

			(181) 19.01.2026
(730) Արտավազդ Սիմոնյան, Արարատի մարզ,
գ. Արգավանդ, Կենտրոնական փ., տուն 6, AM
(442) 14.04.2016

31
31
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(526) «COLA» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային խմիչքներ,
ներառյալ՝ էներգետիկ ըմպելիքներ, օշարակ
ներ, խտանյութեր և մզվածքներ (էքստրակտներ)
դրանց պատրաստման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20160156		

(111) 24941

(220) 16.02.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 16.02.2026
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
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(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 16.03.2016
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160218		

(111) 24944

(442) 16.03.2016
(540)

(220) 25.02.2016

(151) 07.09.2016

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:

(442) 16.03.2016
(540)

			(181) 25.02.2026
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160216		

(111) 24942

(220) 25.02.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 25.02.2026
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 16.03.2016
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160217		

(111) 24943

(220) 25.02.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 25.02.2026

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160231		

(111) 24945

(220) 29.02.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 28.02.2026
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 16.03.2016
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________
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(210) 20160239		

(111) 24946

(526) Բացի «ЭЛОЛА» բառից մնացած բոլոր

(220) 01.03.2016

(151) 07.09.2016

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության

			(181) 01.03.2026
(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ
Հայանիստ, AM

օբյեկտներ չեն։

(442) 14.04.2016
(540)

կանաչ, բաց կանաչ, սպիտակ և սև գունային

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

(210) 20160249		

(111) 24947

(220) 02.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 02.03.2026
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

09/2

№ՄԱՍ 1

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
երկնագույն, կապույտ, ծիրանագույն, դեղին,
համակցությամբ:
(511)
դաս 29. պանիր:
_____________________

(210) 20160281		

(111) 24949

(220) 10.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 10.03.2026
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU
(442) 14.04.2016
(540)

(442) 16.03.2016
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160256		

(111) 24948

(220) 04.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 04.03.2026
(730) «Էլոլա» ՓԲԸ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս,
գյուղ Վերիշեն, AM
(442) 01.06.2016
(540)

(511)
դաս 5. ալկալոիդներ բուժական նպա
տակների համար. ամինաթթուներ բուժա
կան նպատակների համար. ցավազրկող
միջոցներ (անալգետիկներ). անզգայացնող
միջոցներ (անեստետիկներ). հակաբիոտիկներ.
հականեխիչ միջոցներ. ճանապարհորդական
դեղատուփեր (լցված). առաջին օգնության
դեղատուփեր
(լցված).
մանրէասպան
նյութեր
(բակտերիցիդներ).
բալզամներ
բուժական
նպատակների
համար.
բիոցիդներ.
ապարանջաններ
բժշկական
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական
նպատակների համար. պատվաստանյութեր.
դիետիկ նյութեր բժշկական նպատակների
համար. մեղրախոտի ջուր դեղագործական
նպատակների համար. հանքային սննդային
հավելումներ.
սննդային
հավելումներ.
սպիտակուցային
սննդային
հավելումներ.
սննդային
հավելումներ
կենդանիների
համար.
դեղապատիճներ.
պատիճներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
արյուն կանգնեցնող մատիտներ (հեմոստատիկ
մատիտներ). մատիտներ գլխացավի դեմ.
թթուներ
դեղագործական
նպատակների
համար. հակառևմատիկ օղակներ. դեղերով
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տոգորված կոնֆետներ. սառնաշաքարներ
բժշկական նպատակների համար. կպչուն
սպեղանի.
լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
բուժիչ
յուղեր.
դեղորայքային
միջոցներ
մարդկանց համար. միքստուրաներ. դիետիկ
ըմպելիքներ
բուժական
նպատակների
համար. թմրադեղեր. դեղորայքային թուրմեր.
թրմօղիներ բուժական նպատակների համար.
պաստեղիկներ դեղագործական նպատակների
համար.
բուժական
սպեղանալաթեր.
վիրակապեր տաք կոմպրեսների համար.
վիրակապեր
կոմպրեսների
համար.
բուժական շրթնաքսուքներ. վիտամինային
պատրաստուկներ. բուժական նպատակներով
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար.
մանրէազերծող
պատրաստուկներ.
մաշկի
խնամքի դեղագործական պատրաստուկներ.
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիադեղագործական պատրաստուկներ. դիետիկ
սննդամթերք բուժական նպատակների համար.
լուծիչներ կպչուն սպեղանիները հեռացնելու
համար. մաստակ բուժական նպատակների
համար. դեղորայքային միջոցներով տոգորված
անձեռոցիկներ. օշարակներ դեղագործական
նպատակների համար. քսուքներ բուժական
նպատակների համար. քնաբերներ. աղեր
բուժական նպատակների համար. օժանդակ
միջոցներ բուժական նպատակների համար.
կապակցող միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ
հիգիենիկ նպատակների համար. ջերմն իջեցնող
միջոցներ. արյունը մաքրող միջոցներ. միջոց
ներ գլխացավի դեմ. հանգստացնող միջոցներ
(տրանկվիլիզատորներ). տոնուսը բարձրաց
նող միջոցներ (դեղորայքային պատրաս
տուկներ). նյարդերն ամրապնդող միջոցներ.
բժշկական մոմեր (սուպոզիտորիաներ). շիճուկ
ներ. հաբեր-հակաօքսիդանտներ. ֆերմենտներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
ֆերմենտներ բուժական նպատակների համար.
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների
համար. բուժիչ թեյեր. խոտաբույսերով թեյեր
բուժական նպատակների համար. էլիքսիրներ
(բուժական
ըմպելիք)
(դեղագործական
պատրաս
տուկներ). պարզ եթերներ դեղա
գործական նպատակների համար, բարդ
եթերներ
դեղագործական
նպատակների
համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160283

(111) 24950

(220) 10.03.2016

(151) 07.09.2016
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			(181) 10.03.2026
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU
(442) 14.04.2016
(540)

(511)
դաս 3. բալասաններ, բացառությամբ
բժշկական նպատակների համար օգտա
գործվողների.
կոսմետիկական
վազելին.
մերսման ժելեր, բացառությամբ բժշկական
նպատակների համար օգտագործվողների.
կոսմետիկական
կրեմներ.
լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
կոսմետիկական դիմակներ. կոսմետիկական
յուղեր. եթերային յուղեր. օճառներ. բուժական
օճառներ.
կոսմետիկական
հավաքածու.
կոսմետիկական
լոսյոններով
տոգորված
անձեռոցիկներ. կոսմետիկական միջոցներ
նիհարելու համար. կոսմետիկական միջոցներ
մաշկի խնամքի համար. կոսմետիկական
միջոցներ. եթերային բնահյութեր.
դաս 5. ալկալոիդներ բուժական նպա
տակների համար. ամինաթթուներ բուժա
կան նպատակների համար. ցավազրկող
միջոցներ (անալգետիկներ). անզգայացնող
միջոցներ (անեստետիկներ). հակաբիոտիկներ.
հականեխիչ միջոցներ. ճանապարհորդական
դեղատուփեր (լցված). առաջին օգնության
դեղատուփեր (լցված). մանրէասպան նյութեր
(բակտերիցիդներ).
բալզամներ
բուժա
կան նպատակների համար. բիոցիդներ.
ապարանջաններ բժշկական նպատակների
համար. բրոմ դեղագործական նպատակների
համար.
պատվաստանյութեր.
դիետիկ
նյութեր բժշկական նպատակների համար.
մեղրախոտի ջուր դեղագործական նպա
տակների
համար.
հանքային
սննդային
հավելումներ.
սննդային
հավելումներ.
սպիտակուցային
սննդային
հավելումներ.
սննդային
հավելումներ
կենդանիների
համար.
դեղապատիճներ.
պատիճներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
արյուն կանգնեցնող մատիտներ (հեմոստատիկ
մատիտներ). մատիտներ գլխացավի դեմ.
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թթուներ
դեղագործական
նպատակների
համար. հակառևմատիկ օղակներ. դեղերով
տոգորված կոնֆետներ. սառնաշաքարներ
բժշկական նպատակների համար. կպչուն
սպեղանի.
լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
բուժիչ
յուղեր.
դեղորայքային
միջոցներ
մարդկանց համար. միքստուրաներ. դիետիկ
ըմպելիքներ
բուժական
նպատակների
համար. թմրադեղեր. դեղորայքային թուրմեր.
թրմօղիներ բուժական նպատակների համար.
պաստեղիկներ դեղագործական նպատակ
ների համար. բուժական սպեղանալաթեր.
վիրակապեր տաք կոմպրեսների համար.
վիրակապեր կոմպրեսների համար. բուժա
կան
շրթնաքսուկներ.
վիտամինային
պատրաստուկներ. բուժական նպատակներով
պատրաստուկներ
լոգանքի
համար.
մանրէազերծող
պատրաստուկներ.
մաշկի
խնամքի դեղագործական պատրաստուկներ.
դեղագործական պատրաստուկներ. քիմիադեղագործական պատրաստուկներ. դիետիկ
սննդամթերք
բուժական
նպատակների
համար. լուծիչներ կպչուն սպեղանիները
հեռացնելու համար. մաստակ բուժական
նպատակների
համար.
դեղորայքային
միջոցներով
տոգորված
անձեռոցիկներ.
օշարակներ դեղագործական նպատակների
համար. քսուքներ բուժական նպատակների
համար.
քնաբերներ.
աղեր
բուժական
նպատակների համար. օժանդակ միջոցներ
բուժական նպատակների համար. կապակցող
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ
նպատակների համար.
ջերմն իջեցնող
միջոցներ. արյունը մաքրող միջոցներ. միջոց
ներ գլխացավի դեմ. հանգստացնող միջոցներ
(տրանկվիլիզատորներ). տոնուսը բարձրացնող
միջոցներ (դեղորայքային պատրաստուկներ).
նյարդերն ամրապնդող միջոցներ. բժշկական
մոմեր (սուպոզիտորիաներ). շիճուկներ. հաբերհակաօքսիդանտներ. ֆերմենտներ անասնա
բուժական նպատակների համար. ֆերմենտներ
բուժական նպատակների համար. ֆերմենտներ
դեղագործական նպատակների համար. բուժիչ
թեյեր. խոտաբույսերով թեյեր բուժական
նպատակների համար. էլիքսիրներ (բուժական
ըմպելիք) (դեղագործական պատրաստուկներ).
պարզ եթերներ դեղագործական նպատակների

համար, բարդ եթերներ
նպատակների համար:
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դեղագործական

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160285

(111) 24951

(220) 10.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 10.03.2026
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU
(442) 14.04.2016
(540)

(511)
դաս 5. ալկալոիդներ բուժական նպա
տակների համար. ամինաթթուներ բուժա
կան նպատակների համար. ցավազրկող
միջոցներ (անալգետիկներ). անզգայացնող
միջոցներ (անեստետիկներ). հակաբիոտիկներ.
հականեխիչ միջոցներ. ճանապարհորդական
դեղատուփեր (լցված). առաջին օգնության
դեղատուփեր (լցված). մանրէասպան նյութեր
(բակտերիցիդներ).
բալզամներ
բուժա
կան նպատակների համար. բիոցիդներ.
ապարանջաններ բժշկական նպատակների
համար. բրոմ դեղագործական նպատակների
համար.
պատվաստանյութեր.
դիետիկ
նյութեր բժշկական նպատակների համար.
մեղրախոտի ջուր դեղագործական նպա
տակների
համար.
հանքային
սննդային
հավելումներ.
սննդային
հավելումներ.
սպիտակուցային
սննդային
հավելումներ.
սննդային
հավելումներ
կենդանիների
համար.
դեղապատիճներ.
պատիճներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
արյուն կանգնեցնող մատիտներ (հեմոստատիկ
մատիտներ).
թթուներ

մատիտներ

դեղագործական

գլխացավի

դեմ.

