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

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

(51) 2017.01 (11) 3138 (13) A
B24B39/00
B24B3/00

(21) AM20170064 (22) 14.04.2017
(72) Բորիս Սերգեյի Բալասանյան (AM), Արմեն 
Արշակյան (AM), Արամ Բալասանյան (AM), 
Ալեքսանդր Ղարայան (AM), Հովհաննես 
Չիբուխչյան (AM), Բորիս Արմենի Բալասանյան 
(AM), Սարգիս Եղիազարյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան»  հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 
(54) Սարահարթ կանոնավոր միկրոռելիեֆի 
ձևավորման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենամասերի 
աշխատանքային մակերույթների կանոնավոր 
միկրոռելիեֆի ձևավորման ոլորտին, 
մասնավորապես սարահարթ կանոնավոր 
միկրոռելիեֆի ձևավորման եղանակներին: 

Այն կիրառություն կգտնի մեքենա շինու
թյունում, ավիաշինությունում, հրթիռա
շինու  թյունում, ռազմաարդյունա բերա կան 
արտադրություններում ցիկլային ծանր 
բեռնվածքների պայմաններում աշխատող 
մեքենամասերի աշխատանքային մակերևույթ
ների ձևավորման գործընթացներում: Ըստ 
եղանակի մեքենամասի մակերևույթի վրա յուղի 
գրպանիկների միկրոպրոֆիլի ձևավորման 
ժամանակահատվածում մեծացնում են 
ձևավորող գործիքի և մեքենամասի հպման 
մակերևույթների միջև ստատիկ ուժը և 
ձևավորող գործիքի թրթռումների ամպլիտուդը, 
ընդ որում, ստատիկ ուժը և ձևավորող գործիքի 
թրթռումների ամպլիտուդը մեծացումներն 
իրականացնում են թրթռումների մեկ 
պարբերության ժամանակահատվածում, իսկ 
նրանց մեծությունները որոշում են փորձնական 
ճանապարհով ըստ յուղի գրպանիկների 

միկրոպրոֆիլի խորության, որը թույլ է տալիս 
կանոնավոր միկրոռելիեֆի սարահարթ 
տարրերի և յուղի գրպանիկների ձևավորումն 
իրականացնել նույն գործընթացում:

Բարձրացվում է գործընթացի արտադրողա
կանությունը, 4 նկ.:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3139 (13) A
F16 H21/00

(21) AM20170038 (22) 16.03.2017
(72) Ներսես Խաչատուրի Հակոբյան (AM), 
Միքայել Հարությունյան (AM), Սերգեյ Վերլինսկի 
(AM), Յուրի Սարգսյան (AM) 
(73) Ներսես Խաչատուրի Հակոբյան, 0012, 
Երևան, Ա. Խաչատրյան 38 տուն (AM) 
(54) Միկրոմանիպուլյատոր
(57) Գյուտը վերաբերում է ռոբոտատեխնիկայի 
բնագավառին և կարող է կիրառվել ճշգրիտ 
սարքաշինության և այլ ոլորտներում:

Միկրոմանիպուլյատորն  ունի  երեք  
անշարժ և  մեկ ելքի օղակներ, ելքի օղա
կին միակցված երեք փոխուղղահայաց 
նույնական կինեմատիկական շղթաներ, 
որոնք ծայրամասերին ունեն երկուական 
առաձգական հոդակապեր՝ երկկողմանի 
շարժման հնարավորությամբ, ընդ որում, 
յուրաքանչյուր կինեմատիկական շղթան համա
պատասխան անշարժ օղակին միակցված 
է երկկողմանի գործողության մեկական 
շարժաբերող պիեզոէլեկտրական ակտուա
տորի միջոցով: Յուրաքանչյուր կինեմատիկա
կան շղթայի միջնամասում տեղակայված 
է դրա երկարությունը կարգավորող 
պիեզոէլեկտրական ակտուատոր:

Մեծացվում է  միկրոմանիպուլյատորի 
աշխատանքի ճշգրտությունը. 1 նկ.:  

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

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

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

21
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№ 10/1   02 . 10 . 20 17

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2017.01 (11) 495  (13) U
A01G 9/00
A01G 7/00

(21) AM20170037U (22) 14.03.2017
(72) Արսեն Արթուրի Հայրիյան (AM) 
(73) Արսեն Արթուրի Հայրիյան, 2401, Կոտայքի 
մարզ, Եղվարդ, Երևանյան 6բ, բն. 20 (AM) 
(54) Համակցված արևային ջերմոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
գյուղատնտեսության բնագավառում արևի 
էներգիայի օգտագործման սարքավորում-
ներին, մասնավորապես` ջերմոցներին, 
և կարող է օգտագործվել փակ գրունտի 
բանջարաբուծության ոլորտում։

Համակցված արևային ջերմոցն ունի 
ջերմամեկուսացված պատեր: Ջերմոցի 
հյուսիսային, արևելյան և արևմտյան պատերը 
կազմված են հաջորդաբար ներսից դուրս 
տեղադրված ցեմենտավազե շերտից, ծղոտի 
հակերից, դրանք միմյանց ամրացնող 
ամրանային ցանցից, մեջտեղում ամրալարերով 
ամրացված ծղոտի հակերից, ամրանային 
ցանցի երկրորդ շերտից, պատի արտաքին մասի 
ցեմենտավազե շերտից: Ջերմոցի հյուսիսային 
պատին լրացուցիչ կցված է պահեստային 
տարածքը և ջերմամեկուսացված տեխնիկա-
կան սրահը, որտեղ տեղադրված է կենսագազի 
ստացման կայանը: Ջերմոցի տեխնիկական 
սրահի պատերում, պահեստային տարածքի 
պատերում, ջերմոցի հյուսիսային պատի և 
ցեմենտավազե հարավային հիմնապատի մեջ 
ներկառուցված են կառավարվող օդամղիչներ։

Բարձրացվում է ջերմոցների ջերմա-
մեկուսացման մակարդակը, բարելավվում 
է կենսագազի ստացման տեղակայանի 
գործարկման արդյունավետությունը, նվա-
զեցվում են ջերմոցի ջեռուցման, շահագործման 
և շինարարության ծախսերը, 1 նկ.:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 496 (13) U
A44B 19/00

(21) AM20170077U (22) 20.05.2017
(72) Լուսինե Խաչիկի Դանիելյան (AM) 
(73) Լուսինե Խաչիկի Դանիելյան (AM) 

(54) Օղլակ-շղթա
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
արդուզարդեղենին, մասնավորապես` օղլակ-
շղթաներին:

Օղլակ-շղթան ունի երեք ժապավեն և 
վազկանիկ. ընդ որում, ժապավենների եզրերին 
շախմատաձև ամրացված են բութակներ ու 
փորակներ ունեցող ձևավոր ցցակներ, իսկ 
վազկանիկը ընդհանուր է և կատարված է երկու 
Y-աձև միակցող անցուղիներով: ժապավենների 
ձևավոր ցցակներով եզրերի հակառակ կողմի 
եզրերն իրականացված են պարբերաբար 
կրկնվող սեղանաձև կտրվածքներով: 

Առաջարկվող օղլակ-շղթան իր դեկորատիվ-
կիրառական բնույթով ընդլայնում է դրանց 
օգտագործման տիրույթը, 2 նկ.:    
(74) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(51) 2017.01 (11) 497  (13) U
E04B 5/00

(21) AM20170072U (22) 12.05.2017
(72) Էդվարդ Հակոբյան (AM), Աշոտ Երեմյան (AM) 
(73) Էդվարդ Լեոնիդի Հակոբյան (AM), Աշոտ 
Սաղաթելի Երեմյան (AM) 
(54) Շվաքարան
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է հանգստի 
գոտիների ձևավորման սարքավորումներին, 
մասնավորապես՝ հավաքովի ծածկերին:

Շվաքարանն ունի անջրաթափանց կտոր 
և ուղղորդիչներ: Անջրաթափանց կտորը 
մի եզրով ամրացված է զսպանակավորված 
թմբուկին, իսկ հակառակ եզրի մոտ ամրացված 
են կառչաններ, որոնք կառչման մեջ են մտնում 
ուղղորդիչների սևեռիչների հետ: Ուղղորդիչ-
ները կարող են լինել ուղիղ, ունենալ կորի տեսք 
կամ լինել հոդակապային:

Հեշտացվում  է շվաքարանի ոչ աշխա-
տան քայինից աշխատանքային դիրքի 
բերելու գործողությունը, փոքրանում է ոչ 
աշխատանքային վիճակում շվաքարանի 
զբաղեցրած տարածքը, 6 նկ.:
(74) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գույնը և գունային համակցությունը
             իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

02 . 10 . 20 17

(210) 20150733  (111) 26420
(220) 02.06.2015 (151) 20.09.2017
   (181) 02.06.2025
(730) «Արարատ ռեզորտ» ՍՊԸ, ք. Ծաղկաձոր, 
Մ. Մկրտչյան 54, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20161363  (111) 26421
(220) 18.10.2016 (151) 20.09.2017
   (181) 18.10.2026
(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի 4, բն. 
11, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

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

մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը 
քայքայումից պաշտպանող նյութեր. 
ներկանյութեր. խածատող, սևեռակայող 
նյութեր, չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր 
և փոշենման մետաղներ գեղանկարչության, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար վես-
տական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և 
դրանց համահալվածքներ. հանքանյութեր. 
շինարարական մետաղյա նյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր 
իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շար  ժիչ-
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանս  պոր-
տային միջոցների հա մար նախա տեսված ների). 
մեքենաների   կցոր  դիչ ներ և փոխանցման 
տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանս-
պորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). գյուղատնտեսական գործիքներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
ինկուբատորներ հավկիթների համար. առևտրի 
ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով 
կառավարվող). դանակավոր իրեր, պատա-
ռաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ.
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դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնա բուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների, 
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրա-
բուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար. թերապևտիկ և օժանդակ 
սարքեր, նախատեսված սահմանափակ 
հնարավորություն ունեցող մարդկանց համար. 
մերսման ապարատներ. ապարատներ, 
սարքեր և գործիքներ նորածինների համար. 
ապարատներ, սարքեր և գործիքներ սեռական 
ակտիվության համար.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

տպա գրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար 
և այդ նյութերի փոխարինիչներ. մասնակի 
մշակված պլաստմասսաներ և ռետիններ. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ 
մետաղական ճկուն խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. պարա-
նոցա կապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար.

դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր. 
ոչ մետաղական կոշտ խողովակներ 
շինարարական նպատակների համար. 
ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղական 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. 
ոչ մետաղական հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, 
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ. խեցի. ծովի 
փրփուր. սաթ.

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

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ. ցանցեր. վրաններ, բրեզենտ. 
մանածագործական կամ սինթետիկ նյութերից 
վրանածածկեր. առագաստներ. պարկեր առանց 
փաթեթավորման փոխադրման և պահպանման 
համար. խծուծման նյութեր, բացառությամբ 
թղթից, ստվարաթղթից, ռետինից և 
պլաստմասսայից պատրաստվածների. մանա-
ծագործական թելքահումքից նյութեր և դրանց 
փոխարինիչներ.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա-
գործության համար.

դաս 24. գործվածքներ և դրանց 
փոխարինիչներ. սպիտակեղեն կենցաղային 
օգտագործման համար. մանածագործական 
կամ պլաստմասսայե վարագույրներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. զարդարանքներ մազերի համար. 
արհեստական մազեր.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածած կույթ-
ներ. պատի պաստառներ (ոչ մանածագոր-
ծական).
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դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատ րաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու-
նա բերական վերլուծումների և հետա զոտու-
թյունների ծառայություններ. համա  կարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապա հովման 
մշակում և զարգացում.

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
նյութական արժեքների և անհատների 
ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։

_____________________

(210) 20161519  (111) 26422
(220) 22.11.2016 (151) 20.09.2017
   (181) 22.11.2026
(730) «Բռանչ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 100 
շենք , տարածք 47, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

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

դաս 29. սառեցված, չորացված և ջերմա-
մշակման ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. 
դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքներ պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:

_____________________

(210) 20161556  (111) 26423
(220) 30.11.2016 (151) 20.09.2017
   (181) 30.11.2026
(730) «Գրհակ» ՍՊԸ, գ. Առինջ, Մաշտոցի 1-ին 
նրբ., տուն 21, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 
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(526) «Առողջ սնունդ» և «Aroghj snund»  արտա-
հայտություններն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:
(511) 

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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.

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 

կոսմե տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170011  (111) 26424
(220) 10.01.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 10.01.2027
(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 8, 170 
տարածք, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(526) «FUN & ENTERTAINMENT» և «WINTER 
PARK» արտահայտությունները 41-րդ և 43-րդ 
դասերի համար ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, բաց և մուգ կապույտ և կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

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

_____________________
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(210) 20170037  (111) 26425
(220) 16.01.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 16.01.2027
(730) Բեսթ ՈՒեսթրն Ինթերնեյշնլ, Ինք., US 
(442) 16.03.2017
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170060  (111) 26426
(220) 19.01.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 19.01.2027
(730) «Վարկս էյ էմ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ, Երևան, 
Սարյան 1, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(526) «Varks» բառը և «.am» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն:
_____________________

(210) 20170304  (111) 26427
(220) 03.03.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 03.03.2027
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ, 

ոչ բուժական օճառ. օծանելիք, եթերային յուղեր.
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղեր պզուկների (բշտիկների) բուժման 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ, 
որոնք օգտագործվում են մաշկաբուժության 
ժամանակ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20170328  (111) 26428
(220) 09.03.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 09.03.2027
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., HR 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ, 

ոչ բուժական օճառ. օծանելիք, եթերային յուղեր.
դաս 5. դեղագործական և բժշկական 

պատ րաստուկներ, դեղագործական պատրաս-
տուկներ, որոնք օգտագործվում են մաշկա -
բուժության ժամանակ. դեղեր պզուկների 
(բշտիկների) բուժման համար. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. սպեղանալաթեր. վիրակապման 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20170348 (111) 26429
(220) 13.03.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 13.03.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե 
Տրդատյան Կարապետի, Երևան, Սոֆիայի 
48/2, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 30. հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:

_____________________
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(210) 20170371  (111) 26430
(220) 15.03.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 15.03.2027
(730) «Էմ Էյ ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Շահսուվարյան 
3, բն. 9, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(526) «SUSHI» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170431  (111) 26431
(220) 30.03.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 30.03.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալմաստ 
Սարգսյան, ք. Էջմիածին, Չերնիշևսկի 23, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. չրեր:

_____________________

(210) 20170469  (111) 26432
(220) 05.04.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 05.04.2027
(730) Տակարա Բելմոնտ Քորփորեյշն, JP 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

մի ջոցներ. պատրաստուկներ մազերը 
գանգրացնելու համար. միջոցներ մազերը 
ներկելու համար. ոչ բուժական օճառներ. 
ոչ բուժական շամպուններ մազերի 
համար. լավորակիչներ մազերի համար. 
պատրաստուկներ մազերը խնամելու համար. 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. 
լաք մազերի համար. մազերի հարդարման 
միջոցներ. պարֆյումերիային արտադրանք. 
պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
գլխամաշկը խնամելու համար. միջոցներ 
մազերի սնուցման համար (կոսմետիկական 
նպատակների համար). հոտազերծիչներ 
մարդու համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170487  (111) 26433
(220) 11.04.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 11.04.2027
(730) Սանասար Բեգլարյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան 7, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

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

դաս 4. տեխնիկական յուղեր, վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը).

դաս 35. առևտուր, գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
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վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություն.

դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկական 
սպասարկում. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում:

_____________________

(210) 20170536  (111) 26434
(220) 20.04.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 20.04.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20170537  (111) 26435
(220) 20.04.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 20.04.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «restaurant» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20170593  (111) 26436
(220) 03.05.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 03.05.2027

(730) Գալուստ Սաղաթելյան, Երևան, Դավթա-
շեն, 4-րդ թաղ., շ. 4ա, բն. 17, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) «COOL HAIRCUTS» արտահայտությունը և 
«& MORE» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ և կոսմե-
տի կական ծառայություններ. վարսա վիրա-
նոցների ծառայություններ, գեղեցկության  
սրահների  ծառայություններ, վիզաժիստների  
ծառայություններ, մատնահարդարում:

_____________________

(210) 20170619  (111) 26437
(220) 04.05.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 04.05.2027
(730) «Էգալիտե» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 18Ա, 
բն. 82, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 

խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթ-
ներ. պատի պաստառներ (ոչ մանածագոր-
ծական).
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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.

