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ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

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

21
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2018.01 (11) 513  (13) U
A61K9/00

(21) AM20170138U (22) 04.12.2017
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Նարինե 
Ֆարսիյան (AM), Վաչե Թոքմաջյան (AM), 
Ռուզաննա Հակոբյան (AM) 
(73) «Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան 
Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի 
ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, Երևան, Արմենակյան 
125 (AM), «Շուշիի տեխնոլոգիական համալ-
սարան» հիմնադրամ, Արցախի Հանրա-
պետություն, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), 
Գագիկ Ներսիսյան, 0050, Երևան, Շևչենկոյի 1, 
բն.28 (AM) 

(54) Մաշկի խնամքի միջոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կոսմե-
տոլոգիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
դեմքի և պարանոցի մաշկի խնամքի միջոց-
ներին։

Միջոցը ներառում է մեղրամոմ, 
կակաոյի յուղ, սպերմացեպտ, գետնանուշի 
յուղ,   յուղ և գլիցերին, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ.  %). 
մեղրամոմ՝  12.1 – 12.3, կակաոյի յուղ՝ 6.5-
6.7, սպերմացեպտ՝ 16.0 – 16.2, գետնանուշի 
յուղ՝ 48.7 – 48.8, նռան կորիզի յուղ՝ 8.1-8.2 և 
գլիցերին՝ 8.1 – 8.3: 

Ստեղծված է բարձր ակտիվությամբ 
մանրէա  սպան միջոց մաշկի խնամքի համար:

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 445  (13) S 
(21) 20170010  (22) 22.05.2017
(72) Հովհաննես Ազատի Ամլիկյան (AM) 
(73) Հովհաննես Ազատի Ամլիկյան, Երևան, 
Նորագավիթ 1-ին փող., 2-րդ փակուղի, տուն 8 (AM) 
(54) Տարա կաթնամթերքի համար
(55) 

____________________

(51) 09-03 (11) 446  (13) S 
(21) 20170044  (22) 23.10.2017
(72) Տաթևիկ Հակոբյան (AM) 
(73) «Դուստր Մարիաննա» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ա. Նազարյան
(54) Սննդի տարա
(55) 

____________________
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(51) 11-01 (11) 447  (13) S 
(21) 20170055  (22) 29.12.2017
(72) Անահիտ Ղազարյան (AM) 
(73) Անահիտ Բենիամինի Ղազարյան, Երևան, 
Տերյան 8, բն. 55 (AM) 
(54) Կրծքազարդեր (64 տարբերակ)
(55) 
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____________________

(51) 11-01 (11) 448 (13) S 
(21) 20170056  (22) 29.12.2017
(72) Անահիտ Ղազարյան (AM) 
(73) Անահիտ Բենիամինի Ղազարյան, Երևան, 
Տերյան 8, բն. 55 (AM) 
(54) Կրծքազարդեր (45 տարբերակ)
(55) 
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____________________

(51) 11-01 (11) 449  (13) S 
(21) 20170057  (22) 29.12.2017
(72) Անահիտ Ղազարյան (AM) 
(73) Անահիտ Բենիամինի Ղազարյան, Երևան, 
Տերյան 8, բն. 55 (AM) 
(54) Կրծքազարդեր (42 տարբերակ)
(55) 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20161543  (111) 27219
(220) 28.11.2016 (151) 13.04.2018
   (181) 28.11.2026
(730) «Տերմինալ կոմպանիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Հ/Ա Ա-3 թաղ., 3-րդ շ., բն. 32, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

(526) Բացի «ДОЛИНА ФРУКТОВ» արտահայ-
տությունից մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 29. ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր, չրեր:

____________________

(210) 20170544  (111) 27220
(220) 21.04.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 21.04.2027
(730) Յոնքանգ Քսուլանգ Ինդասթրի 
ընդ Թրեյդ Քօ., Լթդ., CN 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 7. կուլտիվատորներ (մեքենաներ), 

ներքին այրման շարժիչների վառոցքի մոմեր,
գյուղատնտեսական մեքենաներ, զտիչներ 
շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու 
համար, դանակներ (մեքենաների մասեր), 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

կտրող մեքենաներ, ապակեկտրիչ ալմաստներ 
(մեքենաների մասեր), էլեկտրամեխանիկա-
կան սարքեր սննդամթերք պատրաստելու 
համար, բանջարեղեն և միրգ մաքրելու 
մեքենաներ, գազոնահնձիչներ (մեքենաներ), 
հնձիչներ, հնձիչ մեքենաների դանակներ, 
կենդանիների խուզի մեքենաներ, փաթաթող 
մեքենաներ, կարբյուրատորներ, ամբարձիկ-
ներ (մեքենաներ), ամբարձիչ սարքեր, 
ճանապարհային գլդոններ, խոհանոցային էլեկ-
տրա կան   մեքենաներ, հաստատուն հո սանքի 
գեներատորներ, խմորահունցիչ մեխանի-
կական մեքենաներ, ներկափոշեցրիչներ, 
շրջանաձև սղոցի շեղբեր (մեքենաների մասեր), 
աղբի, մնացուկների, թափոնների ջարդման 
մեքենաներ, պատճենիչներ (մեքենաներ), 
յուղ պատրաստող մեքենաներ, կենցաղային 
էլեկտրական մամլիչներ մրգերի համար, 
կենցաղային աղացներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների, ժապավենային սղոցներ 
(մեքենաներ), տանիքի կղմինդրներ կտրող 
մեքենաներ, բեռնասլաքներ (ամբարձիչ), 
փաթեթավորման մեքենաներ, ցցահար 
մեքենաներ, ցցագերան բեռնող (մեքենաներ), 
ողորկման էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր, 
փորիչներ (մեքենաներ), խառնիչ մեքենաներ, 
տոփանման մեքենաներ, սերմնացաններ 
(մեքենաներ), ծնկաձև լիսեռներ, 
փայտամշակման հաստոցներ, ռոբոտներ 
(մեքենաներ), մեքենաների ուղղորդիչներ, 
դուրեր մեքենաների համար, միաշերեփ 
էքսկավատորներ, մեքենաների թափանիվներ, 
կաշվե արտադրանք ավտոմեքենաների համար, 
այդ թվում ` կաշվե գլանիկներ, կաշվե օձիքներ, 
կաշվե լիցքեր, կաշվե բազկապատներ, կաշվե 
միջադիրներ, սղոցներ (մեքենաներ), գրեյդեր-
ներ (մեքենաներ հողային աշխատանքների 
համար), կուլտիվատորներ – փխրեցուցիչներ 
(մեքենաներ հողային աշխատանքների 
համար), ծառատունկ մեքենաներ, խնոցիներ, 
աղացներ կարագի համար (մեքենաներ),  
օդաճնշական մխելու գործիք, գազաեռակցման 
ապարատներ, միրգ մաքրելու մեքենաներ, 
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գլանների մխոցներ, պոմպեր (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր), պոմպեր (մեքենաներ), 
լվացքի մեքենաներ (սպիտակեղենի 
համար), մխոցի օղեր, ներկման մեքենաներ, 
յուղային պոմպեր, թրթռամեքենաներ 
բետոնե երեսարկման համար (մեքենաներ), 
բետոնախառնիչներ (մեքենաներ), փոշու 
արտածծման կայանքներ (զտիչ կայանքներ), 
լվացման սարքեր, էլեկտրական մկրատներ, 
սոսնձապատիչ էլեկտրական ատրճանակներ, 
ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնիչներ, տափա-
շուրթեր էլեկտրական, էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր մաքրելու համար, 
ապարատներ էլեկտրաաղեղային հատման 
համար, էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ, 
ապարատներ էլեկտրազոդման համար, 
էլեկտրական մանրատիչներ, էլեկտրահղկման 
մեքենաներ, էլեկտրամուրճեր, փոշեկուլներ, 
արհեստական քար կտրող մեքենաներ, 
քարամշակման հաստոցներ, հանքային 
մեքենաներ, հեսանասկավառակներ (մեքե-
նաների մասեր), աղացներ (մեքենաներ), 
կենտրոնախույս աղացներ, կենտրոնախույս 
պոմպեր, օդաճնշական մեքենաներ, օդային 
պոմպեր, խաղողի մամլիչներ, պատեր 
սպիտակեցնելու մեքենաներ, մանրատիչներ 
(փխրիչներ), մսաղացներ (մեքենաներ), 
համակցված ծեփապատման կայաններ 
(մեքենաներ), ավտոմատ մանիպուլյատորներ 
(մեքենաներ), ջարդիչնեեր դեղորայքի համար 
(մեքենաներ), բեռնման – բեռնաթափման 
սարքեր, անկյունային ողորկման մեքենաներ, 
բեռնամբարձիչներ,  ամբարձիչներ (մեքենաներ), 
խառատային հաստոցներ, մետաղամշակման 
հաստոցներ, կտրող մեքենաներ, գայլիկոնիչ 
գլխիկներ (մեքենաների մասեր), շղթայական 
սղոցներ, սղոցադազգահներ (մեքենաների 
մասեր), սղոցի շեղբեր (մեքենաների, հաստոց-
ների մասեր), փորագրման մեքենաներ, 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառու թյամբ 
ձեռքով կառավարվողների, ձեռքի գործիք  ներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների, 
ձեռքի գործիքներ (օդաճնշական), խոհա-
նոցային էլեկտրական պրոցեսորներ, մեկնա-
սարքեր շարժիչների համար, խլարարներ 
շարժիչների համար, բարձր ճնշման տակ 
զտման ապարատներ, օդամուղ մեքենաներ, 
գամիչ մեքենաներ, ֆրեզիչ հաստոցներ, 