նպատակների

համար. հակառևմատիկ օղակներ. դեղերով
տոգորված

կոնֆետներ.

բժշկական

նպատակների

սպեղանի.

լոսյոններ

սառնաշաքարներ
համար.

կպչուն

դեղագործական

նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ
դեղագործական
բուժիչ
յուղեր.

նպատակների
դեղորայքային

համար.
միջոցներ
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մարդկանց համար. միքստուրաներ. դիետիկ
ըմպելիքներ
բուժական
նպատակների
համար. թմրադեղեր. դեղորայքային թուրմեր.
թրմօղիներ բուժական նպատակների համար.
պաստեղիկներ դեղագործական նպատակ
ների համար. բուժական սպեղանալաթեր.
վիրակապեր տաք կոմպրեսների համար.
վիրակապեր կոմպրեսների համար. բուժա
կան
շրթնաքսուքներ.
վիտամինային
պատրաս
տուկներ. բուժական նպատակներով
պատրաս
տուկներ
լոգանքի
համար.
մանրէազերծող
պատրաստուկներ.
մաշկի
խնամքի դեղագործական պատրաստուկներ.
դեղա
գործական պատրաստուկներ. քիմիադեղագործական պատրաստուկներ. դիետիկ
սննդամթերք բուժական նպատակների համար.
լուծիչներ կպչուն սպեղանիները հեռացնելու
համար. մաստակ բուժական նպատակների
համար. դեղորայքային միջոցներով տոգորված
անձեռոցիկներ. օշարակներ դեղագործական
նպատակների համար. քսուքներ բուժական
նպատակների համար. քնաբերներ. աղեր
բուժական նպատակների համար. օժանդակ
միջոցներ բուժական նպատակների համար.
կապակցող միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ
հիգիենիկ նպատակների համար. ջերմն իջեցնող
միջոցներ. արյունը մաքրող միջոցներ. միջոցներ
գլխացավի դեմ. հանգստացնող միջոցներ
(տրանկվիլիզատորներ). տոնուսը բարձրացնող
միջոցներ (դեղորայքային պատրաստուկներ).
նյարդերն ամրապնդող միջոցներ. բժշկական
մոմեր
(սուպոզիտորիաներ).
շիճուկներ.
հաբեր-հակաօքսիդանտներ.
ֆերմենտներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
ֆերմենտներ բուժական նպատակների համար.
ֆերմենտներ դեղագործական նպատակների
համար. բուժիչ թեյեր. խոտաբույսերով թեյեր
բուժական նպատակների համար. էլիքսիրներ
(բուժական
ըմպելիք)
(դեղագործական
պատրաս
տուկներ). պարզ եթերներ դեղա
գործական նպատակների համար, բարդ
եթերներ
դեղագործական
նպատակների
համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160287		

(111) 24952

(220) 10.03.2016

(151) 07.09.2016
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			(181) 10.03.2026
(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի
թաղամաս, AM
(442) 14.04.2016
(540)

(526) Բացի «ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԱԼԻՔ», «ДЕВЯТЫЙ
ВАЛ», «ГРАК» գրառումներից, մնացած բոլոր
գրառ ումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բեժ,
բորդո, ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես՝ գինի:
_____________________

(210) 20160290

(111) 24953

(220) 12.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 12.03.2026
(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի
թաղամաս, AM
(442) 02.05.2016
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(540)

(540)

(526) Բացի «ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԱԼԻՔ», «ДЕВЯТЫЙ
ВАЛ», «ГРАК» գրառումներից, մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
արծաթագույն, կապույտ, սպիտակ, կանաչ, մուգ
մանուշակագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մրգային
օղի, մասնավորապես՝ սև սալորի:
_____________________

(210) 20160291		

(111) 24954

(220) 12.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 12.03.2026

(526) Բացի «ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԱԼԻՔ», «ДЕВЯТЫЙ
ВАЛ», «ГРАК» գրառումներից, մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
արծաթագույն, կապույտ, սպիտակ, կանաչ,
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մրգային
օղի, մասնավորապես՝ հոնի:
_____________________
(210) 20160292		

(111) 24955

(220) 12.03.2016

(151) 07.09.2016

թաղամաս, AM

			(181) 12.03.2026
(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի
թաղամաս, AM

(442) 02.05.2016

(442) 02.05.2016

(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի
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(540)

(540)

(526) Բացի «ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԱԼԻՔ», «ДЕВЯТЫЙ

(526) Բացի «ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԱԼԻՔ», «ДЕВЯТЫЙ

ВАЛ», «ГРАК» գրառումներից, մնացած բոլոր

ВАЛ», «ГРАК» գրառումներից, մնացած բոլոր

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության

գրառումներն ինքնուրույն պահպանության

օբյեկտներ չեն:

օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

արծաթագույն, կապույտ, սպիտակ, կանաչ,

արծաթագույն, կապույտ, սպիտակ, բաց կանաչ

ծիրանագույն գունային համակցությամբ:

գունային համակցությամբ:

(511)

(511)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մրգային
օղի, մասնավորապես՝ ծիրանի:
_____________________

09/2

№ՄԱՍ 1

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մրգային
օղի, մասնավորապես՝ վայրի տանձի:
_____________________

(210) 20160293		

(111) 24956

(210) 20160294		

(111) 24957

(220) 12.03.2016

(151) 07.09.2016

(220) 12.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 12.03.2026

			(181) 12.03.2026

(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի

(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի

թաղամաս, AM

թաղամաս, AM

(442) 02.05.2016

(442) 02.05.2016

38
38

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.09.2016

(540)

(540)

(526) Բացի «ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԱԼԻՔ», «ДЕВЯТЫЙ

(526) Բացի «ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԱԼԻՔ», «ДЕВЯТЫЙ

ВАЛ», «ГРАК» գրառումներից, մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
արծաթագույն, կապույտ, սպիտակ, կանաչ,
դեղին, դարչնագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մրգային
օղի, մասնավորապես՝ սերկևիլի:
_____________________

(210) 20160295		

(111) 24958

(220) 12.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 12.03.2026
(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի
թաղամաս, AM
(442) 02.05.2016

09/2

№ՄԱՍ 1

ВАЛ», «ГРАК» գրառումներից, մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
արծաթագույն, կապույտ, սպիտակ, կանաչ,
դեղին, բեժ, կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մրգային
օղի, մասնավորապես՝ դեղձի:
_____________________

(210) 20160296

(111) 24959

(220) 12.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 12.03.2026
(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի
թաղամաս, AM
(442) 02.05.2016

39
39

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.09.2016

09/2

№ՄԱՍ 1

(540)

(540)

(526) Բացի «ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԱԼԻՔ», «ДЕВЯТЫЙ
ВАЛ», «ГРАК» գրառումներից, մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(526) Բացի «ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԱԼԻՔ», «ДЕВЯТЫЙ
ВАЛ», «ГРАК» գրառումներից, մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության

արծաթագույն, կապույտ, սպիտակ, կանաչ,

օբյեկտներ չեն:

կարմիր, դեղին, դարչնագույն գունային համակ

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

ցությամբ:

արծաթագույն, կապույտ, սպիտակ, կանաչ, սև

(511)

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մրգային
օղի, մասնավորապես՝ թթի:
_____________________

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մրգային
օղի, մասնավորապես՝ մասուրի:
_____________________

(210) 20160297		

(111) 24960

(210) 20160302		

(111) 24961

(220) 12.03.2016

(151) 07.09.2016

(220) 14.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 12.03.2026
(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի
թաղամաս, AM
(442) 02.05.2016

			(181) 14.03.2026
(730) Վարդան Մկրտչյան, Երևան, Դավիթաշեն
2-րդ փ., տուն 63/5, AM
(442) 14.04.2016

40
40

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.09.2016

(540)

(210) 20160305

(111) 24964

(220) 15.03.2016

(151) 07.09.2016

09/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 15.03.2026
(730) «Ռոլֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց
25/27, AM
(526) «CARS» բառն ինքնուրույն պահպանության

(442) 14.04.2016
(540)

օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ներմուծում և վաճառք:
_____________________

(210) 20160303

(111) 24962

(220) 14.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 14.03.2026
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 14.04.2016
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160304

(111) 24963

(220) 14.03.2016

(151) 07.09.2016

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում
է սև, սպիտակ և նարնջագույն

գունային

համակցությամբ:
(511)
դաս 9. հպաոսպնյակներ, օպտիկական
ուղղիչ ոսպնյակներ, օպտիկական ոսպնյակներ,
օպտիկական
հավելադիր
ոսպնյակներ,
լուսահավաք
ոսպնյակներ
օկուլյարներ
(ակնապակիներ),
ակնոցներ
(օպտիկա),
արևապաշտպան
ակնոցներ,
սպորտային
ակնոցներ, քթակնոցներ (պենսնե), ակնոցների
շրջանակներ,
քթակնոցների
(պենսնե)
շրջանակներ,
ակնոցների
ապակիներ,
օպտիկական ապակիներ, հպաոսպնյակների
պատյաններ,
ակնոցների
պատյաններ,
քթակնոցների պատյաններ, քթակնոցների
շղթաներ, քթակնոցների քուղեր.
դաս 25. հագուստ, պատրաստի հագուստ,
շարֆեր, շալեր, գլխարկներ, վզկապներ,
հովարներ գլխարկների համար, գլխակապեր,
գոտի-քսակներ (դրամապանակներ), ձեռնոց
ներ.

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր,
ապրանքների ցուցադրում:
			(181) 14.03.2026		
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

(740) Թերեզա Կանեցյան
_____________________

(442) 14.04.2016
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160306

(111) 24965

(220) 15.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 15.03.2026
(730) «Արսսի ալյանս» ՍՊԸ, Երևան,
Հովհաննիսյան 24, AM

Ա.

(442) 14.04.2016

41
41

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.09.2016
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№ՄԱՍ 1

(540)

(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային

ըմպելիքներ

և

մրգա
հյութեր.

օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160310		

(111) 24966

(220) 15.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 15.03.2026
(730) «Վի Ջի» ՍՊԸ, Երևան, ՄալաթիաՍեբաստիա, Մեծարենցի 68, AM

(526) «BRAND» գրառումն ինքնուրույն պահ

(442) 01.06.2016
(540)

սպիտակ, բաց կապույտ և կապույտ գունային

պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
համակցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի:
_____________________

(511)
դաս 42. հարսանյաց սրահների, եկե
ղեցիների և բնակարանների ձևավորում:
_____________________

(210) 20160331		

(111) 24968

(220) 17.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 17.03.2026
(730) «Երևան-կաթ» ՍՊԸ, Երևան, գյուղ
Հաղթանակ, 1-ին փող., AM
(442) 02.05.2016
(540)

(210) 20160312		

(111) 24967

(220) 16.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 16.03.2026
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան,
Շահամիրյանների 22, AM
(442) 14.04.2016

42
42

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.09.2016

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա

09/2

№ՄԱՍ 1

(540)

նության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս

5.

դեղագործական

բուժական

պատրաստուկներ.

պատրաստուկներ
համար.

և

բուժական

դիետիկ

անասնա
հիգիենիկ

նպատակների

նյութեր

բուժական

նպատակների համար, մանկական սնունդ.
սպեղանալաթեր,
ատամնալցման

վիրակապման
և

պատճեններ

նյութեր.

ատամների

պատրաստելու

ծեփա
նյութեր.

ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա
նիների

ոչնչացման

պատրաստուկներ.

ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի

էքստրակտներ.

չորացված

և

պահածոյացված,

ջերմամշակման

ենթարկված

մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա,
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար բրինձ,
տապիոկա,

սագո,

սուրճի

փոխարինիչներ.

ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.

(526) «ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ», «WINERY»,
«ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ Է ԱՐԵՆԻ ՍՈՐՏԻ ԽԱԽՈՂԻՑ»
և «PRODUCES BY ARENI GRAPES» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն , սև, սպիտակ, դեղին, մուգ դարչնագույն
և բոսորագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի:
_____________________

մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս

32.

գարեջուր.

հանքային

և

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգահյութեր.

մրգային
օշարակներ

ըմպելիքներ
և

և

ըմպելիքների

պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

(210) 20160333
(111) 24970
(220) 17.03.2016
(151) 07.09.2016
			(181) 17.03.2026
(730) «Գետնատուն» ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր,
Երևանյան խճ. 11, AM
(442) 02.05.2016
(540)

(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20160332		

(111) 24969

(220) 17.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 17.03.2026
(730) «Գետնատուն» ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր,
Երևանյան խճ. 11, AM
(442) 02.05.2016
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09/2

№ՄԱՍ 1

(442) 02.05.2016
(540)

ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե
գույն, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20160334

(111) 24971

(220) 17.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 17.03.2026
(730) «Գետնատուն» ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր,
Երևանյան խճ. 11, AM
(442) 02.05.2016
(540)

(526) «ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ», «WINERY» և «ՍՊԸ»
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն, սև, սպիտակ, դարչնագույն, բաց
դարչնագույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20160336

(111) 24972

(220) 17.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 17.03.2026
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

(511)
դաս 21. տարա (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (հայկական
կոնյակ):
_____________________

(210) 20160366

(111) 24973

(220) 22.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 22.03.2026
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ
վեննոստյու «Յուտա-ԷնԷն», RU
(442) 14.04.2016
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(540)

(210) 20160376		

(111) 24974

(220) 24.03.2016

(151) 07.09.2016
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			(181) 24.03.2026
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
(442) 16.05.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ մոխրագույն, սև, սպիտակ և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի). ապերիտիվներ. արաքներ.
բայցզյու (չինական ալկոհոլային խմիչք). բրենդի.
գինիներ, խաղողի քուսպից պատրաստված
գինի. վիսկի. օղի, անիսոնի օղի, բալի օղի.
ջին. դիջեստիվեր (լիկյորներ և ալկոհոլային
խմիչքներ). կոկտեյլներ. կյուրասո. անիսոնի
լիկյոր, լիկյորներ. խառնված ալկոհոլային
խմիչքներ, բացառությամբ գարեջրի հիմքով
խմիչքների. մրգեր պարունակող ալկոհոլային
խմիչքներ. սպիրտային խմիչքներ. թորման
միջոցով
ստացված
խմիչքներ.
մեղրի
ալկոհոլային խմիչքներ. անանուխային թրմօղի.
դառը թրմօղի. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով
ալկոհոլային խմիչք). ռոմ. սակե. տանձի
սիդր, սիդրեր. բրնձի սպիրտ. սպիրտային
էքստրակտներ. մրգային սպիրտային լուծա
մզուքներ. սպիրտային լուծամզուքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս
ողորկ
ման
և

3.

պատրաստուկներ
(փայլեցման),

հղկա
մշակման

պատրաստուկներ
սպասքի

մաքրման,

մաքրման,

ճարպազերծման

համար.

օճառներ.

դանակավոր
խնամքի

և

իրերի

և

արտաքին

տեսքի բարելավման համար. սպասք լվացող
միջոցներ. պատրաստուկներ սպասք լվանալու
համար. խոնավությունը կլանող նյութեր աման
լվանալու մեքենաների համար. ճարպազերծող
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական
նպատակների համար օգտագործվողների:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20160387

(111) 24975

(220) 25.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 25.03.2026
(730) «Բանդիվան կաթ» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ,
Ամասիայի շրջ., գ. Բանդիվան, AM
(442) 02.05.2016
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն, մուգ կարմիր, բաց դեղին, բաց
կապույտ, մուգ կապույտ, բաց կանաչ, մուգ
կանաչ, սև և կանաչա-մոխրագույն գունային

(526) Բացի «ԲԱՆԴԻՎԱՆ ԿԱԹ» արտահայտու
թյունից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, կաթնագույն, կարմիր, բաց և մուգ
շագանակագույն և բեժ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք:
_____________________

(210) 20160391		

(111) 24976

(220) 25.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 25.03.2026
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 02.05.2016
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:

համակցությամբ:
(511)
դաս 16. ուսուցողական նյութեր և դիտո
ղական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքա
վորումների).
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 45. իրավաբանական ծառայու
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար:
_____________________

(210) 20160399

(111) 24978

(220) 29.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 29.03.2026
(730) Կոմպանի Լետյեր Էուրոպեեն, FR
(442) 16.05.2016
(540)

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160398

(111) 24977

(220) 29.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 29.03.2026
(730) Մանկական զարգացման հիմնադրամ,
Երևան, Ռոմանոս Մելիքյան 1, AM«ԶարՄան»
ՍՊԸ, Երևան, Ռոմանոս Մելիքյան 1, AM
(442) 16.05.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի
տակ, կարմիր և կապույտ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 29. կաթ, կարագ, հարած սերուցք,
կաթի հիմքով պուդինգներ, կաթի հիմքով
աղանդեր, բուրումնավետացված կաթ, պանիր
և բոլոր տեսակի կաթնամթերք:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________
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(210) 20160405

(111) 24979

(220) 30.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 30.03.2026
(730) «Արարա» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 43, AM
(442) 16.05.2016
(540)
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դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
փոխարինիչներից
կամ
պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160412		

(111) 24981

(220) 01.04.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 01.04.2026
(730) Աշոտ Լավրենտիի Ադուլյան, ք. Երևան,
Դեմիրճյան, տուն 2, AM
(511)
դաս 39. զբոսաշրջություն, ներգնա տուրերի
կազմակերպում:
_____________________

(210) 20160406

(111) 24980

(220) 30.03.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 30.03.2026
(730) Ինթեր Իքեա Սիսթըմզ ԲՎ, NL
(442) 02.05.2016
(540)

(442) 02.05.2016
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20160415		

(111) 24982

(220) 01.04.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 01.04.2026
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի
խճ. 1, AM
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման,
չորացման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր.

(442) 16.05.2016
(540)
(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և
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մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
հեռուստածրագրերի,
հեռուստահաղորդման
պատրաստում:
_____________________

(210) 20160416		

(111) 24983

(220) 01.04.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 01.04.2026
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի
խճ. 1, AM
(442) 16.05.2016
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
հեռուստածրագրերի,
հեռուստահաղորդման
պատրաստում:
_____________________

(111) 24984
(210) 20160425		
(220) 05.04.2016
(151) 07.09.2016
			(181) 05.04.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սեդա Վարդանյան
Մուշեղի, Երևան, Արցախի 24, բն. 35, AM
(442) 02.05.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բոսորագույն և մոխրագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 35. մարկետինգային գործունեություն:
_____________________

(210) 20160447		

(111) 24985

(220) 08.04.2016

(151) 07.09.2016
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№ՄԱՍ 1

			(181) 08.04.2026
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU
(442) 01.06.2016
(540)

(511)
դաս 5. ցավազրկող միջոցներ (անալ
գետիկներ).
անզգայացնող
միջոցներ
(անեստետիկներ). հակաբիոտիկներ. հակա
նեխիչ
միջոցներ.
ճանապարհորդական
դեղատուփեր (լցված). առաջին օգնության
դեղատուփեր
(լցված).
ացետատներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
մանրէասպան
նյութեր
(բակտերիցիդներ).
բալասաններ
բուժական
նպատակների
համար.
ապարանջաններ
բժշկական
նպատակների համար. վազելին բժշկական
նպատակների համար. պատվաստանյութեր.
դիետիկ նյութեր բժշկական նպատակների
համար. դեղագործական նյութեր. մեղրախոտի
ջուր
դեղագործական
նպատակների
համար. սննդային թելքեր. ժելեր բժշկական
նպատակների
համար.
հեմատոգեն.
հեմոգլոբին. գլյուկոզ բժշկական նպատակների
համար. մանանեխի սպեղանիներ. լոգանքի
ցեխեր. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ բժշկական
նպատակների համար. գուրյուն-բալասաններ
բժշկական նպատակների համար. դիաստազա
բժշկական նպատակների համար. հանքային
սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ.
սպիտակուցային
սննդային
հավելումներ.
սննդային
հավելումներ
կենդանիների
համար. յոդ դեղագործական նպատակների
համար. քափուր բժշկական նպատակների
համար.
պատիճներ
դեղերի
համար.
պատիճներ դեղագործական նպատակների
համար.
հեմոստատիկ
մատիտներ.
մատիտներ գլխացավի դեմ. ցողունաբջիջներ
բժշկական նպատակների համար. օղակներ
ռևմատիզմի դեմ. դեղորայքային կոնֆետներ.
դեղորայքային արմատներ. դեղորայքային
սառնաշաքար. կպչուն սպեղանի. լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար.
մագնեզիա դեղագործական նպատակների
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համար. քսուքներ. քսուքներ դեղագործական
նպատակների
համար.
դեղորայքային
յուղեր. բժշկական վիրակապման նյութեր.
վիրահատական
վիրակապման
նյութեր.
դեղորայք.
դեղորայք
անասնաբուժական
նպատակների համար. մենթոլ. միքստուրաներ.
դիետիկ ըմպելիքներ բուժական նպատակների
համար.
պաստեղիկներ
դեղագործական
նպատակների համար. բժշկական տզրուկ
ներ.
բուժական
սպեղանալաթեր.
տաք
կոմպրեսների վիրակապեր. կոմպրեսների
վիրակապեր. բուժական պոմադներ. հակա
վիրուսային պատրաստուկներ. վիտամինային
պատրաստուկներ. ախտորոշման պատրաս
տուկներ բժշկական նպատակների համար.
բուժական պատրաստուկներ լոգանքի համար.
դեղորայքային պատրաստուկներ լոգանքի
համար. դեղագործական պատրաստուկներ.
քիմիադեղագործական
պատրաստուկներ.
դիետիկ սննդամթերք բուժական նպատակների
համար. մաստակ բուժական նպատակների
համար. թեյերի հակաասթմատիկ հավաքածու.
մոմեր ծխահարման համար. օշարակներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
քնաբեր միջոցներ. հակամանրէային միջոցներ.
ախորժակը
ճնշող
միջոցներ
բժշկական
նպատակների համար. ջերմիջեցնող միջոցներ.
արյունը
մաքրող
միջոցներ.
միջոցներ
գլխացավի դեմ. դեղորայքային միջոցներ
նյարդային խանգարումների բուժման համար.
հակաբորբոքային միջոցներ. հանգստացնող
միջոցներ (տրանկվիլիզատորներ). տոնուսը
բարձրացնող
միջոցներ
(դեղորայքային
պատրաստուկներ). նյարդերն ամրապնդող
միջոցներ.
մարսողությանը
նպաստող
դեղագործական
միջոցներ.
դեղամոմեր
(բժշկական
մոմեր).
շիճուկներ.
հաբերհակաօքսիդանտներ. դեղորայքային խոտեր.
հաբեր հազի դեմ. տրանկվիլիզատորներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160448