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

դաս 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 օղու, հայկական կոնյակի (բրենդիի)). 

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

_____________________

(210) 20170687  (111) 26438
(220) 15.05.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 15.05.2027
(730) «Յանգ լայֆ» Տեխասյան ոչ առևտրային 
կազմակերպություն, US 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
նյութական արժեքների և անհատների 
ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։

_____________________

(210) 20170697  (111) 26439
(220) 15.05.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 15.05.2027
(730) «Գոռ գրուպ» ՍՊԸ, ք. Հրազդան, Կենտրոն 
թաղ. 7 (հանր.) 1, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) «ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ և ծիրանագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական ծառայություններ:
_____________________

(210) 20170706  (111) 26440
(220) 16.05.2017 (151) 20.09.2017
   (181) 16.05.2027
(730) «Մինֆին» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
5ա, բն. 37, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, կապույտ, սպիտակ և սև գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. բեռնատեղափոխման ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20161160  (111) 26441
(220) 06.09.2016 (151) 02.10.2017
   (181) 06.09.2026
(730) Բայովերըթիվ Թերըփյութիքս Ինք., US 
(442) 16.09.2016
(310) 87/116,555   (320) 26.07.2016   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 42. ծառայություններ դեղագործական 

միջոցների մշակման ոլորտում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161293  (111) 26442
(220) 28.09.2016 (151) 02.10.2017
   (181) 28.09.2026
(730) «Յուգօպտտորգ-23» ՍՊԸ, RU 
(442) 30.12.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, մուգ դեղին և մուգ շագանակագույն գու-
նային համակցությամբ:

(511) 
դաս 29. խոհարարության մեջ օգտա-

գործվող սպիտակուցներ, ջրիմուռի սննդային 
էքստրակտ, ժելատին, սննդային ճարպեր, 
անձրուկներ, գետնանուշի յուղ, կարագ, 
սննդային կակաոյի յուղ, կոկոսի պինդ 
կարագ, սերուցքային կրեմ, ձվի սպիտակուց, 
արյունախառն երշիկ, արգանակներ, 
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու 
համար, երշիկեղեն, կարտոֆիլի չիպսեր, թթու 
կաղամբ, չորացրած կոկոսի ընկույզ, կանճրակի 
սննդային յուղ, արգանակի խտածոներ, 
շաքարի օշարակի մեջ եփված պտուղներ 
կամ հատապտուղներ, սառեցված մրգեր, 
ապուրներ, չամիչ, մանր վարունգ (թթու դրած), 
ջերմամշակված բանջարեղեն, չորացված 
բանջարեղեն, սննդային յուղեր, սերուցք 
(կաթնամթերք), պանիրներ, շոկոլոդապատ 
մրգեր, կրոկետներ, խուրմա, կաթ, անկենդան 
խեցգետին, ձկան ֆիլե, ջերմամշակված 
մրգեր, մրգային դոնդող, պտղամիս, միս, 
անկենդան ձուկ, սննդային դոնդող, մսով 
դոնդող, թռչնամիս, պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար, սննդային ճարպերի 
պատրաստման համար ճարպային նյութեր, 
ճարպային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար, անկենդան ծովատառեխ, 
անկենդան ծովային խեցգետին (օմար), 
եգիպտացորենի սննդային յուղ, արմավենու 
սննդային յուղ, քունջութի սննդային յուղ, 
խոզապուխտ, ձվի դեղնուց, բանջարեղենային 
ապուրներ, բանջարեղենի հյութեր սնունդ 
պատրաստելու համար, մսային  լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ), կեֆիր (կաթնային ըմպելիք), 
կաթնային ըմպելիքներ կաթի գերակշռությամբ, 
կաթնային շիճուկ, կաթնամթերք, խոզաճարպ, 
պահածոյացված  ոսպ, մարգարին, մարմելադ 
(բացի հրուշակեղենից), սննդային ոսկրածուծ, 
արմավենու սննդային յուղ, մշակված 
ընկույզ, ձու, ձվի փոշի, լյարդի պաշտետներ, 
պահածոյացված սոխ, պահածոյացված 
ձիթապտուղ, սննդային ձիթապտղի 
ձեթ, սննդային ոսկրայուղ, պեկտիններ 
խոհարարական նպատակների համար, 
պահածոյացված ոլոռ, նրբերշիկ, ապուրներ 
պատրաստելու համար բաղադրություններ, 
տոմատի խյուս, բանջարեղենային աղցաններ, 
խոզի սննդային ճարպ, մրգային աղցաններ, 
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անկենդան սարդինա, անկենդան սաղմոն, 
կենդանական սննդային յուղեր, անկենդան 
թյունոս, տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար, արևածաղկի ձեթ, սիրտ, թոք (կենդանու 
փորոտիք), պահածոյացված գետնասունկ, 
անկենդան տնական թռչուն, ծեծած նուշ, 
մշակված գետնանուշ, պահածոյացված 
սնկեր, կոկոսի յուղ, կոկոսի հեղուկ յուղ, 
պահածոյացված լոբի, լյարդ, ձկնային 
սննդամթերք, մրգային չիպսեր, խխունջներ 
(անկենդան), սպիրտի մեջ պահածոյացված 
մրգեր, անկենդան ծովախեցգետին, սոյայի 
շոռ, կաթնասեր (հարած սերուցք), խոզի միս, 
ձկան պահածոներ, սննդի մեջ օգտագործվող 
ձկան ալյուր, մրգային պահածոներ, մսային 
պահածոներ, կարտոֆիլի բլիթներ, աղ դրած 
ձուկ, բանջարեղենի պահածոներ, նրբերշիկ 
պաքսիմատի մեջ, կարտոֆիլի փաթիլներ, 
խնձորի խյուս, լոռամրգի խյուս, հումուս (խյուս 
սիսեռից), տապակած ծովային ջրիմուռներ, 
մրգային հիմքով թեթև նախուտեստ, 
կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված 
բանջարեղենների հիմքով), սոյայի կաթ (կաթի 
փոխարինիչ), կաթնային կոկտեյլներ, այվար 
(պահածոյացված պղպեղ), արևածաղկի 
մշակված սերմեր, ձկան մուսեր, ոչ ալկոհոլային 
էգ-նոգ, բանջարեղենային մուս, ձկան ձկնկիթ 
(մշակված), մշակված սերմեր, սննդի մեջ 
օգտագործվող հալվե, պահածոյացված սխտոր, 
սպիտակուցի բարձր պարունակությամբ կաթ, 
կտավատի յուղ խոհարարական նպատակների 
համար, ցածր կալորիականությամբ կարտոֆիլի 
չիպսեր, խոհարարական նպատակների 
համար լեցիտին, կաթնային ֆերմենտներ 
խոհարարական նպատակների համար, 
կոմպոտներ (եփված մրգերով աղանդեր), 
խտացրած կաթ, թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք), արաժան (կաթնաթթվային 
խմորումով մերված կաթ), թթվեցրած կաթ 
(պրոստոկվաշա), տոմատի մածուկ, դդմիկի 
խավիար, սմբուկի խավիար, գետնանուշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար, 
նուշի կաթ խոհարարական նպատակների 
համար, բրնձի կաթ (կաթի փոխարինիչ), 
պահածոյացված արտիճուկ, վերամշակված 
մրգերով կոմպոզիցիաներ, կաթի փոշի, 
շաքարապատված ընկույզ, բուրավետացրած 
ընկույզ, մշակված պնդուկ, պահածոյացված 
հատապտուղներ.

դաս 30. բուրավետարարներ, աստղաձև 
անիսոն, բիսկվիտներ, նրբաբլիթներ, 
ամոքահունց բուլկիներ (բրիոշներ), 
թխվածքաբլիթներ, վանիլին (վանիլի 
փոխարինիչներ), վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար, 
վաֆլի, վերմիշել, սրճային բուրավետարարներ, 
բնական քաղցրացնող նյութեր, կապակցող 
նյութեր երշիկեղենի համար, կապակցող 
նյութեր սառույցի համար, ծովի ջուր 
սնունդ պատրաստելու համար, գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար, 
մանանեխ, սննդամթերքների մեջ օգտա-
գործվող թանձրացուցիչներ, բրնձի հիմքով 
թեթև նախուտեստներ, հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախուտեստներ, սուրճի 
փոխարինիչներ, սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ, հրուշակեղեն, հրուշակեղեն 
նոր տարվա տոնածառը զարդարելու համար, 
դոնդողանման հրուշակեղեն, հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես՝ խորիզով, 
գետնանուշի հիմքով հրուշակեղեն, նուշի 
հիմքով հրուշակեղեն, մակարոնեղեն, բուլկիներ, 
սառեցրած յոգուրտ, կակաո, կակաոյի հիմքով 
մթերքներ, կապարի թուփ, կարամելներ, 
կաթնային շիլաներ, քիշ (կարկանդակներ 
խոզաճարպի մանր կտորներով), սննդային 
սնձան, կոնֆետներ, մատուտակի կոնֆետներ, 
անանուխի կոնֆետներ, սուրճ, սուրճի հումք, 
սննդային օսլա, կրեկերներ, եգիպտացորենի 
ձավար, աղացած եգիպտացորեն, բոված 
եգիպտացորեն, կուլեբյակա մսով, սննդային 
քրքում, կուսկուս, ալյուրից պատրաստված 
ուտեստներ, լապշա, սառեցնելու համար 
սառույց, բնական կամ արհեստական սառույց, 
սննդային սառույց, սառնաշաքար, բրնձային 
բլիթներ, ածիկաշաքար, եգիպտացորենի 
շիլա (մամալիգա), մարցիպան, կաթնային 
քաղցր զանգված հրուշակեղենի համար 
(եփած կրեմ), մեղր, մեղվամոր կաթ 
(բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների), պաղպաղակ, մրգային 
պաղպաղակ, ալյուր, մյուսլի, անանուխ 
քաղցրավենիքի համար, կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ, սուրճով և կաթով ըմպելիքներ, 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ, թեյի հիմքով 
ըմպելիքներ, շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ, 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ, կակաոյի հիմքով 



ԳՅՈՒՏԵՐ

22

ՄԱՍ 1

22

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

02 . 10 . 20 17

ըմպելիքներ, ոչ բուժիչ թուրմեր, մանրացված 
վարսակ, մաքրված վարսակ, մշկընկույզ, 
պաստեղներ (հրուշակեղեն), մաթ, պղպեղ, 
պետիֆուրներ (հրուշակներ), թխվածքաբլիթ, 
կուտապներ, պիցաներ, պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն), ադիբուդի, պաղպաղակի 
համար փոշի, պրալինե, համեմունքներ, 
տնային պայմաններում միսը փափկացնող 
մթերքներ, հացահատիկային արտադրանք, 
ալյուրից պատրաստված մթերքներ, վարսակի 
հիմքով մթերքներ, ակնամոմ, քաղցրաբլիթներ, 
ամոքանք, պուդինգ (քաղցրակուտապ), փոշի 
հրուշակեղենի համար, ռավիոլի, մաստակ 
(բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների), բրինձ, գարնանային 
ռուլետ (հում բանջարեղեն բրնձե բլիթով 
փաթաթված), շաքար, անիսոնի սերմ, քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար, 
քաղցրավենիք, կերակրի սոդա, ածիկ, աղ 
սննդամթերքը պահածոյացնելու համար, 
կերակրի աղ, նեխուրի աղ, սպագետի, սուր 
համեմունքներ (համեմանք), կայունարարներ 
հարած սերուցքի համար, պաքսիմատ, թավա-
լելու պաքսիմատ, սուշի, սենդվիչներ, խմորիչներ 
(բացառությամբ բուժական նպատակներով 
օգտագործվողների), մրգա-հատապտղային 
տորթեր, պահածոյացված բանջարանոցային 
կանաչի (համեմունքներ), քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ հրուշակեղենի 
համար, քացախ, հալվա, հաց, հացաբուլկեղեն, 
թթխմորով հաց, հացահատիկային փաթիլներ, 
եղերդ, թեյ, առույցով թեյ, շոկոլադ, ածիկի 
լուծամզուք, սննդային էսենցիա (բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի)։

_____________________

(210) 20161503  (111) 26443
(220) 18.11.2016 (151) 02.10.2017
   (181) 18.11.2026
(730) Հյունդաի Մոթր Քամփնի, KR 
(442) 16.01.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային սարքավորումներ 

ավտոմեքենաների համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում ավտոմեքենաների 

համար. ծրագրային ապահովում GPS 
նավագնացական համակարգերի համար. 
ավտոմեքենաներում տեղադրվող ընդունիչ 
կապի սարքեր. նավագնացական ապարատ-
ներ ավտոմոբիլների արատորոշման համար 
(OBD). նավագնացական համակարգեր 
ավտոմեքենաների համար. հեռակառավարման 
ապարատներ.  տրանսպորտային միջոցների 
արագությունը կառավարող  ավտոմատ 
սարքեր. էլեկտրոնային կառավարման 
համակարգեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. բախումը կանխարգելող 
ազդանշանային սարքեր. էլեկտրոնային 
կառավարման բլոկներ. տեսախցիկներ 
ավտոմեքենաների համար. շարժման տվիչներ. 
արագությունը որոշող տվիչներ. արագու թյունը 
չափող տվիչներ ավտոմեքենաների համար. 
հեռաչափներ. չափիչ սարքեր ավտոմեքենաների 
միջև հեռավորությունը որոշելու համար. 
հեռավորության կողային տվիչներ 
ավտոմեքենաների համար. անվտագության 
կողային տվիչներ ավտոմեքենաների 
համար. էլեկտրոնային ցուցատախտակներ. 
ավտոմեքենաների էլեկտրոնային տվիչների 
կառավարման սարքեր. ռադարային 
տվիչներ ավտոմեքենաների տվիչների և 
կառավարող սարքերի ազդանշանային 
պրոցեսորների համար. էլեկտրոնային սարքեր 
ավտոմեքենաների վթարային արգելակման 
համար. կրուիզ-կառավարման էլեկտրոնային 
սարքեր ավտոմեքենաների համար. օգնող 
էլեկտրոնային սարքեր ավտոմեքենաների 
կրուիզ-կառավարման համար. ավտոմեքե-
նաների կայանմանը աջակցող էլեկտրոնային 
սարքեր. տեղեկատվության թվային պրո-
ցեսորներ. դիտարկման և վերահսկման 
անվտանգության էլեկտրական ապարատուրա:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161511  (111) 26444
(220) 19.11.2016 (151) 02.10.2017
   (181) 19.11.2026
(730) Արեգ Գալստյան, Գեղարքունիքի մարզ, գ. 
Ծովազարդ, Սասունցի Դավթի 3-րդ նրբ., տուն 
3, AM 
(442) 30.12.2016
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(540) 

(511) 
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) 20161533  (111) 26445
(220) 25.11.2016 (151) 02.10.2017
   (181) 25.11.2026
(730) «Ալֆա ֆուդ սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Աղայան 19, բն. 8, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

(526) «FOOD» և «SERVICE» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, 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 31. գյուղատնտեսական, այգեգոր-
ծական  և  անտառային մթերքներ. չմշակված 
կամ մշակված hացահատիկ և սերմեր. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների 
համար. ածիկ.