մեքենաներ հողային աշխատանքների համար, 
հատիկաբույսերի սերմերը թեփահանող 
մեքե նաներ, ոռոգիչներ (մեքենաներ), 
ածխա խոզանակներ (էլեկտրականություն), 
մեքենաների ատամնավոր մեխանիզմներ, 
առանցքակալների ներդրակներ (մեքենաների 
մասեր), ճանապարհներն ավլող ինքնագնաց 
մեքենաներ, էլեկտրական սարքեր և մեքենաներ 
խողովակաշարի հատակը խորացնելու 
աշխատանքների անցկացման համար.

դաս 8. էտոցներ, գյուղատնտեսական 
գործիքներ ձեռքով կառավարվող, հատիչներ, 
կիսակլոր դուրեր (ձեռքի գործիքներ), 
բանջարակտրատիչներ, քերադանակներ, 
ռանդաների սայրեր, նախշառանդաների 
սայրեր, փորագրական բռնակներ, մեկուսիչ 
հանելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ), 
մկրատներ, կենդանիների խուզի մեքենաներ 
(ձեռքի գործիքներ), մամլակներ, ձեռքով 
կառավարվող այգե – բանջարանոցային գույք, 
գրունտը խտացնելու համար տոփաններ 
(ձեռքի գործիքներ), աքցաններ (ունելիներ), 
ձեռքի ամբարձիկներ, ձեռքի պոմպեր, 
ձեռքի շարժակով ձեռքի գործիքներ, ձեռքի 
սղոցների, մետաղասղոցների շրջանակներ, 
լայնակոկման գործիքներ (ձեռքի գործիքներ), 
պտուտակաբանալիներ (ձեռքի գործիքներ), 
կացիններ, միջատասպան  ջրցաններ, 
միջատասպան նյութերի փոշեցիրներ (ձեռքի 
գործիքներ), պտղահավաքիչներ (ձեռքի 
գործիք ներ), գոգաթիակներ (այգեգործություն), 
թիակներ (այգեգործություն), արդուկներ (ոչ 
էլեկտրական ձեռքի գործիքներ), սայրեր սրելու 
գործիքներ, գչիր (հորատ), ներպարուրակիչներ 
(ձեռքի գործիքներ), աքցաններ (ունելիներ), 
աքցաններ, գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի 
գործիքների մասեր), գամիչ գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ), գամիչ մուրճեր (ձեռքի գործիքներ), 
թիեր (ձեռքի գործիքներ), փոցխեր (ձեռքի 
գործիքներ), քարտաշի դուրեր, լծանակներ 
(դեկալծակներ), մուրճեր (ձեռքի գործիքներ), 
փորագրելու կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ), 
պահածոյի ոչ էլեկտրական դանակներ, ձեռքի  
մեխահանիչներ, ձեռքի շարժակով հորատներ, 
սղոցների տափուկներ (ձեռքի գործիքների 
մասեր), պտուտակահաններ ոչ էլեկտրական, 
արտապարուրակիչներ (ձեռքի գործիքներ).
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դաս 9. լուսաչափներ, միկրոմետրեր 
(մանրա չափ ներ), լուսարձակող դիոդներ 
(ԼԱԴ), էլեկտրական կերպափոխիչներ, 
տրանսֆորմատորներ (էլեկտրականություն), 
արևային մարտկոցներ, պաշտպանիչ սաղա-
վարտներ, սաղավարտաձև գլխարկներ, բու-
սոլներ (կողմնացույց - անկյունաչափներ), 
կողմնա ցույցներ, քանոններ (չափիչ գործիք-
ներ), աշխատողների դեմքը պաշտպանող 
վահաններ, դետեկտորներ, էլեկտրական 
ապահովիչներ, անկյունաչափական գործիք-
ներ, նշաձողեր (գեոդեզիական գործիքներ), 
հարթաչափներ (հորիզոնական դիրքի որոշ ման 
սարքեր), ջրի հաշվիչներ, բենզինի հաշվիչ ներ, 
ճնշման չափիչներ, տեղագրական գործիք-
ներ, հեռաչափներ (սարքեր), հեռավորու-
թյուն չափող սարքեր, չափիչ գործիքներ, 
երկրաբաշխական սարքեր և գործիքներ, 
օպտիկական մակարդակաչափներ, լազերներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակնե-
րով օգտագործվողների, գազի հաշվիչներ, 
էլեկտրա կան խտարարներ, ամպերաչափներ, 
էլեկտրական փոխարկիչներ, էլեկտրական 
մարտկոցներ, էլեկտրական չափիչ սարքեր, 
նյութեր էլեկտրահաղորդման գծերի համար 
(լարեր, մալուխներ), էլեկտրական լարեր, 
էլեկտրական մալուխներ, էլեկտրական 
փականներ, կշեռքներ, թեոդոլիտներ 
(անկյունա չափ գործիքներ), կշռման սարքեր և 
գոր ծիքներ, չափիչ սարքեր, լարման  ցուցիչներ, 
պտուտա թվերի հաշվիչներ, կերպափոխիչներ 
(էլեկտրականություն), չափիչներ, էլեկտրական 
կոլեկտորներ, բարձրաչափներ, գազաչափներ 
(չափիչ գործիքներ), խցակի վարդակներ 
(էլեկտրական միացումներ), խցակի երկ-
ժանիներ (էլեկտրական միացումներ), խցակի 
միացումներ (էլեկտրական):
 (740) Թերեզա Կանեցյան