(111) 24986

(220) 08.04.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 08.04.2026
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU
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(442) 01.06.2016
(540)

(511)
դաս 5. ցավազրկող միջոցներ (անալ
գետիկներ).
անզգայացնող
միջոցներ
(անեստետիկներ). հակաբիոտիկներ. հակա
նեխիչ
միջոցներ.
ճանապարհորդական
դեղատուփեր (լցված). առաջին օգնության
դեղատուփեր
(լցված).
ացետատներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
մանրէասպան
նյութեր
(բակտերիցիդներ).
բալասաններ
բուժական
նպատակների
համար.
ապարանջաններ
բժշկական
նպատակների համար. վազելին բժշկական
նպատակների համար. պատվաստանյութեր.
դիետիկ նյութեր բժշկական նպատակների
համար. դեղագործական նյութեր. մեղրախոտի
ջուր
դեղագործական
նպատակների
համար. սննդային թելքեր. ժելեր բժշկական
նպատակների
համար.
հեմատոգեն.
հեմոգլոբին. գլյուկոզ բժշկական նպատակների
համար. մանանեխի սպեղանիներ. լոգանքի
ցեխեր. բուժիչ ցեխեր. դեղնախեժ բժշկական
նպատակների համար. գուրյուն-բալասաններ
բժշկական նպատակների համար. դիաստազա
բժշկական նպատակների համար. հանքային
սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ.
սպիտակուցային
սննդային
հավելումներ.
սննդային
հավելումներ
կենդանիների
համար. յոդ դեղագործական նպատակների
համար. քափուր բժշկական նպատակների
համար.
պատիճներ
դեղերի
համար.
պատիճներ դեղագործական նպատակների
համար.
հեմոստատիկ
մատիտներ.
մատիտներ գլխացավի դեմ. ցողունաբջիջներ
բժշկական նպատակների համար. օղակներ
ռևմատիզմի դեմ. դեղորայքային կոնֆետներ.
դեղորայքային արմատներ. դեղորայքային
սառնաշաքար. կպչուն սպեղանի. լոսյոններ
դեղագործական
նպատակների
համար.
մագնեզիա դեղագործական նպատակների
համար. քսուքներ. քսուքներ դեղագործական
նպատակների
համար.
դեղորայքային
յուղեր. բժշկական վիրակապման նյութեր.
վիրահատական
վիրակապման
նյութեր.
դեղորայք.
դեղորայք
անասնաբուժական
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նպատակների համար. մենթոլ. միքստուրաներ.
դիետիկ ըմպելիքներ բուժական նպատակների
համար.
պաստեղիկներ
դեղագործական
նպատակների համար. բժշկական տզրուկ
ներ.
բուժական
սպեղանալաթեր.
տաք
կոմպրեսների վիրակապեր. կոմպրեսների
վիրակապեր.
բուժական
պոմադներ.
հակավիրուսային պատրաստուկներ. վիտա
մինային պատրաստուկներ. ախտորոշման
պատրաստուկներ բժշկական նպատակների
համար. բուժական պատրաստուկներ լոգանքի
համար.
դեղորայքային պատրաստուկներ
լոգանքի
համար.
դեղագործական
պատրաստուկներ.
քիմիադեղագործական
պատրաստուկներ.
դիետիկ
սննդամթերք
բուժական նպատակների համար. մաստակ
բուժական
նպատակների
համար.
թեյերի
հակաասթմատիկ
հավաքածու.
մոմեր ծխահարման համար. օշարակներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
քնաբեր միջոցներ. հակամանրէային միջոցներ.
ախորժակը
ճնշող
միջոցներ
բժշկական
նպատակների համար. ջերմիջեցնող միջոցներ.
արյունը
մաքրող
միջոցներ.
միջոցներ
գլխացավի դեմ. դեղորայքային միջոցներ
նյարդային խանգարումների բուժման համար.
հակաբորբոքային միջոցներ. հանգստացնող
միջոցներ (տրանկվիլիզատորներ). տոնուսը
բարձրացնող
միջոցներ
(դեղորայքային
պատրաստուկներ). նյարդերն ամրապնդող
միջոցներ.
մարսողությանը
նպաստող
դեղագործական
միջոցներ.
դեղամոմեր
(բժշկական
մոմեր).
շիճուկներ.
հաբերհակաօքսիդանտներ. դեղորայքային խոտեր.
հաբեր հազի դեմ. տրանկվիլիզատորներ:
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(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160451		

(111) 24988

(220) 11.04.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 11.04.2026
(730) «Հանես» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ.
Ձորաղբյուր, 42-րդ թաղ., տուն 23, AM
(442) 16.05.2016
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20160454
(220) 13.04.2016

(111) 24989
(151) 07.09.2016

			(181) 13.04.2026
(730) «Սնեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Ավետիսյան 11,
բն. 19, AM
(442) 16.05.2016
(540)

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160449

(111) 24987

(220) 08.04.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 08.04.2026
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(442) 16.05.2016
(540)
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(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
_____________________

(210) 20160466

(111) 24990

(220) 18.04.2016

(151) 07.09.2016
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր, մուգ կարմիր, մոխրագույն, սև և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. առցանց լրատվություն:
_____________________

(210) 20160470		

(111) 24992

			(181) 18.04.2026
(730) «Շամշյան մեդիա» ՍՊԸ, Երևան,
Քանաքեռ-Զեյթուն, Կամարակի 2-րդ նրբ., տ.
32, AM

(220) 18.04.2016

(151) 07.09.2016

(442) 16.05.2016
(540)

(442) 16.05.2016
(540)

			(181) 18.04.2026
(730) «Մակօ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան,
Փափազյան 17, AM

Վ.

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, բաց կարմիր, մոխրագույն, սև և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. առցանց լրատվություն:
_____________________

(210) 20160467		

(111) 24991

(220) 18.04.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 18.04.2026
(730) «Շամշյան մեդիա» ՍՊԸ, Երևան,
Քանաքեռ-Զեյթուն, Կամարակի 2-րդ նրբ., տ.
32, AM
(442) 16.05.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, կապույտ և ոսկեգույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 3. բուրումնավետացման պատրաս
տուկներ մթնոլորտի համար. ծաղիկներից
և
խոտերից
պատրաստված
հոտավետ
խառնուրդներ, եթերային յուղեր, հոտավորման
աերոզոլներ
սենյակի
օդի
համար.
պատրաստուկներ օդի հոտավորման կամ
բուրումնավետացման համար.
դաս 5. պատրաստուկներ օդի թարմացման
համար. պատրաստուկներ օդի մաքրման
համար. սենյակի օդի թարմացուցիչներ.
հոտազերտիչներ
կամ
բուրումնավետիչ
պատրաստուկներ օդի համար. հոտազերտիչներ
(բացառությամբ անձնական օգտագործման
համար նախատեսվածների). պատրաստուկներ
հոտերի չեզոքացման համար.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
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պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ
կահույքի).
ուսուցողական
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացա
ռությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20160495
(111) 24993
(220) 22.04.2016
(151) 07.09.2016
			(181) 22.04.2026
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի
12, AM
(442) 16.05.2016
(540)

09/2

№ՄԱՍ 1

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ վարդագույն, բաց մոխրագույն, սև և
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ
անասնաբուժական
նպատակների
համար,
մանկական
սնունդ.
դիետիկ
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների
սպեղանալաթեր,
վիրակապման
համար.
նյութեր.
ատամնալցման
և
ատամների
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր.
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն
գիցիդներ, հերբիցիդներ.
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160510		

(111) 24995

(220) 26.04.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 26.04.2026
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի
12, AM
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20160498

(111) 24994

(220) 22.04.2016

(151) 07.09.2016

(442) 01.06.2016
(540)

			(181) 22.04.2026
(730) Ջինսանա ՍԱ, CH
(442) 01.06.2016
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա
ռությամբ գինու:
_____________________
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(210) 20160533

(111) 24996

(220) 04.05.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 04.05.2026
(730) Իռենա Գրիգորյան, Երևան, Հովհ.
Հովհաննիսյան փ., տուն 20, AM
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(730) «Ջիջիտաքսի» ՓԲԸ, Երևան, Մանթաշյան
փ., տուն 6, AM
(442) 01.06.2016
(540)

(442) 01.06.2016
(540)

(526) «ATELIER» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է յասա
մանագույն, սպիտակ և սև գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 42. հագուստի դիզայնի վերաբերյալ
խորհրդատվական ծառայություններ, ձևավոր
ման ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20160536

(111) 24997

(220) 04.05.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 04.05.2026
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց,
Գործարանային 10, AM

(511)
դաս 9. ներբեռնվող համակարգչային
ծրա
գրեր,
հավելվածներ
հեռախոսների,
պլանշետների և համակարգիչների համար.
դաս 39. տրանսպորտի ամրագրում և
առաքում
հեռախոսների,
պլանշետների,
համակարգիչների
համար
նախատեսված
ծրագրերի միջոցով.
դաս 42. հեռախոսների, պլանշետների,
համակարգիչների ծրագրերի նախագծում,
ստեղծում, մշակում և կատարելագործում:
_____________________

(210) 20160548

(111) 24999

(220) 06.05.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 06.05.2026
(730) Իթն Հիդրոլիքս ԷլԷլՍի, US
(442) 01.06.2016
(540)