դաս 35. առևտուր և գովազդ, բացառու-
թյամբ դեղատնային գործունեության:

_____________________

(210) 20161646  (111) 26446
(220) 16.12.2016 (151) 02.10.2017
   (181) 16.12.2026
(730) Մհեր Անդրանիկի Մեսրոպյան, Երևան, 
Գարեգին Հովսեփյան 24/5, բն. 13, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(526) «ԱՌՄԵՆԻՅԱ», «АРМЕНИЯ», «ARMENIA» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

դաս 3. օծանելիք, պարֆյումերիա.
դաս 9. կրիչներ, DVD-ներ, խտասկա վա-

ռակ ներ,
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք, մսամթերք.
դաս 30. քաղցրավենիք, շոկոլադ, համբուր-

գեր, չիզբուրգեր.
դաս 32. հյութեր, ըմպելիք, գարեջուր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ և ծխելու պիտույքներ.
դաս 41. մշակութային գործունեություն, 

շոուների և համերգների կազմակերպում, 
ակում բային ծառայություն.



ԳՅՈՒՏԵՐ

24

ՄԱՍ 1

24

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

02 . 10 . 20 17

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20161647  (111) 26447
(220) 16.12.2016 (151) 02.10.2017
   (181) 16.12.2026
(730) Մհեր Անդրանիկի Մեսրոպյան, Երևան, 
Գարեգին Հովսեփյան 24/5, բն. 13, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք, պարֆյումերիա.
դաս 9. կրիչներ, DVD-ներ, խտասկա վա-

ռակներ,
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք, մսամթերք.
դաս 30. քաղցրավենիք, շոկոլադ, համբուր-

գեր, չիզբուրգեր.
դաս 32. հյութեր, ըմպելիք, գարեջուր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ և ծխելու պիտույքներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 41. մշակութային գործունեություն, 
շոուների և համերգների կազմակերպում, 
ակումբային ծառայություն.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170003  (111) 26448
(220) 09.01.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 09.01.2027
(730) Օուլդ Նեիվի (ԻԹՄ) Ինք., US 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-

կան իրեր. ծածկոցներ և սեղանի ծածկոցներ. 
սպիտակեղեն, մասնավորապես` վերմակներ, 
ծածկոցներ, սավաններ, բարձերեսներ, 
անկողնու ծածկոցներ, աղվափետուրից 
վերմակներ. սեղանի սպիտակեղեն, մասնա-
վորապես` ծածկոցներ (բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների), անձեռոցիկներ. 
թաշկինակներ մանածագործվածքից. լողանալու 
սպիտակեղեն (բացառությամբ հագուստի), 
սրբիչներ. վարագույրներ. պաստառապատման 
գործվածքներ կահույքի համար. պիտակներ 
մանածագործական նյութերից.

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ. դեկորատիվ պաստառներ. 
կեղծամներ. փետուրներ (հագուստի 
պարագաներ). կայծակ–ճարմանդներ. արհես-
տական մրգեր. քուղեր կոշիկների և հագուստի 
համար. մազերի համար պարագաներ, 
մասնավորապես` թվիսթեր–հերակալներ, 
կրաբ-հերակալներ, կլիկ-կլակ հերակալներ, 
ճարմանդ հերակալներ, մազերի ռեզիններ, 
մազերի սեղմիչներ, մազակապեր, բանտեր 
մազերի համար, թիթեռ-հերակալներ, հերա-
կալներ, զարդարանքներ մազերի համար, 
վարսակալներ, ժապավեններ մազերի համար 
և մազերի բռնիչներ, սեղմիչներ պոչ հավաքելու 
համար.

դաս 28. խաղալիքներ և սպորտային 
իրեր. խաղեր և խաղալիքներ. խաղաթղթեր. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր. 
տոնածառի զարդեր. խաղալիքներ տնային 
կենդանիների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170004  (111) 26449
(220) 09.01.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 09.01.2027
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Դենմարք Ինթելեքչուըլ 
Փրոփըրթի ԱփՍ, DK 
(442) 16.03.2017
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(540) 

(526) «For boys»  արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն ոչ բուժական, 
քաղցրա վենիք, ներառյալ՝ մաստակներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170005  (111) 26450
(220) 09.01.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 09.01.2027
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Դենմարք Ինթելեքչուըլ 
Փրոփըրթի ԱփՍ, DK 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «For girls»  արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն ոչ բուժական, 
քաղցրավենիք, ներառյալ՝ մաստակներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170007  (111) 26451
(220) 09.01.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 09.01.2027
(730) Սանգսին Բրեյք Քո., Լթդ., KR 
(442) 01.03.2017
(540) 

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

դաս 12. արգելակներ ավտոմոբիլների 
համար. շարժահաղորդ շղթաներ ավտո-

մոբիլների համար. արգելակային 
լրակազմեր ավտոմոբիլների համար. 
արգելակային կալուններ ավտոմոբիլների 
համար. արգելակային սեգմենտներ 
ավտոմոբիլների համար. արգելակային 
կոճղակներ ավտոմոբիլների համար. 
արգելակային սկավառակներ ավտոմոբիլների 
համար. կցորդիչներ ավտոմոբիլների 
համար. սկավառակային արգելակներ 
ավտոմոբիլների համար. թմբուկային 
արգելակներ ավտոմոբիլների համար. 
արգելակային թմբուկներ ավտոմոբիլների 
համար. էլեկտրական դանդաղարարներ 
ավտոմոբիլների համար. օժանդակ արգե-
լակներ ավտոմոբիլների համար. oդային 
սկավառակային արգելակներ ավտոմոբիլների 
համար. հենարաններ ավտոմոբիլների 
համար. վերաօգտագործման արգելակներ 
ավտոմոբիլների համար. առանցքակալներ 
ավտոմոբիլների համար. ռետինե գոտիներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների համար. թրթուրներ (թրթուրային 
ժապավեններ) տրանսպորտային միջոցների 
համար. հողմապակիների ապակեմաքրիչներ 
ավտոմոբիլների համար. հողմապակիների 
ապակեմաքրիչների թիակներ ավտոմոբիլների 
համար. ապակեմաքրման հեղուկի դուրս 
ցայտման ֆունկցիա ունեցող հողմապակիների 
ապակեմաքրիչների թիակներ ավտոմոբիլ ների 
համար. հողմապակիների ապակեմաքրիչ ների 
խոզանակներ ավտոմոբիլների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170008 (111) 26452
(220) 09.01.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 09.01.2027
(730) Օուլդ Նեիվի (ԻԹՄ) Ինք., US 
(442) 18.04.2017
(540) 

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

բաշխական, էլեկտրական, լուսանկարչա-
կան, կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, 
ներառյալ` ակնոցներ, արևապաշտպան ակնոց-
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ներ և դրանց պարագաներ, կշռման, չափ-
ման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման, էլեկտրականության 
հաղորդման, բաշխման, փոխակերպման, 
կուտակման, կարգավորման կամ վերա-
հսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի 
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման, 
վերարտադրման սարքեր. թվային և 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ, ակուստիկ սկավառակներ, 
խտասկավառակներ, մագնիսական ժապա-
վենով կասետային կրիչներ և կոմպակտ 
սկավառակներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրա յին 
ապահովում, համակարգիչների հիշողություն, 
մոդեմներ. տեսասկավառակներ, օպտիկական 
և թվային սկավառակներ, ստեղնաշարեր, 
համակարգչային տերմինալներ, էկրաններ, 
համակարգչային տպիչներ. տելեմատիկ ապա-
րատուրա. կրակմարիչներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր, 
ներառյալ՝ ձեռքի ժամացույցներ, ժամացույցներ  
(բացառությամբ ձեռքի).

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. փաթեթա-
վորման թուղթ, թղթե տոպրակներ, նվերի 
տոպրակներ (թղթե), փաթեթավորման բարակ 
թուղթ (չինական մետաքսե թուղթ), բացիկներ, 
ներառյալ` շնորհավորական բացիկներ, 
տպա գրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային և կենցաղային 
նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. կատալոգներ, 
պարբերական մամուլ, ամսագրեր, թղթե և 
ստվարաթղթե պիտակներ և բեռնապիտակներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170041  (111) 26453
(220) 17.01.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 17.01.2027
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Կուխմաստեր», RU 
(442) 03.04.2017
(310) N 20161506   (320) 20.07.2016   (330) BY
(540) 

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

դաս 29. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 
սննդի համար պատրաստված հալվե-վերա. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակ-
ների համար. անկենդան անձրուկներ 
(անչոուս). մշակված գետնընկույզ. սննդային 
սպիտակուցներ. ձվի սպիտակուց. պահա-
ծոյացված լոբազգիներ. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. արգանակներ. 
կոճապղպեղի մուրաբա. խոզապուխտ. 
ճարպանյութեր սննդային ճարպեր պատրաս-
տելու համար. տապակած ջրիմուռներ. 
ուտելի թռչնի բներ. պահածոյացված սիսեռ. 
պահածոյացված սնկեր. որսամիս. սննդային 
դոնդողանյութ. մսային դոնդող. սննդային 
դոնդող. մրգային դոնդող. ձվի դեղնուց. 
կոկոսի յուղ. սննդային ոսկրայուղ. խոզի 
սննդային ճարպ. կենդանական սննդային 
ճարպեր. սննդային ճարպեր. կաթնաշոռ. թեթև 
նախուտեստներ մրգերի հիմքով. երշիկեղեն. 
չամիչ. խավիար. ձկան խավիար (մշակված). 
յոգուրտ. թթու կաղամբ. կեֆիր (կաթնային 
ըմպելիք). կիմչի (սննդամթերք ֆերմենտացված 
բանջարեղենների հիմքով). ձկան սննդային 
սոսինձ. խխունջներ (անկենդան). կաթնային 
կոկտեյլներ. արյունախառն երշիկ. կոմպոտներ 
(աղանդեր եփած մրգերից). մսի պահածոներ. 
բանջարեղենի պահածոներ. ձկան պահածոներ. 
մրգային պահածոներ. արգանակի խտածոներ. 
մանր վարունգ (թթու դրած). մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). սերուցքային 
կրեմ. կրոկետներ. սննդի մեջ օգտագործվող 
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շերամի որդի թիթեռների հարսնյակներ. կումիս 
(կաթնային ըմպելիք). լանգուստներ (անկեն-
դան). լեցիտին խոհարարական նպատակ-
ներով. սաղմոն (անկենդան). պահածոյացված 
սոխ. մարգարին. մարմելադ (բացի հրուշա-
կեղենից). սննդային յուղ. գետնընկույզի յուղ. 
կակաոյի յուղ (սննդային). կոկոսի հեղուկ 
յուղ (սննդային). կոկոսի յուղ (կարագ). 
եգիպտացորենի յուղ (սննդային). քնջութի յուղ 
(սննդային). կտավատի յուղ խոհարարական 
նպատակների համար. զեյթունի յուղ 
(սննդային). արմավենու յուղ (սննդային). 
յուղ արմավենու կորիզից (սննդային). 
արևածաղկի յուղ (սննդային). կանճրակի յուղ 
(սննդային). կարագ. միդիաներ (խեցեմորթներ) 
անկենդան. ծեծած նուշ. սննդային ոսկրածուծ. 
կակղամորթներ անկենդան. կաթ. խտացրած 
կաթ. բարձր սպիտակուցային կաթ. սոյայի 
կաթ. կաթի փոխարինիչներ. ձկան ալյուր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. բանջարեղենի 
մուսեր. ձկան մուսեր. պտղամիս. միս. 
պահածոյացված միս. կաթի գերակշռությամբ 
կաթնային ըմպելիքներ. պահածոյացված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
ջերմային մշակման ենթարկված բանջարեղեն. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. պահածոյացված 
ձիթապտուղ. օմարներ (անկենդան). չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. մշակված ընկույզներ. 
տոմատի մածուկ. լյարդի պաշտետներ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. լյարդ. մանրաթթու. շաքարի օշարակի 
մեջ եփած մրգեր կամ հատապտուղներ. ձվի 
փոշի. կաթնամթերք. ձկնամթերք (սննդային). 
մածուն (թթվեցրած կաթ). ընտանի թռչուն 
(անկենդան). սննդի համար պատրաստված 
ծաղկափոշի. լոռամրգի խյուս. տոմատի խյուս. 
խնձորի խյուս. խեցգետիններ (անկենդան). 
խեցգետնանմաններ (անկենդան). պահա-
ծոյացված ձուկ. ձուկ (անկենդան). աղը դրած 
ձուկ. արաժան (կաթնաթթվային խմորումով 
մերված կաթ). բանջարեղենային սալաթներ. 
մրգային սալաթներ. բեկոն. սարդինա 
(անկենդան). խոզի միս. ծովատառեխ 
(անկենդան). մշակված սերմեր. արևածաղկի 
մշակված սերմեր. սերուցք (կաթնամթերք). 
հարած սերուցք. յուղային խառնուրդներ 
բուտերբրոդների համար. թթվասեր 
(թթվեցրած սերուցք). տոմատի հյութ սնունդ 

պատրաստելու համար. բանջարեղենի հյութեր 
սնունդ պատրաստելու համար. աղը դրած 
միս. նրբերշիկ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
բաղադրություններ արգանակ պատրաստելու 
համար. բաղադրություններ ապուրներ 
պատրաստելու համար. ենթամթերքներ. 
ապուրներ. բանջարեղենի ապուրներ. 
կաթնային շիճուկ. պանիրներ. թահինի 
(մածուկ քնջութի հատիկներից). սոյայի շոռ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ), 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
պահածոյացված գետնասնկեր. թյուննոս 
(անկենդան). ոստրեներ անկենդան. կաթնային 
ֆերմենտներ խոհարարական նպատակների 
համար. շրդանային մակարդներ. ձկան 
սուկի. խուրմա. շաքարած մրգեր. սառեցրած 
մրգեր. պահածոյացված մրգեր. սպիրտի մեջ 
պահածոյացված մրգեր. ջերմային մշակման 
ենթարկված մրգեր. կարտոֆիլի փաթիլներ. 
հումուս (խյուս թուրքական սիսեռից). մրգակեղև. 
պահածոյացված սխտոր. պահածոյացված ոսպ. 
կարտոֆիլի չիպսեր. ցածր կալորիականությամբ 
կարտոֆիլի չիպսեր. մրգային չիպսեր. ոչ 
ալկոհոլային էգ-նոգ. ջրիմուռների սննդային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). մսային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). խխունջի ձվեր. 
ձվեր. գետնընկույզի կաթի հիմքով ըմպելիքներ. 
նշի կաթ (ըմպելիք).