____________________

(210) 20170905  (111) 27221
(220) 16.06.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 16.06.2027
(730) Վիգեն Գրիգորյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Մերձավան, Այգեգործների փող. 39, AM 
(442) 03.07.2017

(540) 

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

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

____________________

(210) 20170978  (111) 27222
(220) 29.06.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 29.06.2027
(730) «Էխմեա» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 11/1, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(526) «TOUR» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կարմիր, կանաչ, կապույտ և սև գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումն եր. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպա նում. 
ճանապարհորդությունների կազմակեր պում:

____________________

(210) 20171018  (111) 27223
(220) 07.07.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 07.07.2027
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(730) Լյոլյա Բադեյան, Երևան, Սունդուկյան փ., 
շ. 17, բն. 35, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(526) «588» թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
դաս 35. խանութների ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
____________________

(210) 20171172  (111) 27224
(220) 08.08.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 08.08.2027
(730) «Վիվառո Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսի-
սային պողոտա 10, բն. 69, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշ-

խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 

ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկու թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիք-
ներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. նյութեր կազ-
մարա րական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձին-
ներ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապա-
վեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետա զոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումների և հետազոտու-
թյունների ծառայություններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապահովման 
մշակում և զարգացում:

____________________
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(210) 20171268  (111) 27225
(220) 04.09.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 04.09.2027
(730) «Պարիտետ 17» ՍՊԸ, Երևան, Վար-
դանանց 7, բն. 26, AM 
(442) 15.09.2017
(540) 

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

դաս 30. թեյ:
____________________

(210) 20171273  (111) 27226
(220) 05.09.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 05.09.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարապետ Զաքար-
յան, Երևան, Էրեբունի, Օվանեսովի 7/1, AM 
(442) 02.10.2017
(540) 

(526) «ՍՎԻԹ» և «SWEET» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 30. կոնֆետներ, վաֆլիներ, բուլկի-
ներ, ամոքահունց բուլկիներ, հրուշա-
կեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով, գաթա, նշակարկանդակներ, 
քաղցրաբլիթներ, հացահատիկային արտա-
դրանք, հացահատիկային սալիկներ, 
թխվածք, չոր թխվածքաբլիթ, քաղցրավենիք, 
կարկանդակներ, բլիթներ, նրբաբլիթներ, 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն), պուդինգներ, 
տորթեր, հալվա, պատրաստի խմոր, խմոր 
հրուշակեղենի համար, փքաբլիթներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20171288  (111) 27227
(220) 08.09.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 08.09.2027

(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, բաց և մուգ շագանակագույն, կարմրա-
շագանակագույն, բեժ և բաց դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթե-
րային յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչ-
ներ. լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների 
համար. գազի բալոններ վառիչների համար. 
կայծ քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա-
խոտի համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների 
և սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  
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ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենա-
ներ. արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. խոնա-
վարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ` մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20171289  (111) 27228
(220) 08.09.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

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

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

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթե-
րային յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ` մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
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ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20171290  (111) 27229
(220) 08.09.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ լուծույթ-
ներ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթե-
րային յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչ-

ներ. լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների 
համար. գազի բալոններ վառիչների համար. 
կայծ քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա-
խոտի համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների 
և սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  

ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. խոնա-
վարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ` մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20171291  (111) 27230
(220) 08.09.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 08.09.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 
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(526) «GOLD» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. խոնա-
վարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 

ծխելու նյութեր, ներառյալ` մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20171294  (111) 27231
(220) 08.09.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 08.09.2027 
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

(526) «BLUE» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, մուգ կապույտ և արծաթագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
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լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ.  
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար:

____________________

(210) 20171370  (111) 27232
(220) 25.09.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 25.09.2027
(730) «Թաշջյան գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 26/7 բն., AM 

(442) 16.10.2017
(540) 

(526) «FOOTWEAR» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. կոշկեղեն։
____________________

(210) 20171375  (111) 27233
(220) 25.09.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 25.09.2027
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի 
Լիմիթիդ, JP 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20171376  (111) 27234
(220) 25.09.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 25.09.2027
(730) Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի 
Լիմիթիդ, JP 
(442) 01.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________
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(210) 20171381  (111) 27235
(220) 27.09.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 27.09.2027
(730) Ստյոպա Սամվելի Ծառուկյան, ՀՀ 
Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ, Բաբաջանյան 3/1, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

(591) «THE LEGEND OF GYROS» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամա-
նակավոր բնակատեղով ապահովում, 
մասնա վորապես՝ տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ. սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). սրճարանների ծառա-
յություններ. նախաճաշարանների ծառայու-
թյուններ. քեմպինգների ծառայություններ. 
ճաշարանների ծառայություններ հիմնարկ -
ներում կամ ուսումնական հաստա  տու-
թյուններում. հյուրանոցների ծառա յություն ներ. 
ռեստորանների ծառայություններ. տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ. մոթելների 
ծառայություններ. կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
վաշոկու ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171393  (111) 27236
(220) 29.09.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 29.09.2027
(730) Ալիկ Հակոբյան, Գեղարքունիքի մարզ, գ. 
Նորատուս, Պ.Սևակի 6-րդ նրբ., տուն 3, AM 
(442) 16.10.2017
(540) 

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

դաս 35. առևտուր:
____________________

(210) 20171438  (111) 27237
(220) 11.10.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 11.10.2027
(730) «Էներգոլույս նախագիծ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գալշոյան փ., տուն 24/104, AM 
(442) 01.11.2017
(540) 

(526) «ШПИК», «СВИНОЙ», «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(511) 

դաս 29. խոզի սննդային ճարպ:
____________________

(210) 20171444  (111) 27238
(220) 12.10.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 12.10.2027
(730) «Լյուբավա» ԲԸ, PL 
(442) 16.11.2017
(540) 

(526)  «SA» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
վարդագույն, կարմիր և սև գունային համակ-
ցությամբ:
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(511) 
դաս 9. դժբախտ պատահարներից, ճառա-

գայթումից և կրակից պաշտպանող հագուստ. 
կրակից պաշտպանող հագուստ ասբեստե 
գործվածքներից. պաշտպանիչ սաղավարտներ. 
կրակից պաշտպանող հագուստ. փրկարար 
բաճկոններ. գնդականթափանց բաճկոնակներ. 
զրահաբաճկոններ. լույս անդրադարձնող 
փրկարարական բաճկոններ.