(442) 01.06.2016
(540)

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի:
_____________________

(210) 20160545

(111) 24998

(220) 06.05.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 06.05.2026

(511)
դաս 7. մեքենաներ, շարժիչներ (բացա
ռությամբ վերգետնյա փոխադրամիջոցների
շարժիչների), պոմպեր, փականներ (մեքե
նաների մասեր), փոխանցման հիդրավլիկ
տուփեր, բոլորն ընդգրկված 7-րդ դասում, բոլոր
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և պիտույքներ.
դաս 9. էլեկտրական և մագնիսական
սարքեր և գործիքներ, դրանց մասեր և
պիտույքներ.
դաս 12. պոմպեր, փականներ, փոխանցման
տուփեր, փոխանցման հիդրավլիկ տուփեր,
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ղեկային կառավարման սարքեր, արգելակման
համակարգեր,
նստարանի
հետգցման
համակարգեր, բոլորը փոխադրամիջոցներում
տեղակայման համար. վերոհիշյալ սարքերի
մասեր և պիտույքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20160599

(111) 25000

(220) 12.05.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 12.05.2026
(730) Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH
(442) 01.06.2016
(540)

(540)

(511)
դաս 40. էներգաարտադրության ծառայու
թյուններ:
_____________________

(210) 20160617		

(111) 25002

(220) 18.05.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 18.05.2026
(730) «Էքսպրեսուս ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան,
Ամիրյան 3, AM
(442) 01.06.2016
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաս
տուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ
անասնաբուժական
նպատակների
համար. դիետիկ հավելումներ մարդկանց և
կենդանիների համար. վնասատու կենդանի
ների
ոչնչացման
պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20160601		

(111) 25001

(220) 13.05.2016

(151) 07.09.2016

			(181) 13.05.2026
(730) «Ինվեսթմընթ մեդիա գրուպ (Այ-Էմ-Ջի)»
ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա փ., թիվ 19, AM
(442) 01.06.2016

09/2

№ՄԱՍ 1

(526) «club» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
մոխրագույն և բաց դարչնագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
_____________________

54
54

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.09.2016

09/2

№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

3398		

27.09.2026

Սազերակ Բրենդզ, ԷլԷլՍի, US

3399		

27.09.2026

Սազերակ Բրենդզ, ԷլԷլՍի, US

3496		

07.08.2026

Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3503		

03.09.2026

Թայքոու Ֆայըր ընդ Սիքյուըրըթի ԳմբՀ, CH

3962		

30.10.2026

Փենըսոնիք Քորփորեյշն, JP

11323		

07.06.2026

Ինթեր Իքեա Սիսթըմզ ԲՎ, NL

11324		

12.06.2026

Ինթեր Իքեա Սիսթըմզ ԲՎ, NL

11362		

18.08.2026

ԷֆՍիԷյ ՅուԷս ԷլԷլՍի, US

11363		

18.08.2026

ԷֆՍիԷյ ՅուԷս ԷլԷլՍի, US

11364		

18.08.2026

ԷֆՍիԷյ ՅուԷս ԷլԷլՍի, US

11452		

22.08.2026

Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

11456		

23.08.2026

Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

11656		

22.08.2026

Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

11772		

18.08.2026

Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY

12019		

28.07.2026

Թրևլփորթ Ինք., US

12020		

28.07.2026

Թրևլփորթ Ինք., US

12105		

15.12.2026

ԻԷմՍի Քորփորեյշն, US

12106		

15.12.2026

ԻԷմՍի Քորփորեյշն, US

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

55
55

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ
ՀԱՅՏԵՐ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
210
220
230
310
320
330
511
540
551
554
555
556
730

հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.09.2016

№

09/2

Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20160623
(220) 23.05.2016
(730) «Սարմ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 4-րդ նրբ.,
շ. 4, բն. 9, AM
(540)

(511)
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման
և կապակցման բաղա
դրություններ. վառելիք
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր,
պատրույգներ լուսավորման համար.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործ
արարության ասպարեզում. վարչարարական
գործ
ունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
_____________________

(210) 20160631
(220) 24.05.2016
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան»
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի):
(554) Ծավալային նշան
_____________________

(210) 20160658
(220) 27.05.2016
(730) «Լեգենդ» ՍՊԸ, Երևան, Գալշոյան 28,
բն.6, AM
(540)

(511)
դաս 35. արտահանում:
_____________________

(210) 20160919
(220) 13.07.2016
(730) Աչտարագ Ս.Ա.Ս., FR
(540)

58
58

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.09.2016

(511)
դաս 3. օճառ, օճառ (ոչ անձնական
օգտագործման), լոգանքի օճառ, անձնական
օգտագործման օճառ, կոսմետիկական օճառ,
հատով օճառներ հարդարանքի համար, օծանելիք,
անուշաբույր ջուր, բուրավետ ջուր, եթերային
յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոն մազերի
համար, ատամի մածուկներ, ատամի փոշիներ,
հարդարանքի յուղեր, կոսմետիկական յուղեր,
յուղեր օծանելիքների և բուրավետ միջոցների
համար, յուղեր կոսմետիկական նպատակների
համար, շամպուններ, գել ցնցուղի համար, լոգանքի
փրփուր, գելեր և լոսյոններ կոսմետիկական
նպատակների համար, կոսմետիկական դիմակներ,
կոսմետիկական պատրաստուկներ վաննաների
համար, կոսմետիկական պատրաստուկներ և
նյութեր մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական
կրեմներ, պատրաստուկներ և նյութեր գրիմ
անելու և դիմահարդարանքը հեռացնելու համար,
նյութեր մաշկի պիլինգի համար, կոսմետիկական
մատիտներ,
կոսմետիկական
միջոցներ
թարթիչների և հոնքերի համար, հարդարանքի
(արդուզարդի) տալկ, պատրաստուկներ սափրվելու
համար, գելեր սափրվելու համար, փրփուր
սափրվելու համար, օճառ սափրվելու համար,
սափրվելու լոսյոններ, հարդարանքի կաթ, գրիմ,
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները և հոնքերը
ներկելու համար, դիմափոշի, լաքեր եղունգների
համար, պատրաստուկներ եղունգների խնամքի
համար, շրթներկ և շութփերի համար բալզամներ
ոչ բժշկական, հոտազերծիչներ անձնական
օգտագործման
համար
(պարֆյումերիա),
մազահեռացնող
մոմ,
դեպիլյատորներ,
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու
համար, կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի
համար, կոսմետիկական պատրաստուկներ և
քսուքներ արևայրուքի դեմ, կոսմետիկական
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ, խունկ, օդի
բուրավետիչներ, հոտավետ (բուրավետ) նյութեր և
պատրաստուկներսպիտակեղենիբուրավետացման
համար, մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական
կրեմներ,
պատրաստուկներ
գունազերծման
համար, մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար,
հղկաթուղթ, մոմ բեղերի համար, աղեր վաննաների
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակների
համար օգտագործվողների, անուշաբույր ջուր
(օդեկոլոն), գելեր մերսման համար, բացառությամբ
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների,

№

09/2

սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի համար,
լոսյոններ մազերի համար, հոտավետ խառնուրդներ
ծաղիկներից և խոտերից, չոր շամպուններ:
դաս 4. մոմեր, անուշահոտ մոմեր, մոմեր նոր
տարվա տոնածառերի համար, ճրագ (մոմեր),
լուսավորող յուղեր, մոմ լուսավորման համար:
_____________________

(210) 20160932
(220) 15.07.2016
(730) «Լեգարա» ՍՊԸ, Երևան, Հասրաթյան
13/5, AM
(540)

(511)
դաս
սպորտ:

39.

բեռնափոխադրումներ,

տրան

_____________________

(210) 20160936
(220) 18.07.2016
(730) «Միելլա» ՍՊԸ, Վայոց Ձոր, ք. Վայք,
Ջերմուկի խճղ. շենք 9/15, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց:
_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.09.2016

(210) 20160937
(220) 18.07.2016
(730) «Միելլա» ՍՊԸ, Վայոց Ձոր, ք. Վայք,
Ջերմուկի խճղ. շենք 9/15, AM
(540)

(511)
դաս 30. մեղր:
(554) Ծավալային նշան
_____________________

(210) 20160962
(220) 25.07.2016
(730) «Պիրամիդ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ,
Փարաքար, Մայրաքաղաքային 186, AM
(540)

(511)
դաս
41.
ժամանցի
վայրի
և
զվարճությունների (ժամանցի) կազմակերպում:
_____________________

(210) 20161013
(220) 08.08.2016
(730) «Գյումրի պռինտ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի,
Շահբազյան 8, AM
(540)

(511)
դաս 16. անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ:
_____________________

№

09/2

(210) 20161024
(220) 09.08.2016
(730) «Հեռթ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 71, բն.
34, AM
(540)

(511)
դաս 41. զվարճությունների ծառայություններ:
_____________________
(210) 20161025
(220) 09.08.2016
(730) «Հեռթ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 71, բն.
34, AM
(540)

(511)
դաս 41. զվարճությունների ծառայություններ:
_____________________
(210) 20161026
(220) 09.08.2016
(730) «Հեռթ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 71, բն.
34, AM
(540)

(511)
դաս 41. զվարճությունների ծառայություններ:
_____________________
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(210) 20161027
(220) 09.08.2016
(730) «Հեռթ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 71, բն.
34, AM
(540)

(511)
դաս 41. զվարճությունների ծառայություններ:
_____________________

(210) 20161028
(220) 09.08.2016
(730) «Հեռթ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 71, բն.
34, AM
(540)

(511)
դաս 41. զվարճությունների ծառայություններ:
_____________________

(210) 20161030
(220) 10.08.2016
(730) «Սի Էմ» ՍՊԸ, Երևան, Մուրացան 113/1,
բն. 40, AM
(540)

(511)
դաս 44. կոսմետոլոգիական ծառայություններ:
_____________________

№

09/2

(210) 20161046
(220) 16.08.2016
(730) Վարդուհի Մոլլիկոն Թովմասյան, FR
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և
մածուկներ,
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր, զարդեղեն
(ոչ թանկարժեք) թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ
և այլ ժամանակաչափ սարքեր,
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր. տպագրական արտադրանք.
նյութեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների).
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ,
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, դրանցից
պատրաստված իրեր. կենդանիների մորթիներ.
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ.
անձրևանոցներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր,
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ
(բացառությամբ
նկարչական
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր. իրեր
մաքրման նպատակների համար. մետաղական
ճիլոպներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված
ապակի (բացառությամբ շինարարական ապակու).
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր,
դաս 24. գործվածքներ և դրանց փոխարինիչներ.
անկողնու ծածկոցներ և սեղանի ծածկոցներ,
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
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մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր,
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց,
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր,
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի),
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ,
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվարճություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում:
_____________________

(210) 20161048
(220) 17.08.2016
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան»
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր,
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր,
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի)։
_____________________