դաս 30. անուշաբույր պատրաստուկներ 
սննդի համար. վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
բուրա վետարարներ հրուշակեղենի համար 
(բացառությամբ եթերային յուղերի). բուրավե-
տարարներ ըմպելիքների համար, բացա-
ռությամբ եթերային յուղերի. սրճային 
բուրավետարարներ. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի.  աստղաձև անիսոն. հացահատիկային 
սալիկներ. հացահատիկային սալիկներ 
սպիտա կուցների բարձր պարունակությամբ. 
նրբաբլիթներ. արիշտայի (լապշայի) հիմքով 
ճաշատեսակներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
բուլկիներ. վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). 
վաֆլիներ. վերմիշել. բնական քաղցրացնող 
նյութեր. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. կապակցող նյութեր պաղպաղակի 
համար (սննդային սառույց). ծովի ջուր 
սնունդ պատրաստելու համար. ջրիմուռներ 
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(համեմունք). ածիկային գալետներ. մեխակ 
(ամոքանք). ջնարակ (քաղցրաշերտ) ամոքա-
հունց խմորով թխվածքեղենի համար. 
գլյուկոզա խոհարարական նպատակների 
համար. մանանեխ. գլյուտենային հավելույթներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
խմորիչներ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. մակարդներ. բրնձի հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. հացահատիկների հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. սուրճի փոխարինիչներ. 
սուրճի բուսական փոխարինիչներ.  
համեմունքներ սալաթների համար. մրգային 
դոնդող (հրուշակային). հրուշակեղեն նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. մակարոնեղեն. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). սառեցրած յոգուրտ 
(սննդային սառույց). կակաո. գինեքար 
խոհարարական նպատակների համար, գինե-
քարաթթու խոհարարական նպատակների 
համար.  կապարի թուփ. կարամելներ 
(կոնֆետներ). կարրի (ամոքանք). կետչուպ 
(սոուս). քիշ.  սննդային սնձան (սպիտակուցային 
նյութ). կոնֆետներ. մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշակեղեն). անանուխի կոնֆետներ. դարչին 
(ամոքանք). սուրճ. սուրճի հումք. սննդային 
օսլա. կրեկերներ. եփած կրեմ. եգիպտացորենի 
ձավար. սպիտակաձավար. վարսակաձավար. 
գարեձավար. սննդային ձավարներ. աղացած 
եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). քրքում. կուսկուս 
(ձավար). լապշա (արիշտա). սառույց սառեցման 
համար. բնական կամ արհեստական սառույց. 
սննդային սառույց. սառնաշաքար (նաբաթ). 
բրնձային բլիթներ. մայոնեզ. մակարուն (նշով 
թխվածք). մակարոններ. ածիկաշաքար. 
եգիպտացորենի շիլա. մարինադներ. 
նշակարկանդակներ. մեղր. մեղվամոր կաթ. 
պաղպաղակ. բակլայի ալյուր. տապիոկայի 
ալյուր. կարտոֆիլի ալյուր.  եգիպտացորենի 
ալյուր. սննդային ալյուր. ցորենի ալյուր. 
սոյայի ալյուր. գարու ալյուր. աղանդերային 
մուսեր (հրուշակեղեն).  շոկոլադային մուսեր. 
մյուսլի. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի 
համար. կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. 
սուրճով և կաթով ըմպելիքներ.  սուրճի հիմքով 

ըմպելիքներ.  կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
թեյի հիմքով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
ոչ բուժիչ թուրմեր. մանրացված վարսակ. 
մաքրված վարսակ. մշկընկույզ. մատուտակի 
ձողիկներ (հրուշակեղեն). խյուս սոյայի ունդերից 
(համեմունք). պաստեղներ (հրուշակեղեն). մաթ. 
պաշտետով կարկանդակներ. պղպեղ (տաք-
դեղ). բուրավետ պղպեղ. պատիճավոր պղպեղ 
(համեմանք). պեստո (սոուս). թխվածքաբլիթ. 
չոր թխվածքաբլիթ. կուտապներ. պիցաներ. 
մսային թանձր ամոքանք. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն).  ադիբուդի. պաղպաղակ 
պատրաստելու փոշի. հացաթխման փոշի. 
մանանեխի փոշի. պրալինե.  համեմունքներ. 
տնային պայմաններում միսը փափկացնող 
մթերքներ. հացահատիկային արտադրանք. 
մթերք վարսակի հիմքով. ակնամոմ. 
քաղցրաբլիթներ. ամոքանք. պետիֆուրներ 
(հրուշակներ). պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
փոշի հրուշակեղենի համար. մրգային խյուսեր 
(սոուսներ). ռավիոլի. ծամոն (մաստակ). ռելիշ 
(համեմունք). բրինձ. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. գարնանային 
ռուլետ.  սագո. շաքար. արմավենու շաքար. 
անիսոնի սերմ. կտավատի սերմ սննդի մեջ 
օգտագործելու համար.  կերամափի օշարակ, 
ոսկե օշարակ.  քաղցրավենիք. կերակրի սոդա 
(նատրիումի բիկարբոնատ սննդի համար). 
ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. աղ 
սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
կերակրի աղ.  նեխուրի աղ. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր). բաղադրություններ խոզապուխտը 
ջնարակելու համար. սոյայի սոուս. տոմատի 
սոուս. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
սոուսներ (համեմունքներ). սպագետի. 
համեմանք. կայունարարներ խփված սերուցքի 
համար. պաքսիմատ.  թավալելու պաքսիմատ. 
սուշի.  սենդվիչներ. թաբուլե. տակոս. 
տապիոկա.  տարտեր (մրգա - բանջարեղենային 
կարկանդակներ).  պատրաստի խմոր.  
խմոր հրուշակեղենի համար. նշով խմոր. 
քաղցր ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի 
համար. տորտիլաներ. պահածոյացված 
բանջարանոցային խոտեր (համեմունքներ). 
քացախ. գարեջրի քացախ. խմորի մակարդներ. 
հալվա. հաց. հաց անխաշ խմորից. 
փաթիլներ (հացահատիկային արտադրանք). 
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եգիպտացորենի փաթիլներ. վարսակի 
փաթիլներ. թեյի փոխարեն օգտագործվող 
ծաղիկներ կամ տերևներ. եղերդ (սուրճի 
փոխարինիչ).  թեյ. սառույցով թեյ. չատնի 
(համեմունք). չիզբուրգեր (սենդվիչներ). չոու-չոու 
(համեմունք). զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
շոկոլադ.  ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) 
սննդի համար. սննդային էսենցիա (բնահյութ), 
բացառությամբ եթերային էսենցիաների և 
եթերային յուղերի. մաքրած գարի. թթու դրած 
բանջարեղեն սուր համեմունքով. 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ապերիտիֆներ. 
լիթիումաջուր. զելտերյան ջուր. սոդայաջուր. 
ջրեր (ըմպելիքներ). գազավորված ջուր. 
հանքային ջրեր (ըմպելիքներ). սեղանի ջրեր. 
կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. կազդուրիչ (իզոտոնիկ) ըմպե-
լիքներ. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի 
հիմքով. հալվե-վերայի հիմքով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. կաթնաշիճուկային հիմքով 
ըմպելիքներ. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպե-
լիքներ. մրգային նեկտարներ պտղամսով (ոչ 
ալկոհոլային). օրշադ. փոշիներ գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. սարսա-
պարիլ (բաղեղի ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
օշարակներ լիմոնադների համար. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. սմուզիներ (մրգերի կամ 
բանջարեղենների խառնուրդների հիմքով 
ըմպելիքներ). տոմատի հյութ (ըմպելիք). խնձորի 
հյութ (ոչ ալկոհոլային). բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք). մրգահյութեր. բաղադրություններ 
գազավորված ջուր պատրաստելու համար. 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար. բաղադրություններ հանքային ջուր 
պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. քաղցուներ 
(քաղցրահյութեր). խաղողի չխմորված քաղցու 
(քաղցրահյութ). ածիկի քաղցու (քաղցրահյութ). 
հաբեր գազավորված ըմպելիքներ պատրաս-
տելու համար. շարբաթ (ըմպելիք). ոչ 
ալկոհոլային մրգային լուծամզուքներ (էքստ-
րակտներ). էսենցիաներ (բնահյութեր) 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170049  (111) 26454
(220) 18.01.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 18.01.2027 
(730) «Նոր Նորք կաբելային ծառայություն» 
ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 57/4, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(526) «network» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, վարդագույն, կանաչ, կապույտ, մանու-
շակագույն, դեղին և ծիրանագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 38. մալուխային հեռուստա հեռար-
ձակում:

_____________________

(210) 20170136  (111) 26455
(220) 01.02.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 01.02.2027
(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ. սորբեթ (սառեցված 

աղանդեր). սառեցված հրուշակեղեն: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170177  (111) 26456
(220) 09.02.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 09.02.2027
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա-
ընկերություն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ. 
Հովսեփյան 26, AM 
(442) 02.05.2017
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, կապույտ, մոխրագույն և բաց կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում:
_____________________

(210) 20170178  (111) 26457
(220) 09.02.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 09.02.2027
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա-
ընկերություն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ. 
Հովսեփյան 26, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում: 
 _____________________

(210) 20170179  (111) 26458
(220) 09.02.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 09.02.2027
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ընկե-
րություն» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում: 
_____________________

(210) 20170180  (111) 26459
(220) 09.02.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 09.02.2027
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկե-
րություն» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում:  
_____________________

(210) 20170182  (111) 26460
(220) 09.02.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 09.02.2027
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ընկե-
րություն» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
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(442) 02.05.2017
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում:
_____________________

(210) 20170183  (111) 26461
(220) 09.02.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 09.02.2027
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ընկե-
րություն» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաս տում: 
_____________________

(210) 20170184  (111) 26462
(220) 09.02.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 09.02.2027
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկե-
րություն» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(442) 02.05.2017

(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում: 
_____________________

(210) 20170185  (111) 26463
(220) 09.02.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 09.02.2027
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկե-
րություն» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում: 
_____________________

(210) 20170188  (111) 26464
(220) 09.02.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 09.02.2027
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկե-
րություն» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, սպիտակ, նարնջագույն, մոխրագույն և 
խակի կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաս տում: 
_____________________

(210) 20170189  (111) 26465
(220) 09.02.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 09.02.2027
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ընկե-
րություն» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում:  
_____________________

(210) 20170274  (111) 26466
(220) 27.02.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 27.02.2027
(730) Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US 
(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս 35. հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկ-

ների, հագուստի պարագաների, հագուստի 
մոդելների, պայուսակների, բեռների, կաշվե 
իրերի, ակնոցների, արևային ակնոցների, 
ոսկերչական իրերի, ժամացույցների, 
խաղա լիքների և խաղերի, մազերի համար 
պարագաների, կոսմետիկական միջոցների, 

արդուզարդի պարագաների, հոտավետ 
նյութերի, անձնական խնամքի պարագաների, 
գրենական պիտույքների, նվերների, 
սեղանի, անկողնու և լողանալու կենցաղային 
պարագաների, տնային պարագաների 
և ապակեղենի, թղթե պարագաների, 
տնտեսական պարագաների, սննդամթերքի 
և ըմպելիքների, անկողնային պարագաների, 
ըմպելիքների համար պարագաների, 
ամանեղենի և այլ ապրանքների մանրածախ 
վաճառք, ներառյալ՝ առցանց մանրածախ 
վաճառքի և առցանց պատվերի ծառա-
յություններ. նորաձևության բնագա վառում 
առաջխաղացման ծառայություններ, ներառյալ՝ 
նորաձևության արտադրանքի և պարագաների 
ընտրության և համապատասխանեցման 
հարցերով խորհրդատվություն. հագուստի և 
հագուստի տարբեր տեսակի ապրանքների, 
ներառյալ՝ կոշկեղենի, գլխարկների, 
հագուստի պարագաների, հագուստի 
մոդելների, պայուսակների, բեռների, կաշվե 
իրերի, ակնոցների, ոսկերչական իրերի, 
ժամացույցների, արևային ակնոցների, 
խաղալիքների և խաղերի, մազերի համար 
պարագաների, կոսմետիկական միջոցների, 
արդուզարդի պարագաների, հոտավետ 
նյութերի, անձնական խնամքի պարագաների, 
գրենական պիտույքների, նվերների, 
սեղանի, անկողնու և լողանալու կենցաղային 
պարագաների, տնային պարագաների 
և ապակեղենի, թղթե պարագաների, 
տնտեսական պարագաների, սննդամթերքի 
և ըմպելիքների, անկողնային պարագաների, 
ըմպելիքների համար պարագաների, 
ամ անեղենի մանրածախ առևտրի խանութների 
կառավարում. գովազդ և շուկայագիտության 
ծառայություններ. համակարգչային ցանցով 
էլեկտրոնային կայքում ազդագրերի և 
գովազդային ցուցասեղանների տեղադրման 
միջոցով երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների առաջխաղացում. 
կատա լոգների և նյութերի առաքում. 
համակարգչայնացված առցանց պատվերի 
ծառայություններ. հավատարմության քար-
տերով խրախուսական ծրագրեր զգեստի, 
նորաձևության պարագաների և հագուստի, 
ներառյալ՝ կոշկեղենի, գլխարկների, հագուստի 
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պարագաների, հագուստի մոդելների, 
պայուսակների, բեռների, կաշվե իրերի, 
ակնոցների, արևային ակնոցների, ոսկերչական 
իրերի, ժամացույցների, արևային ակնոցների, 
խաղալիքների և խաղերի, մազերի համար 
պարագաների, կոսմետիկական միջոցների, 
արդուզարդի պարագաների, հոտավետ 
նյութերի, անձնական խնամքի պարագա-
ների, գրենական պիտույքների, նվերների, 
սեղանի, անկողնու և լողանալու կենցաղային 
պարագաների, տնային պարագաների 
և ապակեղենի, թղթե պարագաների, 
տնտեսական պարագաների, սննդամթերքի 
և ըմպելիքների, անկողնային պարագաների, 
ըմպելիքների համար պարագաների, 
ամանեղենի լայն տեսականու մանրածախ 
առևտրի խանութների առաջխաղացման 
նպատակով. գովազդ. գործարարության 
կառավարում. գործարարության կազմա-
կերպում. գրասենյակային աշխատանք. 
կատալոգով պատվերների ծառայություններ. 
սպառողների հավատարմության ծրագրերի 
կառավարում: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170372  (111) 26467
(220) 16.03.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 16.03.2027
(730) Արման Աբրահամյան, Երևան, Կոմիտասի 
պող. 34/1, բն. 30, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

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

դաս 32. խմելու ջուր:
_____________________

(210) 20170387  (111) 26468
(220) 20.03.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 20.03.2027
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.04.2017
(540) 

(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) 20170444  (111) 26469
(220) 30.03.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 30.03.2027
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. երեխաների մեկանգամյա կիսա-

վարտիք-տակաշորեր լողալու համար. թղթից և 
(կամ) ցելյուլոզից պատրաստված մեկանգամյա 
խանձարուրներ (մանկական տակաշորեր):
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170455  (111) 26470
(220) 31.03.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 31.03.2027
(730) Ալթերա Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.04.2017
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(540) 

(511) 
դաս 9. կիսահաղորդիչներ, ինտեգրալ 

սխեմաներ, ծրագրավորվող տրամաբանական 
ինտեգրալ սխեմաներ, միկրոպրոցեսորներ. 
կիսահաղորդիչների, ինտեգրալ սխեմաների, 
ծրագրավորվող տրամաբանական ինտեգրալ 
սխեմաների և միկրոպրոցեսոր ների գոր-
ծարկման և մշակման համար օգտագործվող 
համակարգչային ծրագրային ապահովում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170476  (111) 26471
(220) 07.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 07.04.2027
(730) Արարատ Լաերտի Բաղդասարյան, 
Երևան, Հատիսի 14, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

դաս 32. գազավորված և չգազավորված 
զովացուցիչ ըմպելիքներ:

_____________________

(210) 20170483 (111) 26472
(220) 10.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 10.04.2027
(730) Բայոջեն  ԷմԷյ Ինք., US 
(442) 18.04.2017
(310) 87293265   (320) 09.01.2017   (330) US

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, դեղին, կապույտ, երկնագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ 
նյարդաբանության ոլորտում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170484 (111) 26473
(220) 10.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 10.04.2027
(730) Բայոջեն  ԷմԷյ Ինք., US 
(442) 18.04.2017
(310) 87290118   (320) 05.01.2017   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ 

նյարդա բա նության ոլորտում: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170489 (111) 26474
(220) 11.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 11.04.2027
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 0043, 
Շիրակի 2/2, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, դեղին, կանաչ, սպիտակ, նարնջագույն 
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ցեմենտին անջրանցիկություն հաղորդելու 
համար, բացառությամբ ներկերի. սոսինձներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
լուծիչներ լաքերի համար. սոսնձանյութ 
(սոսինձ), բացառությամբ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար 
օգտագործվողների. բնական սոսինձներ 
(սոսնձող նյութեր) արդյունաբերական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ, որոնք 
աղյուսե կամ քարե շարվածքը պաշտպանումեն 
խոնավությունից, բացառությամբ ներկերի. 
բաղադրություններ տեխնիկական խեցեղենի 
արտադրության համար.