դաս 22. քողարկման ցանցեր. վրաններ. 
քողարկման պատյաններ.

դաս 25. անջրանցիկ հագուստ. համա-
զգեստ:

____________________

(210) 20171460  (111) 27239
(220) 16.10.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 16.10.2027
(730)Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(442) 01.11.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք. 

վիտամիններ և սննդային հավելումներ 
մարդկանց համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171462  (111) 27240
(220) 16.10.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 16.10.2027
(730 )«Հանի» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 48, 
թիվ 8, 9, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(511) 
դաս 42. ինտերիերի դիզայն:

____________________

(210) 20171479  (111) 27241
(220) 18.10.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 18.10.2027
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 01.11.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 

գարեջրից։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171500  (111) 27242
(220) 24.10.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 24.10.2027
(730)«Լյուբավա» ԲԸ, PL 
(442) 16.11.2017
(540) 

(526) «SA» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
վարդագույն, կարմիր և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. անվտանգության գոտիներ, 
բացա ռությամբ տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների և սպորտային սարքավորումների 
համար նախատեսվածների. դժբախտ 
պատահարներից պաշտպանության անհա-
տական միջոցներ. ակնոցներ (օպտիկա). 
պաշտպանիչ դիմակներ. շնչադիմակներ, 
բացառությամբ արհեստական շնչառության 
համար նախատեսվածների. շնչադիմակներ 
օդի զտման համար. դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանող ասբեստե գործվածքից 
ձեռնոցներ. դժբախտ պատահարներից 
պաշտպանող ձեռնոցներ. ջրասուզակների 
ձեռնոցներ. ռենտգենյան ճառագայթումից 
պաշտպանող ձեռնոցներ արդյունաբերական 
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նպատակների համար. փրկագոտիներ. 
կոստյումներ ջրասուզակության համար. 
փրկարարական սարքավորումներ. բուսոլ ներ 
(կողմնացույց-անկյունաչափներ). կողմնա-
ցույցներ. ծովային կողմնացույցներ. հեռա-
դիտակներ. աստղադիտակներ. էլեկտրական 
չափիչ սարքեր. տագնապի ազդասարքեր. 
ձայնային ազդանշանային սարքեր. վթա-
րային ազդասարքեր. լուսաազդանշային 
(առկայծումային) ապարատներ. ազդանշանային 
սարքեր. ազդանշանային լապտերեր. ծովային 
ազդանշանային սարքեր. լուսատու կամ 
մեխանիկական ազդանշանային պանելներ. 
ձայնի հաղորդման ապարատներ. ձայնագրիչ 
ապարատուրա. ձայնի վերարտադրման 
սարքեր. ֆլեշ- կրիչներ. նույնականացման 
մագնիսական քարտեր. մագնիսական 
ծածկագրով քարտեր. արբանյակային 
նավագնացական սարքեր. դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատներ 
(GPS). էլեկտրոնային ազդանշանների 
հաղորդիչներ. նավագնացական սարքեր 
և գործիքներ. համակարգչային գրառված 
ծրագրային ապահովում.

դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային 
և ռելսային տրանսպորտային միջոցներ. 
զրահամեքենա. կամրջանավեր.

դաս 13. արցունքաբեր գազով զենքեր. 
հրազեն. որսորդական հրազեն. ականանետներ 
(հրազեն). ատրճանակներ (զենք). արկեր 
(զենք). օդաճնշական ատրճանակներ (զենք). 
ձեռքի զենք (հրազեն).

դաս 20. փչովի ներքնակներ, բացառու-
թյամբ բժշկականի. 

դաս 22. քողարկման պատյաններ. բրե-
զենտ. վրանածածկ (տենտ) մանածագործական 
նյութերից. ոչ մետաղական ճոպաններ. ոչ 
մետաղական ժապավեններ փաթաթելու կամ 
կապկպելու  համար. կապկպելու ոչ մետա-
ղական թելեր. ճոպաններ (ոչ մետաղական). 
կապկպելու ոչ մետաղական թելեր գյուղա-
տնտեսական նպատակների համար. 

դաս 24. գործվածքներ. մանածագործական 
նյութեր. 

դաս 25. հագուստ. կոշիկ. գլխարկներ. 
գդակներ. կոմբինեզոններ (հագուստ). պոն-
չոներ.

դաս 42. տեխնիկական հետազոտու-
թյուններ. ճարտարատեխնիկական փորձա-
քն նու թյուն. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում. տեխնոլոգիական հարցերով 
խորհրդատվություն. նյութերի փորձարկումներ:

____________________

(210) 20171547  (111) 27243
(220) 08.11.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 08.11.2027
(730) «Համաշխարհային գեղեցկության և 
նորաձևության լիգա» բարեգործական ՀԿ, 
Երևան, 0038, Հալաբյան 25, բն. 61, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

(526) «Գեղեցկության և Նորաձևության Միջազ-
գային Փառատոն-Ցուցադրություն», «Между-
народный Фестиваль Красоты и Моды» և 
«International Festival-Fashion of Beauty and Fash-
ion» գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

 դաս 41. գեղեցկության և նորաձևության 
միջազգային մրցույթ-փառատոների կազմա-
կերպում:

____________________

(210) 20171548  (111) 27244
(220) 08.11.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 08.11.2027
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «Exclusive» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

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

____________________

(210) 20171551  (111) 27245
(220) 10.11.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 10.11.2027
(730)Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 01.12.2017
(540) 

(526) «LONGER LASTING CIGARETTE» արտա հայ-
տու թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ 
«սնուս». սիգարետներ, պապիրոսներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պարկուճներ 
և լուցկի: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171554  (111) 27246
(220) 13.11.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 13.11.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լյուդվիգ 
Մանուկյան, Արմավիրի մարզ, Փարաքար, 
Հ.Աբրահամյան փ., տուն 6/1, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 
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(526) «Բրաթվուրստ» բառը և «Պատրաստված 
է սիրով» արտահայտությունն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
ոսկեգույն, կարմիր, սպիտակ և դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. նրբերշիկներ:
____________________

(210) 20171563  (111) 27247
(220) 14.11.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 14.11.2027
(730) «Իտալիկուս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-Նորք, 
Քոչարյան 18/27, AM 
(442) 01.12.2017
(540) 

(526) «HANDMADE WITH LOVE» արտա հայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 18. կաշվից, կաշվի նմանակումներից, 
կտորից պատրաստված պայուսակներ.