№

09/2

(210) 20161056
(220) 18.08.2016
(730) Դը Միլյն Ռոուզիս Կֆտ, HU
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ. ստվարաթուղթ. փաթեթա
վորման թուղթ. զուգարանի թուղթ. պապիե
մաշե.
պլաստիկական
զանգված
ծեփելու
համար. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկներ.
պլաստ
մասսայե թաղանթներ փաթեթավորման
համար.
վերականգնված
թաղանթանյութից
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար.
շշերի փաթեթվածք ստվարաթղթից կամ թղթից.
թղթից կամ ստվարաթղթից ցուցատախտակներ
հայտարարությունների համար. փաթեթավորման
օսլայած նյութեր. մոմած թղթեր. մոդելավորելու
համար պոլիմերային կավ. թղթե կապոցներ.
կազմեր (գրասենյակային ապրանքներ). ծրարներ
(գրասենյակային ապրանքներ). սեղանի թղթե
սպիտակեղեն. թղթե թաշկինակներ. սեղանի
թղթե սփռոցներ. թղթե կաշպոներ (դեկորատիվ
ծաղկամաններ). սեղանի թղթե անձեռոցիկներ.
սեղանի թղթե կլոր անձեռոցիկներ. թղթե
անձեռոցիկներ սեղանի սպասքի տակ դնելու
համար. թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. թղթե
կոսմետիկ անձեռոցիկներ. թղթե ժապավեններ.
թղթագրենական
ապրանքներ.
արձանիկներ
պապիեմաշեից. ճարտարապետական մանրա
կերտներ. տպագիր արտադրանք. թղթե զտող
նյութեր. թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ
(ծրարներ, կապոցներ) փաթեթավորելու համար.
թղթե կամ ստվարաթղթե փաթեթավորման նյութեր.
վճարագրերի գրքույկների բռնիչներ. սեղմիչներ
թղթադրամների համար. բուսախեժ (սոսինձներ)
գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների
համար.
դաս 31. չմշակված ցիտրուսային պտուղներ.
սննդային և կերային ջրիմուռներ. ընկույզներ
(պտուղներ). ծառեր. նոր տարվա տոնածառեր.
ծառերի բներ. թփուտներ. վարսակ. թարմ
հատապտուղներ. թարմ ճակընդեղ. հացահատիկի
թեփ. անմշակ բնափայտ. փայտի տաշեղ
փայտազանգված պատրաստելու համար. կեղևով
փայտանյութ. կակաոյի չմշակված հատիկներ.
շաքարեղեգ. եղջերապտուղ. կեղծ ակացիա (հումք).
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սպիտակ ակացիայի պտուղներ. հացազգիների
անմշակ հատիկներ. չմշակված սնկեր. չմշակված
շագանակներ. ճարճատուկ (թարմ). եղերդի
կոճղարմատներ. չմշակված կիտրոններ. կոկոսյան
ընկույզի կեղև. կոկոսյան ընկույզ. վարունգ (թարմ).
գայլուկի կոներ. թարմ բանջարեղեն. դդումներ
(թարմ). պսակներ թարմ ծաղիկներից. լոբազգիներ
(չմշակված). բնական ծաղիկներ. դեկորատիվ
նպատակներով չորացրած ծաղիկներ. չոր խոտ.
ցորեն. մրգեր (թարմ). գիհու հատապտուղներ.
ծիլեր բուսաբանական նպատակների համար.
հացահատիկ (հացաբույսեր). սերմեր տնկելու
համար. բարկահամ թարմ խոտեր. բույսեր.
սածիլներ (շիթիլներ). գայլուկ. կոլայի ընկույզներ.
հազար-հազար (թարմ). թարմ ոսպ. խցանակեղև.
եգիպտացորեն.
եգիպտացորենի
քուսպ
անասունների համար. պնդուկ (թարմ). ծաղիկների
սոխուկներ. սոխ (թարմ). չմշակված ձիթապտուղ
(զեյթուն). նարինջներ (թարմ). գարի. եղինջ. ծղոտ
(անասնակեր). արմավենի (արմավենու տերևներ).
արմավենիներ. խաղողի վազեր. սոճու կոներ.
պատիճավոր պղպեղ (բույսեր). չորացրած բույսեր
դեկորատիվ նպատակների համար. պրաս (թարմ).
սիսեռ (չմշակված). ուտելի արմատապտուղներ.
խաղող (թարմ). խավարծիլ (թարմ). վարդի թփեր.
աշորա (տարեկան). նուշ (պտուղներ). մշակված
գետնընկույզ. կեղև (չմշակված). չմշակված բրինձ.
հալվե վերայի բույսեր. թարմ սպանախ. կտավատի
սերմեր կենդանիների կերի համար. թարմ սխտոր.
թարմ դդմիկներ. կտավատի չմշակված սերմեր
սննդի համար. չմշակված մրգերից կոմպոզիցիա.
դաս 35.
առևտրային տեղեկատվություն
և
խորհուրդներ
սպառողներին.
գովազդ.
շուկայավարում.
վաճառքի
օժանդակություն
երրորդ անձանց համար. հետազոտություններ
գործարարության
(բիզնեսի)
ասպարեզում,
այդ թվում գործարար (բիզնես) վերլուծություն.
օգնություն գործարարության
կառավարման
հարցերում:
_____________________

№

09/2

(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական արտադրանք,
բժշկական և անասնաբուժական պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ
բուժական
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր
բուժական կամ անասնաբուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանինների
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ
պատրաստելու
նյութեր.
ախտահանիչ
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
_____________________

(210) 20161064
(220) 22.08.2016
(730) «Սմարտդենտ» ՍՊԸ, Երևան, ՍայաթՆովա 26, բն. 7, AM
(540)

(511)
դաս 44. դիմածնոտային ախտորոշում:
_____________________

(210) 20161066
(220) 22.08.2016
(730) «Շարկ» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 50/5,
բն. 36, AM
(540)

(210) 20161057
(220) 18.08.2016
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA
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63

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.09.2016

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն՝ լրատվական
հաղորդման հեռարձակում, առցանց հեռարձակում:
_____________________

(210) 20161081
(220) 24.08.2016
(730) «Ռուսալ Արմենալ»
Գրիբոյեդովի 25, AM
(540)

ՓԲԸ,

№

09/2

Երևան,

(210) 20161072
(220) 23.08.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լարիսա Խաչատրյան
Ժորայի, Երևան, Կոմիտասի 24/3, AM
(540)
(511)
դաս 6. ալյումինե փայլաթիթեղ.
դաս 16. նրբաթիթեղ:
_____________________

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություն:
_____________________

(210) 20161084
(220) 24.08.2016
(730) «Պոլիտան» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց
2, 205 սենյակ, AM
(540)

(210) 20161073
(220) 23.08.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կամո Բաղդասարյան
Կառլենի, Երևան, Գլինկայի փ., տուն 53, AM
(540)
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. մսի
էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու,
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
մասնավորապես շոգեխաշած տավարի միս:
_____________________

(511)
դաս 8. ձեռքի շինարարական գործիքներ:
_____________________

(210) 20161085
(220) 24.08.2016
(730) «Պոլիտան» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց
2, 205 սենյակ, AM
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.09.2016

(540)

(511)
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն, մասնավորապես՝ ձիթապտուղ:
_____________________

(210) 20161086
(220) 24.08.2016
(730) «Պոլիտան» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց
2, 205 սենյակ, AM
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու,
կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո.
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց։
_____________________

(210) 20161087
(220) 24.08.2016
(730) Լիփսի Լիմիթիդ, GB
(540)

№

09/2

(511)
դաս 18. պայուսակներ և կանացի պայուսակ
ներ, կաշվից կամ կաշվի նմանակումից
պատրաստված
իրեր,
ճամփորդական
սնդուկներ, ճամպրուկներ, բռնիչներ քարտերի
համար, վճարագրերի բռնիչներ, կապոցներ,
կոսմետիկական
պարագաների
համար
պայուսակներ,
թղթապանակներ,
տափակ
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար, ձեքի
պայուսակ
ներ (պորտֆիլներ) փաստաթղթերի
համար, ճամփորդական պայուսակներ հագուստի
համար, մեծ չափի կանացի պայուսակներ, թիկնա
պայուսակներ, կռնապայուսակներ, տնտեսա
կան պայուսակներ, սպորտի և հանգստի համար
նախատեսված պայուսակներ, կոշիկների և
երկարաճիտ կոշիկների համար պայուսակներ,
պիտույքատուփեր հարդարանքի պարագաների
համար՝ դատարկ, դրամապանակներ, քսակներ,
լծասարքեր, բանալիների պատյաններ, անձրևա
նոցներ, արևային հովանոցներ, կաշեփոկիկներ
պայուսակների համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ,
գոտիներ ( հագուստ).
դաս 35. մանրածախ վաճառք, հագուստի,
կոշկեղենի, գլխարկների, սպորտային հագուստի,
ոսկերչական իրերի, ժամացույցների, կաշվե
ապրանքների, պայուսակների, ակնոցների, նորա
ձևության պարագաների, բջջային հեռախոսների
պարագաների, սմարթֆոնների պարագաների,
համ
կարգչային պարագաների, կոսմետիկայի,
օծանելիքի,
կոսմետիկական
միջոցների,
հիգիենայի
պարագաների,
երաժշտության,
գրությունների և ֆիլմերի հետ կապված
տեսա
մանրածախ վաճառք:
_____________________

(210) 20161092
(220) 25.08.2016
(730) Սողոմոն Գրիգորյանց,
Փարպեցի 24/10, AM
(540)

Երևան,

Ղ.