դաս 2. ներկեր. արծնուկներ. ալյումինային 
ներկեր. ալյումինի փոշի գեղարվեստա-
դեկորատիվ նպատակների համար. հակա-
կոռոզիական պատրաստուկներ. ասֆալտի 
լաք. սև լաք. մանրէասպան ներկեր. 
բաղադրություններ ներքին հարդարանքի 
համար. ներկանյութեր. միջոցներ փայտանյութը 
պաշտպանելու համար. նոսրացուցիչներ 
ներկերի համար. նոսրացուցիչներ լաքերի 
համար. թանձրարարներ ներկերի համար. 
ներկող նյութեր. գունանյութեր. սոսնձաներկեր, 
տեմպերա. արծներ. արծներ (լաքեր). 
արծնաներկեր. ներկերի սիկատիվներ 
(չորացման ուժեղարարներ). պատվածքներ 
(ներկեր). ջնարակներ (պատվածքներ). 
հակակոռոզիական յուղեր. հրակայուն ներկեր. 
կապակցող նյութեր ներկերի համար. տիտանի 
երկօքսիդ (գունանյութ). բաղադրություններ 
ժանգի դեմ. նախաներկեր. հանածո խեժի 
լաքեր. լաքեր. ջրաներկեր նկարելու համար. 
յուղաներկեր նկարչության համար:

_____________________

(210) 20170528  (111) 26475
(220) 20.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 20.04.2027
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 

(442) 01.06.2017
(540) 

(526) «ՄԵԳԱ ՄՈԼ», «МЕГА МОЛ», «MEGA MALL» 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170529  (111) 26476
(220) 20.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 20.04.2027
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 
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(526) «MEGAMALL» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ, բաց և մուգ մանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170530  (111) 26477
(220) 20.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 20.04.2027
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) «MEGAMALL» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, կանաչ, բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ 
կապույտ, բաց և մուգ մանուշակագույն, բաց և 
մուգ գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170531  (111) 26478
(220) 20.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 20.04.2027
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «MEGAMALL» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, կանաչ, բաց և մուգ կանաչ, 
կապույտ, բաց և մուգ կապույտ, բաց և մուգ 
մանուշակագույն, բաց և մուգ գազարագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170532  (111) 26479
(220) 20.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 20.04.2027
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 
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(526) «MEGAMALL» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ 
կապույտ, բաց և մուգ մանուշակագույն, բաց և 
մուգ գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռ նարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170533  (111) 26480
(220) 20.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 20.04.2027
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «MEGAMALL» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ 
կապույտ, բաց և մուգ մանուշակագույն, բաց և 
մուգ գազարագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-

գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռ-
նարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապա-
վեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170534  (111) 26481
(220) 20.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 20.04.2027
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «MEGAMALL» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, կանաչ, բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ 
կա պույտ, բաց և մուգ մանուշակագույն, բաց և 
մուգ գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20170551  (111) 26482
(220) 25.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 25.04.2027
(730) Արտաշես Գագիկի Գևորգյան, Երևան, 
Կոմիտասի պող., շ. 61, բն. 33, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ վարդագույն, մուգ թանաքագույն, բաց և 
մուգ մոխրագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. մետաղական կափարիչներ 
բանկաների և շշերի համար:

_____________________

(210) 20170555  (111) 26483
(220) 25.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 25.04.2027
(730) Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

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

_____________________

(210) 20170556  (111) 26484
(220) 25.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 25.04.2027
(730) Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

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

_____________________

(210) 20170557  (111) 26485
(220) 25.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 25.04.2027
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(442) 15.05.2017
(540) 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
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ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170563  (111) 26486
(220) 26.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 26.04.2027
(730) «Արծափ-հնդկացորեն» գյուղատնտե սա-
կան կոոպերատիվ (Գ/Կ), Գեղարքունիքի մարզ, 
գ. Ծովագյուղ, 24-րդ փ., շ. 78, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մուգ և բաց կանաչ, մուգ և բաց շագա-
նակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20170564  (111) 26487
(220) 26.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 26.04.2027
(730) «Ապագան մերն է» կանանց գյուղա-
տնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ), Լոռու մարզ, 
գ. Գարգառ, փ. 7, տուն 7, AM 

(442) 16.06.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20170584 (111) 26488
(220) 28.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 28.04.2027
(730) «Աստերիա» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
28, տարածք 24, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «Ցեֆտրիաքսոն», «Цефтриаксон», «Cef-
triaxone» բառերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

40

ՄԱՍ 1

40

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 10/1 

02 . 10 . 20 17

դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

_____________________

(210) 20170585 (111) 26489
(220) 28.04.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 28.04.2027
(730) «Աստերիա» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
28, տարածք 24, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «Ֆլուկոնազոլ», «Флюконазол», «Fluco-
nazole» բառերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

_____________________

(210) 20170609 (111) 26490
(220) 03.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 03.05.2027
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «B-12» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկա կան և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170660  (111) 26491
(220) 11.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 11.05.2027
(730) «Եվրոպրոդուկտ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, ք. Աշտարակ, Նարեկացի 18, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 
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(526) «двухслойные салфетки» արտահայ տու-
թյունը, «CLEAN» և «Lux» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ, երկնագույն և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. սեղանի թղթե կլոր անձեռոցիկներ, 
թղթե թաշկինակներ, թղթե սրբիչներ ձեռքերի 
համար, թղթե անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու 
համար, սեղանի թղթե անձեռոցիկներ: 
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20170663  (111) 26492
(220) 11.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 11.05.2027
(730) Ալբերտ Աղաբեկյան, Երևան, Ֆուչիկի 23, 
բն. 26, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

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) 20170688 (111) 26493
(220) 15.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 15.05.2027

(730) Արտակ Կիրակոսյան, Երևան, Նուբա-
րաշեն փ., տուն 7, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «Business issues solutions» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն, կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. ծրագրային հավելված:
_____________________

(210) 20170698 (111) 26494
(220) 15.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 15.05.2027
(730) «Բեսթ Գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Սևանի 
փ. 86/3, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

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

դաս 35. առևտուր:
_____________________
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(210) 20170737  (111) 26495
(220) 18.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 18.05.2027
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170738  (111) 26496
(220) 18.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 18.05.2027
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170739  (111) 26497
(220) 18.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 18.05.2027
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170740  (111) 26498
(220) 18.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 18.05.2027

(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170741  (111) 26499
(220) 18.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 18.05.2027
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170742  (111) 26500
(220) 18.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 18.05.2027
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 01.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170753  (111) 26501
(220) 20.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 20.05.2027
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(730) «Պ. Պիկասսո» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնա-
կաբերդի խճ. 1/2, բն. 41, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակա-
վոր բնակատեղով ապահովում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20170757  (111) 26502
(220) 22.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 22.05.2027
(730) Մաթթել, Ինք., US 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա րատ-

ներ տեսախաղերի համար. մարմնամարզական 
և սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր. 
տիկնիկներ. հագուստ տիկնիկների համար. 
խաղալիք  մեքենաներ.  թղթախաղեր. 
նոր տարվա զարդարանքներ. գնդակներ. 
սպորտային պարագաներ. փուչիկներ. 
պինատներ. խաղալիք կենդանիներ. 
էլեկտրոնային խաղալիքներ. անվավոր 
տախտակներ սահելու համար. թռչող 
սկավառակներ (խաղալիքներ). չմուշկներ. 
անվավոր չմուշկներ. բեյսբոլի ձեռնոցներ. 
սահնակներ (սպորտային ապրանքներ). 
խաղալիք պատկերաքանդակներ. խա ղալիք 

խոհանոցային սպասք. խաղալիք կոնստրուկ-
տորներ. խաղալիք կախարդական փայտիկներ. 
երեխաների խաղալիք կոսմետիկա. տիկնիկի 
կահույք. օդապարուկներ. բասկետբոլի 
գնդակներ. ֆուտբոլի գնդակներ. խաղալիք 
գնացք. խաղալիք ինքնաթիռ. ձկնորսական 
կարթեր. սերֆինգի տախտակներ. ինքնա-
գլորներ (խաղալիքներ). գեղադիտակներ. 
թենիսի ձեռնաթիակներ (ռակետներ). թենիսի 
գնդակներ. չխչխկաններ (խաղալիքներ):
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170760  (111) 26503
(220) 22.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 22.05.2027
(730) «Լանդմարկ Արմենիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Նազարբեկյան 25/5, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «Armenia» բառն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բորդո 
գույնով:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
_____________________

(210) 20170769  (111) 26504
(220) 24.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 24.05.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահրամ Հակոբ-
յան, Երևան, Եղ. Թադևոսյան 13/1, AM 
(442) 16.06.2017
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(540) 

(526) Բացի «С.С.С.Р.» հապավումից մնացած 
բոլոր տարրերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ։

_____________________

(210) 20170774  (111) 26505
(220) 24.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 24.05.2027
(730) «Դիմաքս-ռեյ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 
34ա, 57/1, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

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

դաս 44. ճառագայթային ախտորաշման 
կենտրոնների ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170775  (111) 26506
(220) 24.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 24.05.2027
(730) «Գեղամա» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 34, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

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

դաս 44. ատամնաբուժարանների ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20170783  (111) 26507
(220) 25.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 25.05.2027
(730) Անահիտ Ջաղինյան, Երևան, Բաշին-
ջաղյան 99, բն. 16, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. կոսմետոլոգիական ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20170787  (111) 26508
(220) 26.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 26.05.2027
(730) «Ավյան» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 17/2-32, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

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

դաս 36. անշարժ գույքի գնահատում:
_____________________

(210) 20170796  (111) 26509
(220) 26.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 26.05.2027
(730) Հասմիկ Մովսեսյան, Երևան, Անդրանիկի 
փ., շ. 102, բն. 14, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 16. ալբոմներ. ազդագրեր. պլա-

կատներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
ամսագրեր (պարբերական). գրաֆիկական 
(գծանկարչական) պատկերներ. օրացույցներ. 
նկարներ. նկարներ շրջանակված կամ 
չշրջանակված.  գրքեր.  ուսուցողական նյութեր 
(բացառությամբ սարքերի).  ասեղնագործու-

թյան նմուշներ  (սխեմաներ). յուղանկարա-
տիպեր. շնորհավորական  բացիկներ.  փոստային 
բացիկներ.  օֆորտներ.  թղթե  տոպրակներ. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատա սեղանի 
համար. տպա գիր արտադրանք. արվեստի 
վիմա  գրական ստեղծագործություններ. գրա  -
ֆի  կա կան վերարտադրություններ. լուսա   փո րա-
գրանկարներ. լուսանկարներ. խորհրդա նշան ներ  
(թղթե կնիքներ).  էստամպներ (փորագրա-
նկարների արտատիպեր).  պիտակ ներ, 
բացառությամբ գործվածների.

դաս 18. քսակներ. դրամապանակներ.
դաս 20. ծեփակերտ զարդաքանդակներ 

նկարների շրջանակների համար. բազմոցի 
բարձեր. շրջանակներ նկարների համար.

դաս 24. սեղանի նեղ սփռոցիկներ. 
նախշավոր կտոր ուղեգորգերի (ուղելաթերի) 
համար. վարագույրներ մանածագործվածքից 
կամ պլաստմասսայից. շղարշե վարագույրներ. 
սեղանի ոչ թղթե շրջանաձև անձեռոցիկներ. 
սպասքի տակ դրվող ոչ թղթե անձեռոցիկներ. 
սեղանի անձեռոցիկներ մանածագործված-
քից. սփռոցներ, բացառությամբ թղթից 
պատրաստվածների.

դաս 25. շարֆեր (պարանոցի թաշ-
կինակներ). տաբատներ. քողեր (հագուստ). 
փողկապներ. ժապավենակապ փողկապներ 
լայն եզրերով. տրիկոտաժեղեն. գլխանոցներ 
(հագուստ). կաշնեներ. կոստյումներ. 
վերնազգեստ. սպորտային տրիկոտաժեղեն. 
լողազգեստներ. դիմակահանդեսի կոստյում-
ներ. լողափի զգեստներ. բաճկոններ 
(հագուստ). բրդյա բաճկոններ (հագուստ). 
շքազգեստներ (սպասավորների). թիկնոցներ. 
խույրեր (եկեղեցական գլխարկ). պատրաստի 
հագուստ.հագուստ. վերարկուներ. գլխակապեր 
(հագուստ). պոնչոներ. գոտիներ (հագուստ). 
գոտի-քսակներ (հագուստ). նորածնի օժիտ 
(հագուստ). սարիներ. տրիկոտաժե հագուստ. 
թասակներ (գլխարկ). չալմաներ. գլխարկներ. 
գոգնոցներ (հագուստ). կարճաթև (t-աձև) 
մայկաներ. խալաթներ. շալեր. գլխարկներ. 
գդակներ. շարֆեր. շրջազգեստներ.

դաս 26. ժաբոներ (ժանյակավոր իրեր). 
հերակալներ. ճարմանդներ իրանակալների 
համար. ճարմանդներ հագուստի համար. 
ճարմանդներ գոտիների համար. կպչուկ 
- ճարմանդներ. կայծակ - ճարմանդներ. 
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կայծակ - ճարմանդներ պայուսակների 
համար. տարբերանշաններ ոչ ազնիվ 
մետաղներից. տաքացնելու միջոցով կպչող 
(սոսնձվող) դեկորատիվ և մանածագործական 
իրեր (արդուզարդի ապրանքներ). ոսկով 
ասեղնագործված իրեր. արծաթով 
ասեղնա գործված իրեր. հագուստի կեղծ 
զարդարանքներ. մազակապեր. թևկապեր. 
ժապավեններ վարագույրների համար. 
ճարմանդներ (հագուստի պարագաներ). 
ճարմանդներ կոշիկների համար. կոճակներ. 
կոճակ-խորհրդանշաններ. զարդարանքներ 
հագուստի համար. ոչ թանկարժեք մետաղներից 
զարդարանքներ գլխարկների համար.

դաս 27. պաստառներ. գորգեր. մանա-
ծագործական պաստառներ.

դաս 35. գովազդային նյութերի նորացում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
նյութերի ձևավորում. գովազդ. ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. 
մանեկենների ծառայություններ ապրանքները 
գովազդելու կամ խրախուսելու համար:

_____________________

(210) 20170799  (111) 26510
(220) 26.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 26.05.2027
(730) «Ժոֆֆրեյ Արթուր եղբայրներ» ՍՊԸ, 
Երևան, Մաշտոցի պող. 5, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «perfume house» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. օծանելիք:
_____________________

(210) 20170811  (111) 26511
(220) 30.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 30.05.2027
(730) «Բռուտալ» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան 34/8, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք, 

եթերային յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական 
միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ մազերի 
համար. ոչ բուժական ատամի փոշիներ և 
մածուկներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն.
դաս 35. խանութ.
դաս 44. վարսավիրանոցների ծառայու-

թյուններ:
_____________________

(210) 20170813  (111) 26512
(220) 30.05.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 30.05.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մանոն Վար դան-
յան Հարությունի, Երևան, Խորենացի 24, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 
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(526) «JEWELRY» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. ոսկյա և արծաթյա զարդեր.
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20170825  (111) 26513
(220) 05.06.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 05.06.2027
(730) «Վենջ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. Խորենացու 
30,  բն. 36, AM«Վենջ հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Խորենացու 30, բն. 36, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «engineering» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, սպիտակ, բաց և մուգ նարնջագույն և 
բաց կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու-
նա բերական վերլուծումների և հետա  զո տու-

թյունների ծառայություններ. համա կարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապա հովման 
մշակում և զարգացում:

_____________________

(210) 20170828 (111) 26514
(220) 06.06.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 06.06.2027
(730) Գևորգ Խաչատրյան, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների փ., շ. 63/1, բն. 25, AM, Գագիկ 
Ավետիսյան, Երևան, Սասնա Ծռեր 2, բն. 161, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ.

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

դաս 33. օղի. լիկյոր. գինիներ. փրփրուն 
գինիներ. հայկական կոնյակ (բրենդի). 
ալկոհոլային կոկտեյլներ. սպիրտային 
ըմպելիքներ:

_____________________

(210) 20170873  (111) 26515
(220) 13.06.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 13.06.2027
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(730) Գարաբետ Նոխուդյան, Երևան, Անտա-
ռային 172, բն. 4, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. թան-
կարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. ժամա-
ցույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր։

_____________________

(210) 20170923  (111) 26516
(220) 21.06.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 21.06.2027
(730) Ալիկ Հակոբյան, Գեղարքունիքի մարզ, գ. 
Նորատուս, Պ.Սևակի 6-րդ նրբ., տուն 3, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, դեղին և երկնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 11. սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման և օդափոխման սարքեր.