դաս 35. պայուսակների վաճառք:
____________________

(210) 20171567  (111) 27248
(220) 15.11.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 15.11.2027
(730) «Ֆուլլ. ամ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 
40-22, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «am» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կարմիր, կանաչ, սպիտակ, բաց և մուգ 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար, առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն), գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ, 
մար  քեթինգ (շուկայավարում), գովազդային 
տեքստերի հրատարակում, աշխատանքի վար-
ձելու գործակալությունների ծառայություններ, 
ապրանքների ցուցադրում, օգնություն 
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար-
կությունների կառավարման հարցերում, 
գովազդ, գործնական տեղեկատվություն, 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում, առցանց վաճառատեղի տրամադրում 
գնողներին և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին:

____________________

(210) 20171581  (111) 27249
(220) 16.11.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 16.11.2027
(730) «Վերածնունդ» մշակութային և ինտե-
լեկտուալ հիմնադրամ, Երևան, Արաբկիր  փ. 21, 
շ. 10, բն. 8, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. մար-
զական և մշակութային միջոցառումների 
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կազմակերպում, մասնավորապես՝ մրցույթ ների 
կազմակերպում (ուսումնական կամ զվարճալի), 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ, 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների, գրքերը դուրս 
տալու հնարավորությամբ գրադարանների 
ծառայություններ, գրքերի հրատարակում, 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում, երաժշտասրահների ներկայա-
ցումներ, նվագախմբերի ծառայություններ, 
թատերական ներկայացումներ, շոուների 
արտադրություն, կոնֆերանսների կազմա-
կերպում և անցկացում, վեհաժողովների 
(կոնգրեսների) կազմակերպում և անցկացում, 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով, 
ցուցահանդեսների կազմակերպում մշա-
կութային կամ կրթության նպատակներով, 
թատերականացված ներկայացումներ, 
գործ նական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն), թանգարանների ծառայու-
թյուններ (շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ), 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում, ներկայացումների 
տոմսերի ամրագրում, կրոնական կրթություն, 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում, հրապարակումներ էլեկտրո-
նային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ, ենթագրերի 
կատարում, երաժշտության ստեղծագործում, 
առցանց ապահովում ոչ ներբեռնելի 
էլեկտրոնային հրապարակումներով, լուսա-
նկարչական ռեպորտաժներ, համերգների 
կազմակերպում և անցկացում, մասնագի տական 
վերապատրաստում, ոչ բեռնելի երաժշտու-
թյան առցանց տրամադրում, ոչ բեռնելի տեսա-
նյութերի առցանց տրամադրում, կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում, երգահանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171665  (111) 27250
(220) 29.11.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 29.11.2027
(730) Թամարա Հարությունյան, Երևան, 
Իսակովի 40, բն. 48, AM 
(442) 18.12.2017

(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35.  հագուստի, կոշկեղենի և գլխարկի 

խանութներում մանրածախ վաճառք:
____________________

(210) 20171673  (111) 27251
(220) 29.11.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 29.11.2027
(730) «Բեսթ սոլյուշնս» ՍՊԸ, Երևան, Մ. 
Բաղրամյան 53, բն. 24, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ 
նյութական արժեքների և անհատների 
ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
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կարիքները հոգալու համար, մասնավորապես՝ 
միջնորդություն վեճերը լուծելու հար ցում, 
արբիտրաժի ծառայություններ, խորհրդա-
տվություն մտավոր սեփականության 
հարցերով, գործերի կառավարում 
հեղինակային իրավունքի բնագավառում, 
մտավոր սեփականության լիցենզավորում, 
հսկողություն մտավոր սեփականության 
բնագավառում իրավաբանական անձանց 
համար, իրավաբանական հետա զոտու-
թյուններ, դատարանում իրավունք ների 
ներկայացում, վեճերի այլընտրանքային 
(արտադատարանային) լուծման ծառայու-
թյուններ, իրավաբանական փաստաթղթերի 
նախապատրաստում, լիցենզիաների իրավա-
բանական կառավարում, երրորդ անձանց 
համար պայմանագրերի համաձայնեցման հետ 
կապված իրավաբանական ծառայություններ:

____________________

(210) 20171688  (111) 27252
(220) 30.11.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 30.11.2027
(730)Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 18.12.2017
(540) 

(526) «TRUE QUALITY» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ 
«սնուս». սիգարետներ, պապիրոսներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պարկուճներ 
և լուցկի: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171695  (111) 27253
(220) 01.12.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 01.12.2027
(730) Աքքոր, FR 
(442) 18.12.2017
(540) 

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

դաս 43. մոթելների ծառայություններ, 
գործող հյուրանոցային համալիրների ծառայու-
թյուններ. հյուրանոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառայություններ. սննդա-
մթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ. նախաճաշարանների, 
թեյարանների, բարերի (բացառությամբ 
ակումբ ների) ծառայություններ. ժամանակա վոր 
բնակատեղով ապահովում. զբոսաշրջիկների 
համար տների ծառայություններ. տե ղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում ճանա-
պարհորդների համար. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
հյուրանոցների և ռեստորանների բնագա-
վառում խորհրդատվություն և խորհուրդ 
(որոնք կապված չեն գործառնության հետ). 
կոնֆերանսների և հանդիպումների անցկացման 
համար սրահների, սենյակների և դահլիճների 
ամրագրում, վարձույթ և վարձակալություն. 
սեմինարների, բանկետների, ֆուրշետների 
և ընդունելության համար սենյակների, 
դահլիճների և սրահների ամրագրում, վար-
ձույթ և վարձակալություն. ցուցահանդեսների, 
կոնֆերանսների և հանդիպումների համար 
սարքավորանքի տրամադրում. հյուրանոցների 
և ռեստորանների տեղերի ամրագրման 
վերաբերյալ տեղեկատվության առցանց 
տրամադրում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171700  (111) 27254
(220) 01.12.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 01.12.2027



ԳՅՈՒՏԵՐ

50

ՄԱՍ 1

50

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/2 

16 .04 . 20 18

(730) «Ի 1» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 38/3, 
բն. 49/1, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ, 
արդյունաբերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ, համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում, 
մասնավորապես՝ տեխնիկական հետա-
զոտություններ. տեխնիկական նախագծերի 
ուսումնասիրում, համակարգիչների վար_
ձույթ, համակարգիչների համար գրերի 
կազմում, ծրագրային ապահովման մշակում, 
ծրագրային ապահովման արդիականացում, 
խորհրդատվություն համակարգչային տեխ-
նիկայի մշակման և զարգացման ոլորտում, 
ծրագրային ապահովման վարձույթ, նոր 
արտադրատեսակների հետազոտություն և 
մշակում երրորդ անձանց համար, արդյունա-
բերական նմուշների (դիզայնի) ստեղծման 
ծառայություններ, համակարգչային տվյալների 
վերականգնում, ծրագրային ապահովման 
սպասարկում, համակարգչային համակար գերի 
վերլուծություն, համակարգչային համակար-
գերի նախագծում, համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում, տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրո-
նային կրիչի վրա, վեբ-կայքերի ստեղծում 
և տեխնիկական սպասարկում երրորդ 
անձանց համար, համակարգչային կայքերի 
տեղադրում (վեբ-սայթերի), համակարգչային 
ծրագրային ապահովման տեղակայում. 