(511)
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազմա
կերպում:
_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.09.2016

(210) 20161093
(220) 26.08.2016
(730) Արթին-Անտրանիկ-Հարրի Ղազարյան, Ք.
Էջմիածին, Վազգեն Ա. փողոց, 48բ/22, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161094
(220) 26.08.2016
(730) «Ատլանտիս յուրոփիան էյրվեյզ» ՍՊԸ,
Երևան, Սայաթ-Նովա 29, AM
(540)

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ),
ավիատոմսերի վաճառք:
_____________________

(210) 20161097
(220) 26.08.2016
(730) «Ատլանտիս յուրոփիան էյրվեյզ» ՍՊԸ,
Երևան, Սայաթ-Նովա 29, AM
(540)

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ),
ավիատոմսերի վաճառք:
_____________________

(210) 20161095
(220) 26.08.2016
(730) «Ատլանտիս յուրոփիան էյրվեյզ» ՍՊԸ,
Երևան, Սայաթ-Նովա 29, AM
(540)

(210) 20161098
(220) 26.08.2016
(730) Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություն
ներ բարեգործական հիմնադրամ, Երևան, Մելիք
Ադամյան 2/2, AM
(540)

(210) 20161096
(220) 26.08.2016

09/2

(730) «Ատլանտիս յուրոփիան էյրվեյզ» ՍՊԸ,
Երևան, Սայաթ-Նովա 29, AM
(540)

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ),
ավիատոմսերի վաճառք:
_____________________

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ),
ավիատոմսերի վաճառք:
_____________________

№

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.09.2016

(210) 20161099
(220) 26.08.2016
(730) Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություն
ներ բարեգործական հիմնադրամ, Երևան, Մելիք
Ադամյան 2/2, AM
(540)

(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
_____________________

(210) 20161102
(220) 26.08.2016
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան,
Թավրիզյան 46, AM
(540)

(210) 20161100
(220) 26.08.2016
(730) Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություն
ներ բարեգործական հիմնադրամ, Երևան, Մելիք
Ադամյան 2/2, AM
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
_____________________

(210) 20161101
(220) 26.08.2016
(730) Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի
Կաիշա, JP

№

09/2

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ, ավտոմեքենաների
մասեր և կցամասեր:
_____________________

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
_____________________

(210) 20161103
(220) 30.08.2016
(730) «ՌԱԴԴ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր փողոց
49/3տ, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և
մածուկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
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(210) 20161113
(220) 30.08.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռուբեն Գալստյան
Ստեփանի, Երևան, Աղբյուր Սերոբ 11, բն. 6, AM
(540)

№

09/2

(210) 20161117
(220) 01.09.2016
(730) Ալեք Փուլաթյան, US
(540)

(511)
դաս 4. մեղրամոմ.
դաս 30. մեղր:
_____________________
(210) 20161115
(220) 30.08.2016
(730) «Ար-Մոբիլ» ՓԲԸ, Երևան, Արաբկիր 49
փ., թիվ 1 շենք, AM
(540)

(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ.
անվտանգության
ծառայություններ
սեփակա
նության և անհատի պաշտպանության համար.
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական
և սոցիալական ծառայություններ անհատի
կարիքները հոգալու համար։
_____________________

(210) 20161116
(220) 31.08.2016
(730) «Եվրո մաստեր» ՍՊԸ, Երևան, Քեռու
փող., 35/51, AM
(540)

(511)
դաս 43. գարեջրատուն:
_____________________

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա
վորապես ֆրանսիական մերլո տեսակի գինի Պեյ
դը Օք տեղանքից:
_____________________

(210) 20161130
(220) 02.09.2016
(730) Արամազդ Քանքանյան, Երևան, Սարյան
24, բն. 16, AM
(540)

(511)
դաս 44. ստոմատոլոգիական կլինիկա:
_____________________

(210) 20161134
(220) 02.09.2016
(730) Տեքիլերա Միլադրո Ս.Ա. դե Ս.Վ., MX
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի), սպիրտային բնանյութեր ( էսենցիամեր),
սպիրտային լուծամզուքներ, սպիրտային մրգային
լուծամզուքներ, դառը թրմօղիներ:
_____________________
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(210) 20161135
(220) 02.09.2016
(730) ՈՒիլիամ Գրանթ ընդ Սանս Այրիշ Բրենդս
Լիմիթիդ, IE
(540)
(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկ։
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի), սպիրտային բնանյութեր ( էսենցիամեր),
սպիրտային լուծամզուքներ, սպիրտային մրգային
լուծամզուքներ, դառը թրմօղիներ:
_____________________

(210) 20161136
(220) 02.09.2016
(730) ՈՒիլիամ Գրանթ ընդ Սանս Լիմիթիդ, GB
(540)

№

09/2

(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի), սպիրտային բնանյութեր ( էսենցիամեր),
սպիրտային լուծամզուքներ, սպիրտային մրգային
լուծամզուքներ, դառը թրմօղիներ:
_____________________

(210) 20161140
(220) 05.09.2016
(730) «Կառատ գրուպ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ,
գ. Ջանֆիդա 19 փողոց, տուն 32, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի), սպիրտային բնանյութեր ( էսենցիամեր),
սպիրտային լուծամզուքներ, սպիրտային մրգային
լուծամզուքներ, դառը թրմօղիներ:
_____________________

(210) 20161137
(220) 02.09.2016
(730) ՈՒիլիամ Գրանթ ընդ Սանս Լիմիթիդ, GB
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի), սպիրտային բնանյութեր ( էսենցիամեր),
սպիրտային լուծամզուքներ, սպիրտային մրգային
լուծամզուքներ, դառը թրմօղիներ:
_____________________

(511)
դաս 32. հյութեր:
_____________________
(210) 20161144
(220) 06.09.2016
(730) «Գոհարիկ» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, գ.
Գետափ, AM
(540)

(210) 20161138
(220) 02.09.2016
(730) ՈՒիլիամ Գրանթ ընդ Սանս Լիմիթիդ, GB
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(511)
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:
_____________________

№

09/2

(210) 20161157
(220) 06.09.2016
(730) ՕՕՕ «Կոմպանիյա Պրոֆիլայն», RU
(540)

(210) 20161149
(220) 06.09.2016
(730) «Աստրա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ
(Էջմիածին), Վազգեն Առաջին 43 Ա, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղեր, սննդային հավելումներ.
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք:
_____________________

(210) 20161153
(220) 06.09.2016
(730) Ալոյան Արաքսյա Արմենակի, ք. Էջմիածին,
Շահումյան փ., շ. 48, բն. 2, AM
(540)

(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր, զարդեղեն
(ոչ թանկարժեք) թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ
և այլ ժամանակաչափ սարքեր։
_____________________

(511)
դաս 1. լուսանկարչական թուղթ.
դաս 2. լազերային տպիչների համար լցված
քարթրիջներ, թանաքային տպիչների համար լցված
քարթրիջներ, ներկեր (երանգավորիչներ) պատ
ճենահանող ապարատների և մեքենաների համար,
թանաք թանաքային տպիչների համար.
դաս 3. գրասենյակային սարքավորումների
մաքրման համար նախատեսված պատրաստուկ
ներ:
_____________________

(210) 20161160
(220) 06.09.2016
(730) Բայոջեն Հիմըֆիլիա Ինք., US
(540)

(511)
դաս 42. դեղագործական ծառայություններ
դեղամիջոցների մշակման ոլորտում:
_____________________
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
16.09.2016

№

09/2

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения

ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A01G 31/00

3044 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели

ՄԱԴ
МПК
A61K 7/00
A61K 7/00
A61K 7/00
A61K 7/00
C11D 17/00
E04 B2/00

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента
467
468
469
470
471
472

U
U
U
U
U
U

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
ԱՆՄԴ
МКПО
09-03
09-03
11-01
32-00

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства
392 S
393 S
394 S
395 S

72
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.09.2016

№

09/2

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 1769
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3959, 3960
73 (1) Իրավատեր Բել-Ռեյ Քամփնի, Ինք., 111
Bowman Avenue, Farmingdale, New Jersey 07727,
U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բել-Րեյ Քամփնի,
Լ.Լ.Ք., Նյու Ջերսի նահանգի սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերություն, P.O. Box
526, Farmingdale, NJ 07727, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 			
29.08.2016
_____________________

Գրանցում No 1770
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3959, 3960
73 (1) Իրավատեր Բել-Րեյ Քամփնի, Լ.Լ.Ք.,
Նյու Ջերսի նահանգի սահմանափակ պատաս
խանատվությամբ ընկերություն, P.O. Box 526,
Farmingdale, NJ 07727, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բել-Րեյ Քամփնի,
ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի սահմանափակ պատաս
խանատվությամբ ընկերություն, 2780 Waterfront
Parkway East Drive, Suite 200, Indianapolis, Indiana
46214, USA. US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
29.08.2016
_____________________

Գրանցում No 1771
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 927
73 (1) Իրավատեր Կաբուշիկի Կաիշա Կանեբո
Կեշոհին (Կանեբո Քոսմեթիքս Ինք.), 14-10,
Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo
103-8210, Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող Կաո Կաբուշիկի
Կաիշա (նաև գործող որպես Կաո Քորփորեյշն),
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo 103-8210, Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
07.09.2016
_____________________

Գրանցում No 1772
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24240, 24241, 24359, 24360
73 (1) Իրավատեր Դոուլ Ֆուդ Քամփընի, Ինք.,
Դելավեր Նահանգի կորպորացիա, One Dole
Drive, Westlake Village, California 91362-7300
USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դոուլ Էյշը
Հոլդինգզ Փթի. Լթդ., 10 Marina Blvd., #34-03,
Tower 2, Marina Bay Financial Centre, Singapore
018983, SG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
07.09.2016
_____________________

74
74

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.09.2016

№

09/2

Գրանցում No 1773
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14330, 14331, 13247, 13245,
13246
73 (1) Իրավատեր «Սլադո Կոմբինատ» ՍՊԸ,
Երևան, Ավան, Հ. Հովհաննիսյան թաղ. 29-10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ԱՆ-ԴԱՎ»
ՍՊԸ, Երևան, Ավան, Հ. Հովհաննիսյան թաղ.,
27 շենք, բն. 25, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
07.09.2016
_____________________

75
75

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.09.2016

№

09/2

Տեղեկություններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության
դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на полезные модели
Գործողության
դադարեցման
թվականը

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Дата
прекращения
действия

299U

24.02.2016

434U

24.02.2016

Տեղեկություններ
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների
դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец
Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

258S

24.02.2016

259S

28.02.2016

Տեղեկություններ
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին
Сведения
о прекращении правовой охраны товарного знака
Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

9728

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

02.09.2016
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9
11
13

72
73
74

номер патента
код вида документа
A патент на изобретение
В заключение о патентоспособности
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название изобретения
источники информации
реферат или формула изобретения
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена
данная заявка
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
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)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62

ИЗОБРЕТЕНИЯ
16.09.2016

09/2

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01
(11) 3044
(13) A
A01G 31/00
(21) AM20160035
(22) 15.04.2016
(72) Степан Майрапетян (AM), Анна Тадевосян
(AM), Арменуи Асатрян (AM)
(73) Степан Майрапетян, 0014, Ереван, ул.
Севака 8, кв. 131 (AM)
(54) Гидропонический органический субстрат
(57) Изобретение относится к сельско
хозяйственной сфере, в частности, беспочвенной
культуре рaстений - органической гидропонике.