դաս 29. սառեցված և չորացված մրգեր 
ու բանջարեղեն. մուրաբա, կոմպոտ. 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 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20170935  (111) 26517
(220) 22.06.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 22.06.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիանա Հարու-
թյունյան, Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ, 3-րդ փ., 
տուն 4, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

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

դաս 9. հաղորդալարեր, մալուխներ:
_____________________

(210) 20170965  (111) 26518
(220) 28.06.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 28.06.2027
(730) «Դիակոնիա» բարեգործական հիմնա-
դրամ, Երևան, Աշտարակի խճ., «Հույսի ավան» 
թաղ., վարչական շենք, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 

ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների, 
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. թերապևտիկ և օժանդակ 
սարքեր, նախատեսված սահմանափակ 
հնարավորություն ունեցող մարդկանց համար. 
մերսման ապարատներ. ապարատներ, 
սարքեր և գործիքներ նորածինների համար. 
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ապարատներ, սարքեր և գործիքներ սեռական 
ակտիվության համար.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական և գրասենյակային 
պիտույքներ, բացառությամբ կահույքի. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, 
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ. խեցի. ծովի 
փրփուր. սաթ.

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

րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

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.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-

րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու թյուն-
ներ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում.

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 
կոս մետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
նյութական արժեքների և անհատների 
ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20170966 (111) 26519
(220) 28.06.2017 (151) 02.10.2017
   (181) 28.06.2027
(730) «Դիակոնիա» բարեգործական հիմնա-
դրամ, Երևան, Աշտարակի խճ., «Հույսի ավան» 
թաղ., վարչական շենք, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, սպիտակ և նարնջագույն 
գու նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների, 
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար. թերապևտիկ և օժանդակ 
սարքեր, նախատեսված սահմանափակ 
հնարավորություն ունեցող մարդկանց համար. 
մերսման ապարատներ. ապարատներ, 
սարքեր և գործիքներ նորածինների համար. 
ապարատներ, սարքեր և գործիքներ սեռական 
ակտիվության համար.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, 
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ. խեցի. ծովի 
փրփուր. սաթ.

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

րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, 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 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում.

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս նաբուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 
կոս մետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
նյութական արժեքների և անհատների 
ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։  
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3083  11.02.2028 «Գազպրոմ» հանրային բաժնետիրական ընկերություն, RU

3894  26.08.2027 ՔՍ Հոլդինգս Սարլ, LU

4052  25.12.2027 Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

4193  05.11.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4194  05.11.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4196  05.11.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4197  05.11.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4198  05.11.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4199  05.11.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4200  05.11.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4201  05.11.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4202  05.11.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4203  05.11.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

12552  05.09.2027 «Ֆարմ կրեդիտ Արմենիա» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն 

     առևտրային կոոպերատիվ, Երևան, Քաջազնունու փող., տուն 18, AM

12580  11.07.2027 «Անտանա» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիրի 17 փող., 25 շենք, բն. 4, AM

12652  13.09.2027 «Ֆլեշ» ՍՊԸ, Երևան, 0002, Եզնիկ Կողբացու փողոց,

      շենք 30, շինություն 30, AM

12749  19.09.2027 «Արկադա կրեատիվ» ՍՊԸ, Երևան, Շերամի 63, բն. 14, AM

12761  04.09.2027 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

12768  24.10.2027 «Նատֆուդ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 50, բն.57, AM

12841  07.11.2027 «Գինեթաս» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Արփի, AM

12903  12.09.2027 «Լիկո» Արտադրական կոոպերատիվ, Երևան, Ադոնցի 7/1, AM

13052  01.11.2027 Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

13149  06.09.2027 Սինոփսիս, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

13315  20.11.2027 Բրիջսթոուն Քորփորեյշն, JP

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

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
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը
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Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20170948
(220) 26.06.2017
(730) «Դեկորա-գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Արարատյան 90/9Ա, AM 
(540) 

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

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտ պանող նյութեր. ներկանյութեր. խածատող, 
սևեռակայող նյութեր, չմշակված բնական խեժեր. 
թերթավոր և փոշենման մետաղներ գեղա-
նկարչության, գեղազարդման նպատակների և 
գեղարվես տական տպա գրության համար.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. հանքանյութեր. շինարարական 
մետաղյա նյութեր. շարժական մետաղյա կառուց-
վածքներ և շինություններ. ոչ էլեկտրական սովորա-
կան մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղյա և 
երկա թակապ փոքր իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր 
պահ պանման և փոխադրման համար. անկիզելի 
պահարաններ.

դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր. ոչ 
մետաղական կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. 
ոչ մետաղական շարժական կառուցվածքներ և 
շինություններ. ոչ մետաղական հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակ ներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված եղջյուր, ոսկոր, փղոսկր 
կամ սադափ. խեցի. ծովի փրփուր. սաթ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկարասի 
և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ, 
բացառությամբ վրձինների. խոզանակների պատ-
րաստման նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, 

բացառությամբ շինարարական ապակու. ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր.

դաս 40. նյութերի մշակում։
--------------

(210) 20170989
(220) 03.07.2017
(730) Ալ-Մավարեդ Նեչըրլ Բյութի Փրոդաքթս 
Քորփորեյշն (Հորդանանի ընկերություն), JO 
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, աղեր 

վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների, 
շամպուններ (ոչ բուժական), ձեռքի և մաշկի 
կոսմետիկական կրեմներ, ցեխից կոսմետիկական 
դիմակներ դեմքի համար, դեմքի կոսմետիկական 
կրեմներ, ոտքի կոսմետիկական կրեմներ, 
ցերեկային կոսմետիկական կրեմներ չոր և 
զգայուն մաշկի համար, արևային այրվածքներից 
պաշտպանող կոսմե տիկական կրեմներ, 
փափկեցնող կոսմետիկական կրեմներ, կոսմե-
տիկական խոնավեցնող կաթ դեմքի համար, 
սնուցող հակատարիքային կոսմետիկական 
կրեմներ, վերականգնող գիշերային կոսմետիկական 
կրեմներ, հոտազերծիչներ.

դաս 5. բուժիչ ցեխեր, բուժիչ օճառներ, 
պատրաստուկներ կորյակային հիվանդությունները 
բուժելու համար, դեմքի սկրաբ և մաքրող 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար.

դաս 35. գովազդային գործակալությունների 
ծառայություններ. կոսմետիկական միջոցների և 
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Մեռյալ ծովից պատրաստուկների մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք. գովազդային նյութերի տարա-
ծում, ապրանքների ցուցադրում. առցանց գովազդ 
համակարգչային ցանցում, շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետա զոտություններ.

--------------

(210) 20170990
(220) 03.07.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Հովհան-
նիսյան Գագիկի, ք. Վանաձոր, Աղայան 67/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. ատամի խոզանակ:

--------------

(210) 20170994
(220) 04.07.2017
(730) Սահակյան Տիգրան Ալբերտի, Երևան, 
Նոր Արեշ, Ազատամարտիկների փ., 3-րդ նրբ., 
տուն 28, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. եթերային յուղեր.
դաս 30. թեյեր, համեմունքներ.
դաս 32. օշարակներ ըմպելիքների համար:

--------------

(210) 20170998
(220) 06.07.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սուրեն 
Պետրոսյան, Երևան, Նոյ թաղ., տուն 51, AM 

(540) 

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

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածատող, 
սևեռակայող նյութեր. չմշակված բնական խեժեր. 
թերթավոր և փոշենման մետաղներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով կառա-
վարվող).

դաս 35. 2-րդ և 8-րդ դասերում նշված ապրան-
քա տեսա կանիների մանրամեծածախ վաճառք:

--------------

(210) 20171009
(220) 06.07.2017
(730) Ռոլեքս ՍԱ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 14. ժամացուցային արտադրություն, 

մասնավորապես ձեռքի ժամացույցներ, ժամացույց 
-ապարանջաններ, մասեր (ժամագործություն) 
և պարագաներ (ժամագործություն), որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում, ժամացույցներ 
(բացառությամբ ձեռքի) և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր, ժամանակաչափներ, ձեռքի ժամագիրներ 
(ժամացուցային արտադրություն), ժամացույցների 
ապարանջաններ, թվահարթակներ (ժամացուցային 
արտադրություն), տուփեր և նվերների պատյաններ 
ժամացուցային արտադրության և թանկարժեք 
իրերի համար, ժամացույցների ընթացային 
մեխանիզմներ և դրանց մասեր. ոսկերչական իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. ազնիվ 
մետաղներ և դրանց համահալվածքներ:

--------------
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(210) 20171016
(220) 07.07.2017
(730) «Վիվառո գրուպ» ԼԼՔ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտաս կավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխա նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համա կարգիչներ. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթա-
գրենական և գրասենյակային պիտույքներ, բացա-
ռությամբ կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեններ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 
տեսախաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և դրանց հետ կապված հետա-

զոտու  թյուններ և մշակումներ. արդյունա բերական 
վերլու ծումների և հետազոտությունների ծառա-
յություն ներ. համակարգչային ապարատների և 
ծրա գրային ապահովման մշակում և զարգացում:

--------------

(210) 20171017
(220) 07.07.2017
(730) «Վիվառո գրուպ» ԼԼՔ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտաս կավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխա նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համա կարգիչներ. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթա-
գրենական և գրասենյակային պիտույքներ, բացա-
ռությամբ կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեններ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 
տեսախաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտու  թյուններ և մշակումներ. արդյունա բերական 
վերլու ծումների և հետազոտությունների ծառա-
յություն ներ. համակարգչային ապարատների և 
ծրա գրային ապահովման մշակում և զարգացում:

--------------

(210) 20171049
(220) 13.07.2017
(730) «Արմկաֆե» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, 
գ. Կարմիր, Նվեր Սաֆարյանի փ., տուն 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ բնական:

--------------

(210) 20171063
(220) 17.07.2017
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիք ների պատ րաստ ման այլ բաղա դրա նյու-
թեր։

--------------

(210) 20171064
(220) 17.07.2017
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիք ների պատ րաստ ման այլ բաղա դրա նյու-
թեր։

--------------

(210) 20171065
(220) 17.07.2017
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիք ների պատ րաստ ման այլ բաղա դրա նյու-
թեր։

--------------

(210) 20171069
(220) 17.07.2017
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիք ների պատ րաստ ման այլ բաղա դրա նյու-
թեր։

--------------

(210) 20171094
(220) 21.07.2017
(730) Աստղիկ Ալեքսանի Զաքարյան, Երևան, 
Մամիկոնյանց 36/8, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. երեխաներին վերաբերվող ապրանքներ 

և ծառայություններ տրամադրող ընկերությունների 
գովազդ, այդ ընկերությունների գործունեության, 
առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում, 
մշակում, տարածում և տրամադրում.

դաս 41. երեխաներին և ծնողներին վերաբերվող 
կրթական, մշակութային և ժամանցային միջոց-
առումն երի կազմակերպում:  

--------------

(210) 20171174
(220) 09.08.2017
(730) Կրիստալ Լագունս (Կյուրասաո) Բ.Վ., CW 
(540) 

(511) 
դաս 36. խորհրդատվություն անշարժ գույքի 

հետ կապ ված հարցերով, անշարժ գույքի գնա-
հատում և վարչարարություն, անշարժ գույքի 
լիզինգ, հողի լիզինգ, անշարժ գույքի կառավարում.

դաս 37.  ջրի մշակման կայանների, արհես-
տական ծովալճակների, արհեստական լողացող 
ծովա լճակների, ջրա  պատնեշների և խմելու 
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ջրի ջրամբար ների կառուցում և տեխնիկական 
սպասար   կում. ջրի մշակ ման կայան   ների, արհես-
տական ծովալճակների,  արհեստական լողացող 
ծովալճակների, ջրա պատնեշների և խմելու 
ջրի ջրամբարների կառուցում. ջրի որակը 
արհեստական ծովալճակներում,  արհեստական 
լողացող ծովալճակներում, ջրա պատնեշներում և 
խմելու ջրի ջրամբարներում պահպանելու նպատա-
կով ջրամշակման համակարգերի կառուցում և 
տեխնիկական սպասարկում.

դաս 39. ջրաբաշխում.
դաս 40. ջրի մշակում և ջրամաքրում, բնական 

ջրերի և մնացորդային ջրերի ֆիզիկական և 
քիմիական վերամշակում, ջրի զտում,  ջրի միջոցով 
արդյունա բերական կայանների սառեցման ծառա-
յություններ, թաղանթների, թորման, զտման և այլ 
միջոցներով ջրի անալիացման ծառայություններ. 
խորհրդատվություն բոլոր վերը նշված ծառա-
յություն ների  հարցերով.

դաս 41. կրթություն, ուսուցում և գործնական 
հմտու թյուն ների ուսուցում (ցուցադրություն), 
ժամանցի, զվարճությունների ծառայու թյուն ներ, 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմա  կերպում, զվարճություններ ջրաշխարհների և 
զվար ճանքի կենտրոնների տեսքով, զբոսայգիների, 
ջրաշ խարհների, արհեստական ծովալճակների,  
արհես տական լողացող ծովալճակների, լողավա-
զանների, գոլֆի հրապարակների ծառայու թյուն-
ների տրամադրում, քեմփինգի և  սպորտային 
սարքավորանքի տրամադրում.

դաս 42. ջրամշակման կայանների, արհես-
տական ծովալճակների, արհեստական լողացող 
ծովալճակների, ջրապատնեշների և խմելու ջրի 
ջրամբարների ճարտարագիտական ծառա-
յություններ և նախագծում. ջրամշակման կայանների, 
արհեստական ծովալճակների, արհեստական 
լողացող ծովալճակների, ջրապատնեշների և խմելու 
ջրի ջրամբարների կառուցմանը վերաբերվող 
տեխնիկական նախագծման ծառայություններ. 
արհեստական ծովալճակներում, արհեստական 
լողացող ծովալճակներում, ջրապատնեշներում 
և խմելու ջրի ջրամբարներում ջրի որակը 
պահպանելու նպատակով ջրի մշակման համա-
կարգերի ճարտարա  գիտական ծառայություններ 
և նախագծում. ջրապատնեշների, խմելու ջրի 
ջրամ բար ների, ջրամբարձիչ կառուցվածքների, 
ջրաթափ կառուցվածքների, լճերի, արհեստական 
ծովա լճակների և  արհեստական լողացող ծովա-

լճակների տեսքով կառուցվածքների քաղա-
քային ճարտարա գիտություն, նախագծում և 
ճարտարապետություն. անալիտիկ լաբորատոր 
ծառա յություններ ջրի որակի ոլորտում, մասնա-
վորապես ջրի մաքրության վերլուծություն, մաղային 
վեր լուծություն,  պիգմենտային վերլուծություն, 
գունային վերլուծություն, մանրէաբանական վեր-
լուծություն. վերամշակման սարքավորանքի և 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների իրա -
գործման և կառավարման հարցերով խորհրդա-
տվություն կապված հողի, ջրամշակման 
կայանների, ջրապատնեշների, խմելու ջրի 
ջրամ բարների, արհեստական ծովալճակների, 
արհեստական լողացող ծովալճակների  պահ-
պանման, լավորակման և կառուցման հետ. 
մասնագիտական խորհուրդ և հետազոտություններ, 
մասնա վորապես  ̀ գիտահետազոտություններ և 
հետազոտություններ հիդրավլիկայի բնագավառում 
ջրամատակարարման համար. արհեստական 
ծովալճակներում ջրի որակը պահպանելու նպա-
տակով արհեստական ծովալճակների և ջրա-
մշակման կայանների նախագծում.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոց  ներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ,  սնունդով և ըմպելիքով ապա-
հովման ծառայություններ, ժամանակավոր տեղերի 
ամրագրում, հյուրանոցի ծառայություններ, բարերի 
և ռեստորանների ծառայություններ, ըմպելիքների և 
սննդի պատրաստում:

--------------

(210) 20171175
(220) 10.08.2017
(730) «Աս գրուպ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Կոտայքի 1/94, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, թուղթ գրասենյակային և 

պատճենահանման, զուգարանի թուղթ, թղթե 
անձեռոցիկներ, թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ, 
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սեղանի թղթե սփռոցներ, թղթե սրբիչներ ձեռքերի 
համար.