տվյալների և տեղեկատվական ծրագրերի 
կերպափոխում, բացառությամբ ֆիզիկական 
կերպափոխման, խորհրդատվություն 
ծրագրային ապահովման հարցերով, վեբ-
սերվերների վարձույթ, տեղեկատվական 
համակարգերի պաշտպա նություն վիրուսներից, 
ինտերնետի համար որոնման միջոցների 
տրամադրում, փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում), հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնի-
տորինգ, վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդատվություն, ծրագրային ապահովում 
որպես (SaaS) ծառայություն, սերվերների 
տեղավորում, սերվեր  ների հոսթինգ, 
տվյալների պահես տային հեռա պատ-
ճենման      ծառայություններ,      տվյալ  ների 
էլեկտրոնային պահպանում, համա կարգ չային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
արտաքին /աութսորս/ ծառայու թյունների 
տրամադրում, տեխնոլոգիաների հարցերով 
խորհրդատվություն, տեղեկատվական տեխնո-
լո գիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ, համակարգչային անվտան-
գության ոլորտում խորհրդատվություն, 
տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում, 
համակարգչային համակարգերի մոնիտո-
րինգ անսարքությունները բացահայտելու 
համար, վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություն-
ներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլոր տում), խորհրդատվություն համա-
ցանցային անվտանգության հարցերով, 
խորհրդատվություն տվյալների կոդավորման 
հարցերով, անձնական տվյալների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով տեղեկատվության գողությունը 
հայտնաբերելու համար:

____________________

(210) 20171713  (111) 27255
(220) 05.12.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 05.12.2027
(730) Հայկ Մկրտչյան, Երևան, Սայաթ-Նովա 
21ա, բն. 35, AM 
(442) 16.01.2018



ԳՅՈՒՏԵՐ

51

ՄԱՍ 1

51

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/2 

16 .04 . 20 18

(540) 

(526) «Tour» և «AM» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, նարնջագույն, երկնագույն, մուգ կա պույտ, 
կարմիր, դեղին, կանաչ, մանուշա կա գույն գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալու-
թյունների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171726  (111) 27256
(220) 07.12.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 07.12.2027
(730) «Ինտերնացիոնալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի պող., շ. 16, AM 
(442) 16.01.2018
(540)
 

(526) «ՊԱՆԴՈԿ», «ТАВЕРНА», «TAVERN» գրա-
ռումն երն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, մասնա վո-
րապես՝ սրճարանների ծառայություններ, 
նախաճաշարանների ծառայություններ, ռեստո-
րանների ծառայություններ, բարերի ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20171772  (111) 27257
(220) 13.12.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 13.12.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լաուրա 
Արզումանյան, Երևան, Ավան-Առինջ 2/7, բն. 
39, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(526) «Elite Cleaning Service» և «մաքրման 
ծառայություն» արտահայտություններն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կարմիր, կապույտ և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 37. գորգերի լվացում, փափուկ 
կա հույքի քիմմաքրում, մեքենաների քիմ-
մաքրում, գորգերի քիմմաքրում, բնակարան-
ների մաքրում:

____________________

(210) 20171808  (111) 27258
(220) 20.12.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 20.12.2027
(730) Ալիկ Ռազմիկի Հակոբյան, Գեղարքունիքի 
մարզ, գ. Նորատուս, Պ. Սևակի 6-րդ նրբ., տուն 
3, AM 
(442) 16.01.2018



ԳՅՈՒՏԵՐ

52

ՄԱՍ 1

52

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/2 

16 .04 . 20 18

(540) 

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

դաս 11. սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման և օդափոխման սարքեր.

դաս 29. սառեցված և չորացված մրգեր և 
բանջարեղեն, կաթ և կաթնամթերք.

դաս 30. սուրճ, թեյ հրուշակեղեն և 
քաղցրավենիք, պաղպաղակ և սառույց.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր, 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.

դաս 35. սառեցված և չորացված մրգերի 
ու բանջարեղենի, կաթի և կաթնամթերքի, 
սուրճի, թեյի հրուշակեղենի և քաղցրավենիքի, 
պաղպաղակի և սառույցի, մրգահյութերի 
առևտուր.

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

____________________

(210) 20171809  (111) 27259
(220) 20.12.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 20.12.2027
(730) Ալիկ Ռազմիկի Հակոբյան, Գեղարքունիքի 
մարզ, գ. Նորատուս, Պ. Սևակի 6-րդ նրբ., տուն 
3, AM 
(442) 16.01.2018

(540) 

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

դաս 11. սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման և օդափոխման սարքեր.

դաս 29. սառեցված և չորացված մրգեր և 
բանջարեղեն, կաթ և կաթնամթերք.

դաս 30. սուրճ, թեյ հրուշակեղեն և 
քաղցրավենիք, պաղպաղակ և սառույց.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր, 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.

դաս 35. սառեցված և չորացված մրգերի 
ու բանջարեղենի, կաթի և կաթնամթերքի, 
սուրճի, թեյի հրուշակեղենի և քաղցրավենիքի, 
պաղպաղակի և սառույցի, մրգահյութերի 
առևտուր.

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

____________________

(210) 20171859  (111) 27260
(220) 25.12.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 25.12.2027
(730) Հակոբ Հարությունյան, Երևան, 0031, 
Լենինգրադյան 31/6, բն. 46, AM 
(442) 16.01.2018
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
սև (CMYK, K-50%), մուգ սև (CMYK, K-100%), 
կանաչ (CMYK, C-40%, M-0, Y-100%, K-20%) և 
աղյուսակարմիր (CMYK, C-0%, M-60%, Y-80%, 
K-20%) գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների ուղե կ-
ցում. տրանսպորտային ծառայություններ 
զբոսաշրջիկների համար. ճանա պար հոր-
դությունների կազմակերպում. ճանա պար-
հորդությունների տոմսերի ամրագրում. 
ճանապարհորդների փոխադրում. ճանա-
պարհորդությունների ամրագրում:

____________________

(210) 20171875  (111) 27261
(220) 29.12.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 29.12.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ար ծաթա գույն, մուգ շագանակագույն և ոսկե-
գույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

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

____________________
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(210) 20171876  (111) 27262
(220) 29.12.2017 (151) 13.04.2018
   (181) 29.12.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, բաց և մուգ արծաթագույն, ոսկեգույն 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի 
եթերային յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների 
բռնիչներ. լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների 
համար. գազի բալոններ վառիչների համար. 
կայծ քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա-
խոտի համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների 
և սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 

համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ՝ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20180003 (111) 27263
(220) 09.01.2018 (151) 13.04.2018
   (181) 09.01.2028
(730) Սանասար Բեգլարյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան 7, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու շա կա գույն գույնով։
(511) 

դաս 4. վառելանյութ (բենզին).
դաս 35. առևտուր, բենզինի և դիզելային 

վառելիքի ներմուծում, գրասենյակային ծառա-
յություններ.
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դաս 37. վառելանյութի լիցքավորման 
ծառա յություններ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ: 
____________________

(210) 20180004 (111) 27264
(220) 09.01.2018 (151) 13.04.2018
   (181) 09.01.2028
(730) Սանասար Բեգլարյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան 7, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն գույնով։
(511) 

դաս 4. վառելանյութ (բենզին).
դաս 35. առևտուր, բենզինի և դիզելային 

վառելիքի ներմուծում, գրասենյակային ծառա-
յություններ.