Гидропонический органический субстрат
включает вулканический шлак и дополнительно
включает
органические
удобрения-навоз,
биогумус и птичий помет, при следующем
соотношении компонентов, масс, %: красный
шлак - 93.0-97.5, навоз - 2.5-7.1, биогумус - 1.51.8, птичий помет - 0.4-1.0.
Обеспечиваются эффективные условия
выращивания.
_____________________

79
79

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
11

номер патента

13

код вида документа
U патент на полезную модель
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте на полезную модель
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название полезной модели
источники информации
реферат
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
патентный поверенный
дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
номер и дата подачи международной заявки (PCT)
номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
72
73
74
85
86
87

ПОЛЕ ЗНЫЕ МОДЕ ЛИ
16.09.2016

09/2

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01
(11) 467		
(13) U
A61K 7/00
(21) AM20160051U
(22) 03.06.2016
(72) Сейед Аббас Могимнежад Хоссейни (AM)
(73) Сейед Аббас Могимнежад Хоссейни, 0014,
Ереван, Мамиконянц 27, кв. 64/1 (AM)
(54) Средство для ухода за кожей лица
(57) Полезная модель относится к области
косметологии, в частности, к средствам для
ухода за кожей лица.
Средство для ухода за кожей лица включает
бактерицидный компонент из смеси масел
репчатого лука и чеснока, взятых в соотношении
1:1, а также, дистиллят растительного сырья,
водоросли, дистиллят зеленого чая, порошок
морского камня, морскую соль, пчелиный воск,
при следующем соотношении компонентов,
масс %, смесь масел репчатого лука и чеснока
- 10-20, дистиллят растительного сырья - 10-20,
водоросли - 10-20, дистиллят зеленого чая 10-20, порошок морского камня - 10-20, морская
соль - 9-15, пчелиный воск - 10-20.
Расширяется ассортимент средств для
ухода за кожей лица, обеспечивается их высокая
эффективность.
_____________________

масел репчатого лука и чеснока - 2-7, смесь
растительных масел - 35-40, водоросли - 1-5,
дистиллят зеленого чая - 1-5, помол картофеля 1-5, порошок панцыря рака - 1-5, хитозан - 1-5,
морская соль - 1-5.
Расширяется ассортимент средств для
ухода за кожей лица, обеспечивается их высокая
эффективность.
_____________________

(51) 2016.01
(11) 468
(13) U
A61K 7/00
(21) AM20160052U
(22) 03.06.2016
(72) Сейед Аббас Могимнежад Хоссейни (AM)
(73) Сейед Аббас Могимнежад Хоссейни, 0014,
Ереван, Мамиконянц 27, кв. 64/1 (AM)
(54) Средство для ухода за кожей лица
(57) Полезная модель относится к области
косметологии, в частности, к средствам для
ухода за кожей лица.
Средство для ухода за кожей лица включает
бактерицидный компонент, смесь растительных
масел, водоросли, дистиллят зеленого чая, помол
картофеля, порошок панцыря рака, хитозан,
морскую соль, а в качестве бактерицидного
компонента - взятую в соотношении 1:1 смесь
масел репчатого лука и чеснока, при следующем
соотношении компонентов, масс. %: смесь

при следующем соотношении компонентов,
масс. %: смесь масел репчатого лука и чеснока
- 15-20, дистиллят растительного сырья - 15-25,
водоросли - 10-20, дистиллят зеленого чая 10-20, порошок морского камня - 10-20, морская
соль - 10-20, пчелиный воск - 15-25.
Расширяется ассортимент средств для
ухода за кожей лица, обеспечивается их высокая
эффективность.
_____________________

(51) 2016.01
(11) 469
(13) U
A61K 7/00
(21) AM20160053U
(22) 03.06.2016
(72) Сейед Аббас Могимнежад Хоссейни (AM)
(73) Сейед Аббас Могимнежад Хоссейни, 0014,
Ереван, Мамиконянц 27, кв. 64/1 (AM)
(54) Средство для ухода за кожей лица
(57) Полезная модель относится к области
косметологии, в частности, к средствам для
ухода за кожей лица.
Средство для ухода за кожей лица
включает бактерицидный компонент- взятую в
соотношении 1:1 смесь масел репчатого лука
и чеснока, дистиллят растительного сырья,
водоросли, дистиллят зеленого чая, порошок
морского камня, морскую соль, пчелиный воск,

(51) 2016.01
(11) 470		
(13) U
A61K 7/00
(21) AM20160054U
(22) 03.06.2016
(72) Сейед Аббас Могимнежад Хоссейни (AM)
(73) Сейед Аббас Могимнежад Хоссейни, 0014,
Ереван, Мамиконянц 27, кв. 64/1 (AM)

82
82

ПОЛЕ ЗНЫЕ МОДЕ ЛИ
16.09.2016

(54) Средство по уходу за кожей лица
(57) Полезная модель относится к области
косметологии, в частности, к средствам для
ухода за кожей лица.
Средство по уходу за кожей лица включает
бактерицидный компонент взятую в соотно
шении 1:1
смесь масел репчатого лука и
чеснока, а также смесь растительных жиров,
водоросли, масло зеленого чая, рыбную икру,
соевое
масло, подсолнечное масло, масло
морской капусты, при следующем соотношении
компонентов, мас %. смесь масел репчатого
лука и чеснока - 2-7, смесь растительных
жиров - 50-80, водоросли - 2-9, масло зеленого
чая - 2-9, рыбная икра - 2-7, соевое масло 2-7, подсолнечное масло - 2-7, масло морской
капусты - 2-7.
Расширяется ассортимент средств для
ухода за кожей лица, обеспечивается их высокая
эффективность.
_____________________

(51) 2016.01
(11) 471		
(13) U
C11D 17/00
(21) AM20160043U
(22) 05.05.2016
(72) Арпик Барсегян (AM)
(73) Арпик Барсегян, 0028, Ереван, Никол
Думани 25, кв. 2 (AM)
(54) Способ приготовления мыла
(57) Полезная модель относится к области химии,
в частности, к способу приготовления мыла.
Пчелиный воск и твердые растительные
масла расплавляют на водяной бане, затем
добавляют водный раствор гидроксида натрия,
продолжают перемешивание до загустения
массы, с получением основного мыла и
формируют. В основное мыло помещают

09/2

ՄԱՍ 1
№

созревшее
с
помощью
гидрофильного
материала мыло, где гидрофильный материал
-это вязкая смесь какао, масла ши, масла
виноградных косточек и пчелинного воска,
взятых в массовом соотношении 1,5:1,5:1:1,5.
Созревшее мыло - это мыло, предварительно
положенное
на
созревание,
при
этом
гидрофильный материал помещают в выемках,
выполненных в созревшем мыле.
Расширяется ассортимент мыл.
_____________________

(51) 2016.01
(11) 472		
(13) U
E04 B2/00
(21) AM20150109U
(22) 14.08.2015
(72) Тигран Мусоян (AM)
(73) Тигран Мусоян, 0002, Ереван, Туманян 31,
кв. 34 (AM)
(54) Строительный блок
(57) Полезная модель относится к производству
строительных
материалов,
в
частности,
строительных блоков.
Строительный блок имеет корпус, на
верхней поверхности которого сделаны два
вертикальных глухих отверстия. Корпус на
горизонтальном срезе выполнен в виде фасоли,
при этом, верхние и нижние поверхности
корпуса плоские, передняя стенка выпуклая, а
задняя стенка вогнутая. На нижней поверхности
корпуса выполнен выступ, задняя стенка
которого является продолжением задней стенки
корпуса, и симметрично расположен в его
центральной части.
Повышается производительность строи
тельства, снижается трудоёмкость, сокращаются
расходы, 5 ил.
_____________________
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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
23
24
31
32
33
51
54

дата поступления заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
название промышленного образца

55*
72

изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
автор, код страны

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е О Б РА З Ц Ы
16.09.2016
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ՄԱՍ 1
№

Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 09-03
(11) 392
(13) S
(21) 20160010		
(22) 12.05.2016
(31) f20160005 (32) 19.01.2016 (33) BY
(72) Анна Владимировна Ермаченко (BY)
(73)
Открытое
Акционерное
Общество
“Савушкин продукт” (BY)
(74) А. Галоян
(54) Упаковка для пищевых продуктов (10
вариантов)
_____________________

(51) 09-03
(11) 393
(13) S
(21) 20160011		
(22) 12.05.2016
(31) f20160004 (32) 19.01.2016 (33) BY
(72) Анна Владимировна Ермаченко (BY)
(73)
Открытое
Акционерное
Общество
“Савушкин продукт” (BY)
(74) А. Галоян
(54) Упаковка для пищевых продуктов (5
вариантов)
_____________________

(51) 11-01
(11) 394
(13) S
(21) 20160015		
(22) 11.07.2016
(72) Сона Григорян (AM)
(73) Эмиль Григорян, Ереван, ул. Теряна 83, кв.
12 (AM)
(54) Керамические кольца с буквами в виде
птиц (11 вариантов)
_____________________

(51) 32-00
(11) 395
(13) S
(22) 12.05.2016
(21) 20160012		
(31) f20160003 (32) 19.01.2016 (33) BY
(72) Анна Владимировна Ермаченко, зд. 28, кв.
26, Брест (BY)
(73)
Открытое
Акционерное
Общество
“Савушкин продукт” (BY)
(74) А. Галоян
(54) Графическое изображение для упаковки
(3 варианта)
_____________________
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ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
16.09.2016
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

Անդորրա
Արաբական Միացյալ
Ամիրայություններ
Աֆղանստան
Անտիգուա և
Բարբուդա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփակա-		
նության աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպություն 		
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
Արուբա
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
Բուրկինա Ֆասո
Բուլղարիա
Բահրեյն
Բուրունդի
Բենին
Բերմուդա
Բրունեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահամներ
Բութան
Բուվեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
և արդյունաբերական
նմուշների Բենիլյուքսի
գերատեսչություն
Բելառուս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետություն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
Հանրապետություն
Կոնգո
Շվեյցարիա

CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD

Փղոսկրի Ափ
Կուկի Կղզիներ
Չիլի
Կամերուն
Չինաստան
Կոլումբիա
Կոստա Ռիկա
Կուբա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
Հանրապետություն
Գերմանիա
Ջիբութի
Դանիա
Դոմինիկա
Դոմինիկյան
Հանրապետություն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արևմտյան Սահարա
Ներքին շուկայի
ներդաշնակման
գերատեսչություն
(ապրանքային նշաններ
և արդյունաբերական
նմուշներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչություն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
Թագավորություն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետությունների
համագործակցության
խորհրդի արտոնագրային վարչություն
Գրենադա

GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW

Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
Քուվեյթ
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KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Լիբանան
Սենտ Լյուսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ
Լատվիա
Լիբիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
Հանրապետություն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
Հյուսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիվներ
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նամիբիա
Նիգեր
Նիգերիա
Նիկարագուա
Նիդեռլանդներ
Նորվեգիա

NP
NR
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RS
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SU*
SV
SY

Նեպալ
Նաուրու
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփականության աֆրիկյան
կազմակերպություն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
Պերու
Պապուա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
Պորտուգալիա
Պալաու
Պարագվայ
Կատար
Եվրոմիության բույսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
Ռումինիա
Ռուսաստանի
Դաշնություն
Ռուանդա
Սաուդյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
Սուդան
Շվեդիա
Սինգապուր
Սուրբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
Սուրինամ
Սաո Թոմե և Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական
Հանրապետություն

SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW
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Սվազիլանդ
Տուրկս և Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արևելյան Թիմոր
Թուրքմենստան
Թունիս
Տոնգա
Թուրքիա
Տրինիդադ և Տոբագո
Տուվալու
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
Հանրապետություն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներ
Ուրուգվայ
Ուզբեկստան
Սուրբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ և
Գրենադիններ
Վենեսուելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
Վանուատու
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եմեն
Սերբիա և Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի

88
88