դաս 30. հաց, թեյ, այդ թվում՝ սառը թեյ, սուրճ, 
այդ թվում՝ սառը սուրճ, սառույց:

--------------

(210) 20171196
(220) 18.08.2017
(730) Բաջիթ Ռենթ Ը Քար Սիսթըմ, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ, մասնավորապես  ̀ ավտոմոբիլներ 
(ավտո մեքենաներ), շարժիչով ավտոբուսներ, 
բեռնա  տար ավտոմեքենաներ, ֆուրգոններ 
(տրանս պորտային միջոցներ), մարդատար 
սպորտային տրանսպորտային միջոցներ, քար-
շակներ (տրանսպորտային միջոցներ) և դրանց 
կառուց վածքային մասեր. 

դաս 16. թղթից իրեր և տպագրական 
արտադրանք. ճանապար հորդությունների, տրանս-
պորտային միջոցների վարձա կալության, փոխա-
դրումների վերաբերյալ բուկլետներ. օրացույցներ. 
ճամփորդության մասին ամսագրեր. գրիչներ. 
տուրիստական բրոշյուրներ. ճամփոր դության 
մասին գրքեր. քարտեզներ. բլանկներ (տպագրված). 
տպագիր արտադրանք, մասնավորապես  ̀ թղթե 
ցուցանակներ, գրքեր, ձեռնարկներ, օրակարգեր, 
տեղեկագրեր, տեղեկատվական քարտեր 
և բրոշյուրներ ճանապար հորդությունների, 
տրանսպորտային միջոց ների վարձակալության, 
փոխադրումների վերաբերյալ.

դաս 35. գովազդ և գործարար (բիզնես) 
ծառայություններ. բիզնես կառավարում 
փոխադրումների և առաքման հետ կապված. 
սպառողների հավատարմության ծառայություններ 
առևտրի, առաջխաղացման և (կամ) գովազդի 
նպատակներով. սպառողների ակումբների 
ծառայություններ առևտրի, առաջխաղացման 
և (կամ) գովազդի նպատակներով. օգնություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերում տրանսպորտային միջոցների 
վարձակալության և լիզինգի գործունեության 
կազմակերպման և (կամ) կառավարման  համար. 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 
առցանց վաճառքի մանրածախ խանութներ. 

ընկերության ապրանքների և ծառայությունների 
առցանց ձեռքբերման համար բոնուսային բալերի 
տրամադրման և մշակման միջոցով սպառողների 
համար խրախուսական ծրագրերի տրամադրում. 
մասնակից առևտրային կազմակերպություններում 
հաճախ օգտագործման համար հավատարմության 
կտրոնների տրամադրման և մշակման միջոցով 
սպառողների համար խրախուսական ծրագրերի 
տրամադրում. պետական պայմանագրով տրանս-
պորտային միջոցների հետ կապված գործերի 
կառավարում. փոխադրումների փաստաթղթերի 
տրամադրում երրորդ անձանց համար. 
փոխադրումների կառավարում, մասնավորապես` 
մարդկանց փոխադրման պլանավորում և 
կոորդինացում երրորդ անձանց համար.

դաս 39. տրանսպորտային ծառայություններ 
և ապրանքների պահպա նություն պահեստ-
ներում. ճանապարհորդությունների կազմա-
կերպում. ավտոբուսային փոխադրումներ. 
ավտո մեքենաների վարձույթ. ավտոմեքենաների 
փոխադրում. վարորդների ծառայություններ. 
ճանա պարհորդությունների կազմա կերպման 
ծառա յությունների կոորդինացում անհատների 
և խմբերի համար. ավտոմեքենաների լիզինգ. 
մարդատար ավտոմեքենաների լիզինգ. բեռնատար 
ավտոմեքենաների լիզինգ. տրանսպորտային 
միջոցների լիզինգ. տրանսպորտային միջոցների և 
տեղերի ամրագրում. տրանսպորտային միջոցների 
առցանց ամրագրում. ուղևորային փոխադրումներ. 
ճանապարհորդությունների մասին տվյալներ 
պարունակող համակարգչային բազաներով 
առցանց որոնման ծառայությունների տրամադրում. 
ճանապարհորդության մասին տեղեկության 
տրամադրում. վարձով մեքենաների ամրագրում. 
շարժական ֆուրգոնների վարձույթ. նավա-
գնացական նպատակներով (GPS) դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատների 
սարքա վորանքի վարձույթ. բեռնատար ավտո-
մեքենաների վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. ճանապարհորդների տեղափոխում. 
փոխադրումների հարցերով խորհրդատվություն. 
փոխադրումների հարցերով տեղեկատվություն. 
ճանա պարհորդական գործա կալություններ, 
մասնա վորապես  ̀ փոխա  դրումների տեղերի և 
տոմսերի ամրագրում.  ճանա պարհորդության 
երթուղու պլանավորում. տրանսպորտային միջոց-
ներ վարելու ծառայություններ: 

--------------
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(210) 20171197
(220) 18.08.2017
(730) Բաջիթ Ռենթ Ը Քար Սիսթըմ, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոց ներ, մասնավորապես  ̀ ավտոմոբիլներ 
(ավտո  մեքե նաներ), շար ժիչով ավտոբուսներ, 
բեռնա    տար ավտո մեքենաներ, ֆուրգոններ 
(տրանս պորտային միջոցներ), մարդատար 
սպորտային տրանս պորտային միջոց ներ, քար-
շակներ (տրանսպորտային միջոցներ) և դրանց 
կառուց վածքային մասեր. 

դաս 16. թղթից իրեր և տպագրական 
արտադրանք. ճանապար հորդությունների, տրանս-
պորտային միջոցների վարձա կալության, փոխա-
դրումների վերաբերյալ բուկլետներ. օրացույցներ. 
ճամփորդության մասին ամսագրեր. գրիչներ. 
տուրիստական բրոշյուրներ. ճամփոր դության 
մասին գրքեր. քարտեզներ. բլանկներ (տպագրված). 
տպագիր արտադրանք, մասնավորապես  ̀ թղթե 
ցուցանակներ, գրքեր, ձեռնարկներ, օրակարգեր, 
տեղեկագրեր, տեղեկատվական քարտեր 
և բրո շյուրներ ճանա  պար  հորդու թյուն ների, 
տրանսպորտային միջոց   ների վարձա կալության, 
փոխադրումն երի վերա բերյալ.

դաս 35. գովազդ և գործարար (բիզնես) 
ծառա  յություններ. բիզնես կառա վարում փոխա-
դրումների և առաքման հետ կապված. սպառող-
ների հավատարմության ծառայություններ 
առևտրի, առաջ խաղացման և (կամ) գովազդի 
նպա  տակներով. սպա ռողների ակումբների ծառա-
յություններ առևտրի, առաջխաղացման և (կամ) 
գովազդի նպա տակներով. օգնություն գործ-
արարության (բիզնեսի) կառավարման հար ցերում 
տրանսպորտային միջոցների վարձակալության 
և լիզինգի գործունեության կազմա կերպման 
և (կամ) կառավարման  համար. շար ժիչային 
տրանս պորտային միջոցների առցանց վաճառքի 
մանրածախ խանութներ. ընկերության ապրանք-
ների և ծառայությունների առցանց ձեռքբերման 
համար բոնուսային բալերի տրամադրման 
և մշակման միջոցով սպառողների համար 
խրախուսական ծրագրերի տրամադրում. մասնա-
կից առևտրային կազմակերպություններում 
հաճախ օգտագործման համար հավատարմության 

կտրոն ների տրամադրման և մշակման միջոցով 
սպառող ների համար խրախուսական ծրագրերի 
տրամադրում. պետական պայմանագրով տրանս-
պորտային միջոցների հետ կապված գործերի 
կառավարում. փոխադրումների փաստաթղթերի 
տրամադրում երրորդ անձանց համար. 
փոխադրումների կառավարում, մասնավորապես` 
մարդկանց փոխադրման պլանավորում և 
կոորդինացում երրորդ անձանց համար.

դաս 39. տրանսպորտային ծառայություններ 
և ապրանքների պահպա նություն պահեստ-
ներում. ճանապարհորդությունների կազմա-
կերպում. ավտոբուսային փոխադրումներ. 
ավտո մեքենաների վարձույթ. ավտոմեքենաների 
փոխադրում. վարորդների ծառայություններ. 
ճանա պարհորդությունների կազմա կերպման 
ծառա յությունների կոորդինացում անհատների 
և խմբերի համար. ավտոմեքենաների լիզինգ. 
մարդատար ավտոմեքենաների լիզինգ. բեռնատար 
ավտոմեքենաների լիզինգ. տրանսպորտային 
միջոցների լիզինգ. տրանսպորտային միջոցների և 
տեղերի ամրագրում. տրանսպորտային միջոցների 
առցանց ամրագրում. ուղևորային փոխադրումներ. 
ճանապարհորդությունների մասին տվյալներ 
պարունակող համակարգչային բազաներով 
առցանց որոնման ծառայությունների տրամադրում. 
ճանապարհորդության մասին տեղեկության 
տրամադրում. վարձով մեքենաների ամրագրում. 
շարժական ֆուրգոնների վարձույթ. նավա-
գնացական նպատակներով (GPS) դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատների 
սարքա վորանքի վարձույթ. բեռնատար ավտո-
մեքենաների վարձույթ. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ. ճանապարհորդների տեղափոխում. 
փոխադրումների հարցերով խորհրդատվություն. 
փոխադրումների հարցերով տեղեկատվություն. 
ճանա պարհորդական գործա կալություններ, 
մասնա վորապես  ̀ փոխա  դրումների տեղերի և 
տոմսերի ամրագրում.  ճանա պարհորդության 
երթուղու պլանավորում. տրանսպորտային միջոց-
ներ վարելու ծառայություններ: 

--------------

(210) 20171211
(220) 21.08.2017
(730) Շանել ՍԱՐԼ, CH 
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(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ մաշկը, 

գլխամաշկը, մազերը կամ եղունգները խնամելու 
համար. կոսմետիկական միջոցներ մաշկին, 
գլխամաշկին, մազերին կամ եղունգներին քսելու 
համար. ոչ բուժական օճառներ. օծանելիք. 
պարֆյումերիա, անուշաբույր ջուր, օդեկոլոն, 
անուշահոտ կոսմետիկական միջոցներ. եթերային 
յուղեր. ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ. 
դիմահարդարման միջոցներ. արդուզարդի ոչ 
բուժական միջոց ներ. հարդարանքի (արդուզարդի) 
տալկ. հոտա զերտիչներ և արդուզարդի միջոցներ 
քրտնելու դեմ (արդուզարդի պարագաներ). կոսմե-
տիկական միջոցներ արհեստական եղունգ-
ների համար. կպչուն պիտակներ եղունգների 
համար. սոսինձներ արհեստական եղունգների 
ամրացման համար. ժամանակավոր դաջվածքներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. օդի բուրա-
վետիչներ. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և 
խոտերից:

--------------

(210) 20171225
(220) 24.08.2017
(730) «Մեղրու պահածոների գործարան» ՓԲԸ, 
Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարանային 26, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. մուրաբաներ, ջեմեր, կոմպոտներ, 

բանջարեղենային պահածոներ, տարբեր մրգերից 
պատրաստված չրեր.

դաս 32. հյութեր և ըմպելիքներ, օշարակներ 
ըմպելիքների համար:

--------------

(210) 20171273
(220) 05.09.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարապետ 
Զաքարյան, Երևան, Էրեբունի, Օվանեսովի 7/1, AM 

(540) 

(511) 
դաս 30. մակարոնեղեն, կոնֆետներ, 

վաֆլիներ, բուլկիներ, ամոքահունց բուլկիներ, 
հրուշա կեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով, գաթա, նշակար կանդակներ, քաղցրա-
բլիթներ, հացահատիկային արտադրանք, 
հաց, հացա հա տիկային սալիկներ, լավաշ, հաց 
անխաշ խմորից, թխվածք, չոր թխվածքաբլիթ, 
քաղցրավենիք, կարկանդակներ, բլիթներ, 
նրբաբլիթներ, խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն), 
պիցայի խմոր ներ, պիցաներ, պուդինգներ, տորթեր, 
հալվա, սենդվիչներ, պատրաստի  խմոր, խմոր 
հրուշակեղենի համար, փքաբլիթներ:

--------------

(210) 20171277
(220) 05.09.2017
(730) Հյունդաի Հեվի Ինդասթրիզ Քո., Լթդ, KR 
(540) 

(511) 
դաս 9. գազի դետեկտորներ. սարքեր կուտա-

կիչների լարումը, էլեկտրական հոսանքը և ջերմ-
աստիճանը չափելու համար. չափիչ սարքեր. 
պտուտաթվերի ցուցիչներ. գազի արտահոսքի 
ազդանշանիչներ. գազի մատուցումն անջատող 
սարքեր. վթարային ազդասարքեր. էլեգազային 
մեկուսացմամբ բաշխիչ սարքեր. էլեգազային 
մեկուսացմամբ բաշխիչ սարքեր (էլեկտրական). 
էլեկտրական ռելեներ. բարձր ճնշման վակուու-
մային հպարկիչներ. բարձրա վոլտային էլեկտ-
րական ապա հովիչներ. գեր լարումից պաշտ պանող 
կարգավորիչներ. կառավարման վահան ներ 
(էլեկտրականություն). էլեկտրական ռեակ-
տորներ. էլեկտրաէներգիայի բաշխման մեքենա-
ներ. կոմուտացման վահաններ. բաշխիչ 
տրանս ֆորմատորներ. տրանսֆորմատորներ. 
կերպա  փոխիչներ (էլեկտրա կանություն). էլեկտրա-
կան բաշխիչ սարքեր. էլեկտրական շղթայի 
անջատիչներ. էլեկտրական սնուցման բլոկներ. 
էլեկտրոնային ուժային տրանսֆորմատորներ. 
էլեկտրաէներգիայի կառավարման սարքեր. լարման 
կարգավորիչներ. էլեկտրոնային հպարկիչներ. ցածր 
և միջին լարման էլեկտրական ապահովիչներ. 
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էլեկտրական ապահովիչներ. արևային 
էներգիայի գեներատորներում օգտագործվող 
կերպափոխիչներ. էլեկտրաէներգիայի սպառումը 
չափող սարքեր. էլեկտրականության չափման 
սարքեր և գործիքներ. սարքեր և գործիքներ 
էլեկտրաէներգետիկական տեղակայանքների 
ախտորոշման համար. սարքեր էլեկտրականության 
սպառումը չափելու, մշտադիտարկելու և վերլուծելու 
համար. հաղորդաձողալար. էլեկտրական 
մալուխներ, լարեր, հաղորդիչներ և դրանց 
միացքներ. էլեկտրական կերպափոխիչներ. 
նավից ցամաք հաղորդակցության սարքեր. 
հեռակառավարման ապարատուրա. 
հաղորդակցական սարքավորումներ. համա կարգ-
չային ծրագրային ապահովում SCADA (վերահսկում 
և տվյալների հավաքագրում) համակարգերի 
համար. ցանցային օպերացիոն համակարգերի 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային ապահովում 
նավերի համար. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման պլատֆորմներ. մեքենաների 
էլեկտրոնային կառավարման համակարգեր. 
ցանցային սերվերներ. տեղեկատվության մշակման 
սարքեր. թվային տեղեկատվության պրոցեսորներ. 
դիտարկման և վերահսկման էլեկտրական 
ապարատուրա. տեղեկատվության գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
համակարգիչներ. համակարգչային սերվերներ. 
ինտերնետից ներբեռնվող թվային գրքեր. 
մարտկոցներ և լիցքավորող սարքեր կուտակիչների 
համար։

--------------

(210) 20171278
(220) 05.09.2017
(730) «Ռոբերտո պլյուս»  ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ։

--------------

(210) 20171279
(220) 06.09.2017
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

--------------
(210) 20171282
(220) 07.09.2017
(730) «Կոմֆորտ Ռ և Վ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մալխասյանց 37, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. շինանյութի վաճառք:

--------------

(210) 20171292
(220) 08.09.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. Մասիս, 
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
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սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. 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) 20171293
(220) 08.09.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. 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:

--------------
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(210) 20171295
(220) 08.09.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. 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) 20171296
(220) 08.09.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ.  ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. 
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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) 20171297
(220) 08.09.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 

քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. 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) 20171298
(220) 08.09.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
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բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. 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) 20171299
(220) 08.09.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 

սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. 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) 20171300
(220) 08.09.2017
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. 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) 20171301
(220) 08.09.2017
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. 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, 
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ներառյալ մելաս ոչ բժշկական կամ բուժական 
նպատակների համար. ծխախոտի և մելասի 
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ 
օգտագործման համար:

--------------

(210) 20171302
(220) 08.09.2017
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 

մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. 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) 20171303
(220) 08.09.2017
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
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պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. 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) 20171304
(220) 08.09.2017
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. 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:

--------------
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(210) 20171305
(220) 08.09.2017
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. 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) 20171306
(220) 08.09.2017
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. 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 
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և պատյաններ նարգիլեի համար. նարգիլեի 
անոթներ). մելաս ծխախոտային արտադրության 
մեջ օգտագործման համար. ծխելու նյութեր, 
ներառյալ մելաս ոչ բժշկական կամ բուժական 
նպատակների համար. ծխախոտի և մելասի 
անուշաբույր խառնուրդներ նարգիլեի մեջ 
օգտագործման համար:

--------------

(210) 20171307
(220) 08.09.2017
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. 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) 20171308
(220) 08.09.2017
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ.  ծխախոտաթղթերի 
գրքույկներ. կլանող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ.  սիգարակտրիչ 
մեքենաներ. արկղեր սիգարների համար.  արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար.  դրոցներ 
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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) 20171309
(220) 08.09.2017
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 

սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ.  
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող սիգա-
րետներ, ոչ բուժական նպատակների համար. 
ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. էլեկտրոնային 
սիգա րետներ. հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրա վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային յուղերից. 
լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. լուցկու տուփեր. 
վառիչ ներ ծխող նե րի համար. գազի  բալոն ներ 
վառիչ ների համար. կայծ քարեր. մոխրամաններ. 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգար ների և սիգարետների համար 
մուշտուկների սաթե ծայրա պանակներ. ծխախոտի 
քսակներ. ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխա-
խոտիմասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների համար. 
մուշտուկներ սիգարետների համար. սիգարետի 
մուշտուկների ծայրա պանակներ. 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) 20171311
(220) 11.09.2017
(730) «Բարվա» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք. 
Թալին, Մյասնիկյան 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. էներգաբլոկ՝ նախատեսված 

կոգեներացիոն սկզբունքով կենսազանգվածից 
էլեկտրական, ջերմային էներգիայի և սինթեզ գազի 
միաժամանակյա ստացման համար:

--------------
(210) 20171312
(220) 11.09.2017
(730) «Ար.Բ.Ա. թրեյնինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Չարենցի 48, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. ամսագրեր (պարբերական):

--------------

(210) 20171313
(220) 11.09.2017
(730) «Ար.Բ.Ա. թրեյնինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Չարենցի 48, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկա-

րասի և սպասք. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի, բացառությամբ շինարարական ապակու. 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր. 
կոկտեյլի ձեռքով թափահարելու խառնիչներ, դույլեր 
սառույցի համար, կենցաղային ոչ էլեկտրական 
հարիչներ. ձագարներ. խոհանոցային տախտակներ 
կտրատելու համար. խոհանոցային ոչ էլեկտրական 
ջարդիչներ. քամիչներ (քափկիրներ), ջերմամեկուսիչ 
տարողու թյուններ ըմպելիքների համար. կաբարե  
(սկուտեղներ ըմպելիքներ համար). ոչ էլեկտրական 
սրճամաններ. ոչ էլեկտրական դյուրակիր սառցա-
պահարաններ. գդալներ խառնելու համար 
(խոհա նոցի սպասք).  ձեռքով կառա վարվող 
կենցաղ ային աղացներ. ձողիկներ կոկ տեյլների 
համար. խոհա նոցային ձեռնոցներ. շիշ բացելու 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ. 
մաղեր (կենցաղային). թեյաքամիչներ. քերոցներ. 

կենցաղային ոչ էլեկտրական խառնիչներ.  
կենցաղային ոչ էլեկտրական հյութամզիչներ. 
սառույց և սառույցով ըմպելիքներ պատրաստելու 
մետաղական անոթներ. սառեցնող անոթներ. 
բաժակներ ըմպելիքների համար. ձողիկներ խմելու 
համար. սուրճի ոչ էլեկտրական զտիչներ. կաղա-
պարներ սառույցի համար. թրմելու թեյամաններ. 
ոչ էլեկտրական թեյամաններ. արկղեր թղթե 
անձեռոցիկներ մատուցելու համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 
համա զգեստ, գոգնոցներ (հագուստ).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործ արարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեու թյուն գործարարության ասպարեզում. 
գրա սենյակային ծառայություններ:

--------------

(210) 20171314
(220) 11.09.2017
(730) «Ար.Բ.Ա. թրեյնինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Չարենցի 48, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում, վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում), 
մրցույթների կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի), մասնագիտական վերապատրաստում:

--------------

(210) 20171315
(220) 11.09.2017
(730) «Ար.Բ.Ա. թրեյնինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Չարենցի 48, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ):

--------------

(210) 20171316
(220) 11.09.2017
(730) «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արարատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:
(554) Ծավալային նշան

--------------

(210) 20171317
(220) 11.09.2017
(730) «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արարատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ:

--------------

(210) 20171318
(220) 11.09.2017
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Կոտայքի 
1/94, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ:

--------------

(210) 20171319
(220) 11.09.2017
(730) «Թամարա» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Կոտայքի 
1/94, AM 
(540)
 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ:

--------------
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(210) 20171321
(220) 11.09.2017
(730) Արայիկ Եղոյան, Երևան, Ոսկանյան 47, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

--------------

(210) 20171325
(220) 13.09.2017
(730) Մհեր Տերտերյան, Երևան, Միկոյան 10, 
բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

--------------

(210) 20171326
(220) 13.09.2017
(730) Մհեր Տերտերյան, Երևան, Միկոյան 10, 
բն. 25, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

--------------

(210) 20171327
(220) 13.09.2017
(730) Մհեր Տերտերյան, Երևան, Միկոյան 10, 
բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

--------------

(210) 20171337
(220) 19.09.2017
(730) Արամ Հարությունյան, Երևան, Յան 
Ռայնիս 7, բն. 11, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ` բրենդի, 

գինի, օղի:
--------------

(210) 20171338
(220) 19.09.2017
(730) Արամ Հարությունյան, Երևան, Յան 
Ռայնիս 7, բն. 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ` բրենդի, 

գինի, օղի:
--------------

(210) 20171339
(220) 19.09.2017
(730) Արամ Հարությունյան, Երևան, Յան 
Ռայնիս 7, բն. 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ` բրենդի, 

գինի, օղի:
--------------

(210) 20171340
(220) 20.09.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(540) 

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

գինիներ, օղի, շամպայն:
--------------

(210) 20171341
(220) 20.09.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(540) 

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

գինիներ, օղի, շամպայն: 
--------------

(210) 20171347
(220) 20.09.2017
(730) Կարեն Գալստյան, Երևան, Զավարյան 
փ., 2, բն. 73, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:
(554) Ծավալային նշան

--------------

(210) 20171350
(220) 20.09.2017
(730) «Մհեր գասիա» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 
2/5, տուն 49/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառայու թյուն-

ներ:
--------------



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ



79

 

79

№ 10/1 
02 . 10 . 20 17

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B24B39/00          3138  A

B24B3/00            3138  A

F16 H21/00          3139  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01G 9/00     495  U
A01G 7/00   495  U
A44B 19/00   496  U
E04B 5/00     497  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1957
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12742
73 (1) Իրավատեր  Ավետիս Գալստյան, Երևան, 
Կասյան 10-1, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Տոկուն» ՍՊԸ, 
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Գետահովիտ, փ. 21, տուն 
9, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         12.09.2017

_____________________

Գրանցում No 1958
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4336, 4339, 2036, 2178, 
3452, 3924, 3923, 8930, 9575, 8931, 12812, 
14348, 14347
73 (1) Իրավատեր Աթլանթիք Ինդասթրիզ, PO 
Box 309, Ugland House, South Church Street, 
George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman 
Islands, KY
73 (2) Իրավունքներն ստացող Յուրըփիըն 
Րիֆրեշմնթս, Southgate, Dublin Road, Drogheda, 
A92 YK7W, Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է            12.09.2017

_____________________

Գրանցում No 1959
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 12864
73 (1) Լիցենզատու  էմԲիԻ Ուորլդուայդ Ս.Պ.Ա., 
Viale Lunigiana 35/37, 20125 Milano, Italy, IT
73 (2) Լիցենզառու  «Սթաբիլիթի» 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն, Russian Federation, 115280, g. 
Moskva, Leninskaya Sloboda dom 19, etag 6, kom-
nata 9u, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             բացառիկ
Գործողության ժամկետը       31.01.2017-ից  
                                              մինչև 31.01.2027
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          14.09.2017

_____________________

Գրանցում No 1960
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5104
73 (1) Իրավատեր  «Դի Ռոմա» ՍՊԸ, Երևան, 
Տիգրան Մեծի փ. 3-րդ նրբ. 60/3, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սիլ կոնցեռն» 
ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 3-րդ նրբ., շենք 
62, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                            Հանրապետություն
Գրանցված է                         20.09.2017

_____________________

Գրանցում No 1961
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10913
73 (1) Իրավատեր  «Դի Ռոմա» ՍՊԸ, Երևան, 
Գորվետկա 4, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սիլ կոնցեռն» 
ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 3-րդ նրբ., շենք 
62, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         20.09.2017

_____________________
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Գրանցում No 1962
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10914
73 (1) Իրավատեր  «Դի Ռոմա» ՍՊԸ, Երևան, 
Գորվետկա 4, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սիլ կոնցեռն» 
ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 3-րդ նրբ., շենք 
62, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        20.09.2017

_____________________

Գրանցում No 1963
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10915
73 (1) Իրավատեր  «Դի Ռոմա» ՍՊԸ, Երևան, 
Գորվետկա 4, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սիլ կոնցեռն» 
ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 3-րդ նրբ., շենք 
62, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է            20.09.2017

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

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

(51) 2017.01 (11) 3138 (13) A
B24B39/00
B24B3/00

(21) AM20170064 (22) 14.04.2017
(72) Борис Баласанян (AM), Армен Аршакян 
(AM), Арам Баласанян (AM), Александр Гараян 
(AM), Оганес Чибухчян (AM), Борис Баласанян 
(AM), Саргис Егиазарян (AM) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, ул.Терьяна 
105 (AM) 
(54) Способ формирования плосковершинного 
регулярного микрорельефа
(57) Изобретение относится к области 
формирования регулярного микрорельефа 
на рабочих поверхностях деталей машин, 
в частности к способам формирования 
регулярного плосковершинного микрорельефа. 

Способ найдет применение в 
машиностроении, авиастроении, ракето
строении, предприятиях военной промыш
ленности в процессах формирования рабочих 
поверхностей деталей машин, работающих в 
условиях  тяжелых   циклических   нагрузок. 
Согласно способу, в течение времени 
формирования смазочных карманчиков, 
в контакте между поверхностями детали и 
формирующим инструментом увеличивают 
статическую силу и амплитуду вибраций 
формирующего инструмента, при этом 
увеличения статической силы и амплитуды 
вибраций формирующего инструмента 
осуществляют в течение одного периода 
колебаний, а их величины определяют 
экспериментальным путем в зависимости от 
глубины микропрофиля смазочных карман

чиков, что позволяет в процессе формирования 
регулярного микрорельефа одновременно 
получить элементы плосковершинного профиля 
и смазочных карманчиков.

Повышается производительность процесса, 
4 ил.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3139 (13) A
F16 H21/00

(21) AM20170038 (22) 16.03.2017
(72) Нерсес Акопян (AM), Микаел Арутюнян (AM), 

Сергей Верлинский (AM), Юрий Саргсян (AM) 

(73) Нерсес Акопян, 0012, Ереван, ул. А. 

Хачатуряна, д. 38 (AM) 
(54) Микроманипулятор
(57) Микроманипитулятор имеет три под  
вижных звена и одно выходное звено, при
креп ленные к  выходному звену три взаимно 
перпендикулярные идентичные кинематичес
кие цепи, концы которых имеют два упругих 
шарнира с возможностью двустороннего 
движения, при этом, каждая из кинематических 
цепей прикреплена к соответствующему 
неподвижному звену посредством одного 
приводного пьезоэлектрического актуатора 
двустороннего действия. В центральной 
части  каждой из кинематических цепей 
расположен регулирующий его длину 
пьезоэлектрический актуатор.

Увеличивается точность работы 
микроманипитулятора, 1 ил.

_____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

Сведения о выданных патентах

(51) 2017.01 (11) 495  (13) U
A01G 9/00
A01G 7/00 

(21) AM20170037U (22) 14.03.2017
(72) Арсен Артурович Айриян (AM) 
(73) Арсен Артурович Айриян, 2401, Котайкский 
марз, г. Егвард, ул. Ереваняна 6б, кв. 20 (AM) 
(54) Комбинированная солнечная теплица
(57) Полезная модель относится к оборудованию 
для использования солнечной энергии в 
области сельского хозяйства, в частности, 
теплиц, и может быть использована в области 
овощеводство закрытого грунта.

Комбинированная солнечная теплица 
имеет теплоизолированные стены. Северная, 
восточная и западная стены теплицы 
состоят из последовательно установленных 
цементно-песочного слоя, соломенных тюков, 
закрепляющей их между собой арматурной 
сети, посередине закрепленных прутьями соло-
мен ных тюков, второго слоя арматурной сети, 
цементно-песочного слоя внешней части стены. 
К северной стене теплицы дополнительно состы-
кованы складская зона и теплоизолированное 
техническое помещение, где установлена 
станция производства биогаза. На стенах 
технического помещения, в стенах складской 
зоны, северной стены теплицы и в южной 
цементно-песочной основной стене теплицы 
встроены управляемые воздухопроводы. 

Повышается уровень теплоизоляции теплиц, 
улучшается эффективность запуска станции 
производства биогаза, снижаются расходы 
на отопление, эксплуатацию и строительство 
теплицы, 1 ил.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 496 (13) U
A44B 19/00

(21) AM20170077U (22) 20.05.2017
(72) Лусине Даниелян (AM) 
(73) Лусине Даниелян (AM) 

(54) Застежка-молния
(57) Полезная модель относится к галантерее, в 
частности к застежкам-молниям.

Застежка-молния имеет три ленты и 
бегунок, при этом на кромках лент в шахматном 
порядке прикреплены фигурные выступы, 
имеющие шипы и выемки, а бегунок – общий и 
выполнен двумя Y-образными соединительными 
переходами. Кромки  лент  противопо-
ложные  кромкам с фигурными выступами 
выполнены периодически повторяющимися 
трапециевидными вырезами. 

Благодаря декоративно-прикладному 
характеру застежки-молнии, расширяется 
область их применения, 2 ил.  
(74) Р. Манасерян

_____________________

(51) 2017.01 (11) 497  (13) U
E04B 5/00

(21) AM20170072U (22) 12.05.2017
(72) Эдвард Акобян (AM), Ашот Еремян (AM) 
(73) Эдвард Леонидович Акобян (AM), Ашот 
Сагателович Еремян (AM) 
(54) Навес
(57) Полезная модель относится к обору дованию 
для оформления зон отдыха, в частности к 
складным навесам. 

Навес имеет водонепроницаемую ткань 
и направляющие. Водонепроницаемая ткань 
одним концом прикреплена к подпружиненному 
барабану, а к другому концу прикреплены 
зацепы, которые зацепляются с фиксаторами 
на направляющих. Направляющие могут 
быть прямыми, иметь форму дуги или быть 
шарнирными. 

блегчается действие перевода навеса из 
нерабочего положения в рабочее, уменьшается 
территория занимаемая навесом в нерабочем 
состоянии, 6 ил. 
(74) Р. Манасерян

_____________________
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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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