դաս 37. վառելանյութի լիցքավորման 
ծառա յություններ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխա-
դրումներ:  

____________________

(210) 20180006 (111) 27265
(220) 10.01.2018 (151) 13.04.2018
   (181) 10.01.2028
(730) Սանասար Բեգլարյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան 7, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(511) 
դաս 4. վառելանյութ (բենզին).
դաս 35. առևտուր, բենզինի և դիզելային 

վառելիքի ներմուծում, գրասենյակային ծառա-
յություններ.

դաս 37. վառելանյութի լիցքավորման 
ծառա յություններ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ: 
____________________

(210) 20180011  (111) 27266
(220) 10.01.2018 (151) 13.04.2018
   (181) 10.01.2028
(730) Անդելի գրուպ Քո., Էլ-Թի-Դի, CN 
(442) 01.02.2018
(540) 

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

դաս 9. էլեկտրական կոճեր, տագնապի 
ազդանշաններ, ձայնային ազդանշանային 
սարքեր, էլեկտրամագնիսների կոճեր, 
վթարային ազդասարքեր, ամպերաչափներ, 
տրանսֆորմատորներ (էլեկտրականություն), 
բաշխիչ տուփեր (էլեկտրականություն), 
վթարային էլեկտրական զանգեր, ծայրային 
կցորդիչներ (էլեկտրականություն), ճյուղա-
վորման տուփեր (էլեկտրականություն), 
էլեկտրական մալուխների պարուտակներ, 
էլեկտրական կոլեկտորներ, արտադրա-
կան գործընթացների հեռակառավարման 
էլեկտրական տեղակայանքներ, փակ անջա-
տիչներ (էլեկտրականություն), հաշվիչ-
ներ, էլեկտրական կոնդենսատորներ, 
էլեկտրահաղորդիչներ, էլեկտրական 
շղթայի գործարկիչներ, գծային միա-
ցիչներ (էլեկտրականություն), միացման 
տուփեր (էլեկտրականություն), կոմուտաց-
ման վահաններ, էլեկտրական 
հպակներ, էլեկտրական կարգավորող 
սարքեր, դիտարկման և վերահսկման 
էլեկտրական ապարատուրա, էլեկտրական 
կերպափոխիչներ, կոմուտացման էլեկտրական 
ապարատներ, էլեկտրական փոխարկիչներ, 
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սահմանափակիչներ (էլեկտրականություն), 
հոսանքի ուղղիչներ, ռեդուկտորներ 
(էլեկտրական), էլեկտրական ապահովիչներ, 
բաշխիչ վահաններ (էլեկտրականություն), 
բաշխիչ կառավարակետեր (էլեկտրակա-
նություն), չափիչներ, չափիչ սարքեր, հոսանքի 
կորստի էլեկտրական ցուցիչներ, էլեկտրական 
չափիչ սարքեր, էլեկտրական մալուխներ, կա ռա-
վարման  վահաններ  (էլեկտրակա նու թյուն), 
էլեկտրական միացքներ, էլեկտրական ռելեներ, 
էլեկտրոնային ազդանշանների հաղոր դիչներ, 
թերմոստատներ (ջերմապահպանիչներ), 
էլեկտրահաղորդալարեր, լիցքավորող 
սարքեր, կուտակիչների համար, հաճա-
խաչափներ, հալուն ապահովիչներ, 
կերպա փոխիչներ (էլեկտրականություն), 
ժամա նակի ավտոմատ ռելեներ, էլեկ-
տրական կուտակիչներ, օմաչափներ, 
զանգեր (տագնապի ազդասարքեր), էլեկ-
տրական դիմադրություններ, սեղմակներ 
(էլեկտրականություն), շչակներ, վոլտաչափներ, 
նյութեր էլեկտրահաղորդման գծերի համար 
(լարեր, մալուխներ)։

____________________

(210) 20180057 (111) 27267
(220) 19.01.2018 (151) 13.04.2018
   (181) 19.01.2028
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 77/3, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(526) «SINCE 1951» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մոխրագույն, կապտափիրուզա գույն, 
մուգ կապույտ և կարմիր գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

____________________

(210) 20180085 (111) 27268
(220) 23.01.2018 (151) 13.04.2018
   (181) 23.01.2028
(730) Կարեն Դավթյան, Երևան, Դրոյի 6, բն. 
16, AM, Հայկ Մխիթարյան, Երևան, Դիմիտրովի 
նրբ., տուն 40/3, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(526) «CAFE & KITCHEN» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և կարմիր գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), սրճարանների ծառայություն-
ներ, ռեստորանների ծառայություններ, 
ինքնա սպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ, խորտկարանների ծառայու-
թյուններ, բարերի ծառայություններ, մթերքից 
խոհարարական արձանիկների ստեղծում:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20180086 (111) 27269
(220) 24.01.2018 (151) 13.04.2018
   (181) 24.01.2028
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(730) «Ագաթատ-գոլդ»  ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Նոր Կյուրին, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

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

____________________

(210) 20180087 (111) 27270
(220) 24.01.2018 (151) 13.04.2018
   (181) 24.01.2028
(730) «Ագաթատ-գոլդ»  ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Նոր Կյուրին, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

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

____________________

(210) 20180091  (111) 27271
(220) 24.01.2018 (151) 13.04.2018
   (181) 24.01.2028
(730) «Նոաս օրչարդս դիսթիլինգ քոմփանի» 
ՍՊԸ, Երևան,Նորք-Մարաշ 0047, Նորքի 
այգիներ 202, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի). մասնավորապես՝ օղի, 
գինի, բրենդի:  

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4143 02.04.2028 Քուրս Բրյուինգ Քամփնի, US

4190 23.01.2028 Վալիո ԼԹԴ, FI

4306 08.05.2028 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

4433 24.06.2028 Դոմինոս ԱյՓի Հոլդըր ԼԼՔ, US

4434 24.06.2028 Դոմինոս ԱյՓի Հոլդըր ԼԼՔ, US

4465 18.05.2028 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

4470 09.06.2028 Գ.Դ. Սըրլ ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

4514 20.05.2028 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

4594 25.02.2028 Ֆոսրոք Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB

13298 31.01.2028 Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR

13303 21.03.2028 «Արանեա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, Արարատ, Իսահակյան 32ա, AM

13350 02.04.2028 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

13428 03.04.2028 Կվայսեր Ֆարմա ԳմբՀ & Քո.ԿԳ, DE

13451 18.04.2028 Ասենսիա Դայըբիթիս Քեըր Հոլդինգզ ԱԳ, CH

13558 27.03.2028 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

    Աշտարակի խճ. 2ա, AM

13599 11.07.2028 Օբշչեստվո ս Օգռանիչեննոյ Օտվետստվեննոստյու 

    «ԻՍՍԻ ՌՈՅԱԼՏԻ», RU

13608 14.02.2028 Թրոմմսդորֆֆ ԳմբՀ ունդ Քո. ԿԳ, DE

13714 27.02.2028 Ֆլովիլ Ինթերնեյշնլ Լայթինգ (Հոլդինգ) Բ.Վ., NL

13722 27.03.2028 Ջ. ընդ Փ. Քոութս, Լիմիթիդ, GB

13733 23.06.2028 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Լուսավորիչի 9, AM

13797 20.05.2028 «Արփիմեդ» ՀՁ ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան,    

    2-րդ միկրոշրջան, շենք 19, AM

13884 12.09.2028 «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, 

    Մյասնիկյան 76, AM

14058 09.04.2028 Հեգո Լիմիթիդ, CY

14201 28.07.2028 Գոուըն Քամփընի, ԼԼՔ, US

14303 12.09.2028 ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

14564 15.05.2028 «Հասմիկ և եղբայրներ» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, 

     գյուղ Վարդաձոր, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

     A61K9/00             513  U

      09-01                 445 S
      09-03                446 S
      11-01                  447 S
      11-01                  448 S
      11-01                  449 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2052
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1198, 10633
73 (1) Իրավատեր  ՈՒիլյամսոն-Դիքի 
Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, 
319 Lipscomb Street, Fort Worth, Texas 76104, 
U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՈՒիլյամսոն-
Դիքի Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի, ԼԼՔ, 319 Lip-
scomb Street, Fort Worth, Texas 76104, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.03.2018

____________________

Գրանցում No 2053
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1198, 10633
73 (1) Իրավատեր  ՈՒիլյամսոն-Դիքի 
Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի, ԼԼՔ, 319 Lipscomb 
Street, Fort Worth, Texas 76104, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Վ-Դ Ափփարել 
Քամփնի, ԼԼՔ, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.03.2018

____________________

Գրանցում No 2054
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3863, 6217
73 (1) Իրավատեր  Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 
9GS, England, GB

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ասփեն Գլոբալ 
Ինքորփորեյթիդ, GBS Plaza, Cnr. La Salette & 
Royal Roads, Grand Bay, Mauritius, MU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          26.03.2018

____________________

Գրանցում No 2055
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12347
73 (1) Իրավատեր  Բրաուն-Ֆորմեն 
Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, 850 Dixie 
Highway, Louisville, Kentucky 40210, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բրաուն-
Ֆորման Դիսթիլըրի, Ինք., 2921 Dixie Highway, 
Shivley, Kentucky 40216, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          26.03.2018

____________________

Գրանցում No 2056
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15667
73 (1) Իրավատեր «Գազ Սուզան Արմենիա» ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Վրացական 5-րդ նրբանցք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Մոխսեն 
Ագպարաստինադժաֆաբատի, ԻԻՀ 
Նաջաֆաբատ, Շարիատի Սաֆա փողոց, 3 
խայամ 59, IR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          29.03.2018

____________________
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Գրանցում No 2057
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16024
73 (1) Իրավատեր  Յունիֆարմ, ինք., 350 Fifth 
Avenue, Suite 6701, New York, N.Y. 10118, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Տակեդա 
Ֆարմասյութիքլզ Ինթըրնեշնլ ԱԳ, Thurgau-
erstrasse 130, 8152 Glattpark-Opfikon (Zurich), 
Swiss Confederation, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                  Հանրապետություն
Գրանցված է                         30.03.2018

____________________

Գրանցում No 2058
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6656, 6658, 6887
73 (1) Իրավատեր Զենտիվա, ա.ս., Bratislava, 
Einsteinova 24, Post code: 851 01, the Slovak 
Republic, SK
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սանոֆի, 54, 
rue La Boetie, 75008 Paris, France, FR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        30.03.2018

____________________

Գրանցում No 2059
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16043
73 (1) Իրավատեր  Նոդրն ընդ Շելլ 
ՈՒորլդուայդ Լիմիթիդ – Լյուքսեմբուրգ Բրենչ, 
5TH FLOOR, 55 AVENUE DE LA GARE, L 1611 
- LUXEMBURG, GRAND DUCHY OF LUXEM-
BOURG, LU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Նոդըրն ընդ 
Շելլ ՈՒորլդուայդ Լիմիթիդ, The Northern & 
Shell Building, Number 10 Lower Thames Street, 
London EC3R 6EN, Great Britain, GB
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         07.04.2018

____________________

Գրանցում No 2060
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20270
73 (1) Իրավատեր Յահու Հոլդինգզ, Ինք., 701 
First Avenue Sunnyvale, California 94089, U.S.A., 
US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օութ Ինք., 
22000 AOL Way, Dulles Virginia 20166, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն 
Գրանցված է                         07.04.2018

____________________



64

 

64

№ 04/2 
16 .04 . 20 18

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

3074                 22.09.2017
3170                 26.09.2017

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

140U       24.09.2017 

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

(51) 2018.01 (11) 513  (13) U
A61K9/00

(21) AM20170138U (22) 04.12.2017
(72) Гагик Нерсисян (AM), Нарине Фарсиян (AM), 
Ваче Токмаджян (AM), Рузанна Акобян (AM) 
(73) ЗАО “Институт водных проблем и гидро-
техники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM), 
«Шушинский Технологический Университет» 
фонд, Республика Арцах,  Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), Гагик Нерсисян, 0050, Ереван, ул. 
Шевченко 1, кв. 28 (AM) 

Сведения о выданных патентах

(54) Средство для ухода за кожей
(57) Полезная модель относится к области 
косметологии, в частности, к средствам для 
ухода за кожей лица и шеи. 

Средство включает пчелиный воск, 
масло какао,  спермацепт,  масло арахиса, 
масло косточки граната и глицерин, при 
следующем соотношении компонентов, мас. %: 
пчелиный воск - 12.1 – 12.3, масло какао - 6.5-
6.7,  спермацепт - 16.0 – 16.2,  масло арахиса 
- 48.7 – 48.8,   масло косточки граната - 8.1-8.2 
и глицерин - 8.1 – 8.3. 

Создано средство для ухода за кожей, 
обладающее высокой антибактериальной 
активностью.

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-01 (11) 445  (13) S 
(21) 20170010  (22) 22.05.2017
(72) Ованес Азатович Амликян (AM) 
(73) Ованес Азатович Амликян, Ереван, 
Норагавит 1-ая улица, 2-ой тупик, дом 8 (AM) 
(54) Тара для молочных продуктов

____________________

(51) 09-03 (11) 446  (13) S 
(21) 20170044  (22) 23.10.2017
(72) Татевик Акопян (AM) 
(73) ООО “Дустр Марианна” (AM) 
(74) А. Назарян
(54) Тара для пищевых продуктов

____________________

(51) 11-01 (11) 447  (13) S 
(21) 20170055  (22) 29.12.2017
(72) Анаит Казарян (AM) 
(73) Анаит Бениаминовна Казарян, Ереван, ул. 
Теряна 8, кв. 55 (AM) 
(54) Броши (64 варианта)

____________________

(51) 11-01 (11) 448 (13) S 
(21) 20170056  (22) 29.12.2017
(72) Анаит Казарян (AM) 
(73) Анаит Бениаминовна Казарян, Ереван, ул. 
Теряна 8, кв. 55 (AM) 
(54) Броши (45 вариантов)

____________________

(51) 11-01 (11) 449  (13) S 
(21) 20170057  (22) 29.12.2017
(72) Анаит Казарян (AM) 
(73) Анаит Бениаминовна Казарян, Ереван, ул. 
Теряна 8, кв. 55 (AM) 
(54) Броши (42 варианта)

____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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