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

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

(51) 2018.01 (11) 3177 (13) A
B21B 3/00

(21) AM20180014 (22) 14.02.2018
(72) Սուրեն Գևորգի Աղբալյան (AM), Բորիս 
Սերգեյի Բալասանյան (AM), Արամ Բորիսի 
Բալասանյան (AM), Արտակ Սուրենի Աղբալյան 
(AM), Բորիս Արմենի Բալասանյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան»  հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 
(54) Բարձր ամրության տիտանի նրբաթիթեղի 
ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետալուրգիային և 
նյութագիտությանը, մասնավորապես` բարձր 
ամրության և բարձր պլաստիկության տիտանի 
նրբաթիթեղի ստացման եղանակներին, և 
կարող է օգտագործվել ինքնաթիռաշինության 
ու ավտոմեքենաշինության բնագավառներում, 
ինչպես նաև ռազմաարդյունաբերական 
արտադրություններում:

Ըստ եղանակի գերմանրահատիկային 
կառուցվածքով տիտանի համաձուլվածքից 
նախապատրաստվածքը ենթարկում են 
բազմացիկլային մշակման, որի յուրաքանչյուր 
ցիկլի ընթացքում իրականացնում են սառը 
բազմաքայլային դարձափոխային գլոցում և 
վակուումային թրծաթողում: Գլոցման վերջին 
քայլի իրականացման ընթացքում, նրբաթիթեղի 
հարթության նորմալի ուղղությամբ, գերձայնային 
հաճախությամբ տատանվող երկու ինդենտորի 
միջոցով նրբաթիթեղը ենթարկում են լրացուցիչ 
դեֆորմացիայի: Առաջին գերձայնային 
մշակումն իրականացնում են նրբաթիթեղի մեկ 
կողմից, իսկ երկրորդը՝ դրա մյուս կողմից:

Բարելավվում են նրբաթիթեղի մեխանիկան 
հատկությունները, 1 նկ.: 

____________________

(51) 2018.01 (11) 3178 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20180012 (22) 12.02.2018
(72) Նշան Զուլումյան (AM), Հայկ Բեգլարյան 
(AM), Աննա Թերզյան (AM), Ստելլա Մելիքյան 
(AM), Լիանա Փափախչյան (AM), Աննա 
Իսահակյան (AM), Թամարա Հովսեփյան (AM) 
(73) Նշան Զուլումյան, 0051, Երևան, Գրիբոյեդով 
3, բն. 29 (AM), Հայկ Ալեքսանդրի Բեգլարյան, 
0014, Երևան, Պարույր Սևակի 8/1, բն. 91 (AM) 

(54) Ստրոնցիումի օրթոսիլիկատի ստացման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ստրոնցիումի օրթոսիլիկատի ստացման 
եղանակին, և կարող է կիրառվել լյումինա-
ֆորների պատրաստման համար:

Ստրոնցիումի աղը 60-95°C ջերմաս-
տիճանում 1 ժամվա ընթացքում մթնոլորտային 
ճնշման ներքո նատրիումի հիդրօքսիդի 
առկայությամբ փոխազդում են հիդրոսիլիկաժելի 
հետ, առաջացած ստրոնցիումի հիդրոսիլիկատի 
նստվածքն անջատում են լուծույթից, 
լվանում, չորացնում, ապա՝ թրծում 600°C 
ջերմաստիճանում 0,25-1,0 ժամվա ընթացքում: 
Ռեակցիայի խառնուրդում պինդ և հեղուկ 
ֆազերի զանգվածային հարաբերակցությունը 
կազմում է 1:8: 

Գյուտը թույլ է տալիս ստանալ ըստ 
մասնիկների չափի բարձր աստիճանի 
համասեռության նանոչափային ստրոնցիումի 
օրթոսիլիկատ:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3179 (13) A
C01F 13/00
B01J 20/00

(21) AM20170087 (22) 19.11.2015
(85) 15.06.2017
(86) PCT/US2015/061454, 19.11.2015
(87) WO 2016/081675, 26.05.2016
(31) 14/547.201,    (32) 19.11.2014,    (33) US
(72) Հասան Շամիմ (US) 
(73) Փերմա-Ֆիքս Ինվայրնմենթլ Սերվիսիզ, 
Ինք., 8302 Դանվուդի Փլեյս, Սյուիտ 250, 
Ատլանտա, Ջերջիա 30350 (US) 
(54) Մանրածակոտկեն կլանիչ, դրա ստաց ման 
եղանակը և կիրառումը
(57)   Հայտարկված է մանրածակոտկեն կլա-
նիչ խիտոզանի ժելի հիմքով, որտեղ խիտո-
զանի ժելն ամրակցված է գլուտարային 
ալդեհիդով կատալիզորդի առկայությամբ 
մինչև գլուտարային ալդեհիդի մոտ 2-ից մինչև 
մոտ 4 զանգվ.% պարունակությունը: Կլանիչը 
կայուն է բետա- և գամմա- ճառագայթման ու 
թթուների ազդեցության տակ աստիճանական 
վատթարացման նկատմամբ: Ամրակցումից 
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հետո կլանիչն օքսիդացված է, առնվազն 
մասամբ՝ քլորիտից, հիպոքլորիտից, 
երկքրոմատից և ցերիումի օքսիդից 
բաղկացած խմբից ընտրված օքսիդարարով, 
և օքսիդարարը աղ պարունակող էլյուենտի 
լուծույթի մեջ ներմուծված է 5 մՄ-ից մինչև 40 
մՄ պարունակությամբ՝ բարձրացնելու համար 
կլանիչի ըստ Mo (VI) ընտրողականությունը Tc 
(VII) նկատմամբ։

Հայտարկված է նաև ռադիացիոն ճառա-
գայթման նկատմամբ կայուն մանրածակոտկեն 
կլանիչի ստացման եղանակ:          

Հայտարկված է նաև իզոտոպների 
անջատման եղանակ իզոտոպների խառ-
նուրդից:   

Հայտարկված է նաև 99Mo/99mTc գեներա-
տոր, որը պարունակում է մանրածակոտկեն 
կլանիչ:

Հայտարկված է նաև հեղուկ հոսքից մեկ 
կամ ավելի ծանր մետաղների անջատման 
և(կամ) խտացման եղանակ:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3180 (13) A
E04F19/00

(21) AM20160106 (22) 03.11.2016
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Շարվածքի հարթությունն ապահովող 
սալիկների բաժանարար
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարությանը, 
մասնավորապես՝ սալիկները տեղադրելու 
ժամանակ օգտագործվող սալիկների 
հարթությունն ապահովող սալիկների 
բաժանարարին:

Շարվածքի հարթությունն ապահովող 
սալիկների բաժանարարն իր բարձրության 
վերևի և ներքևի հատվածնե րում սիմետրիայի 
առանցքի հակառակ ուղղություններով և 
միմյանց նկատմամբ շրջված ունի երկու 
տարբեր տեսակի բաժանա րարներ, որոնց 
թևերը ուղղանկյուն պրիզմա ներ են, իսկ 
դրանց երկու կողային նիստերի կենտրոնում 
ամրակցված են մեկական կորացված 
անկյուններով, ծայրերի կորացված եզրերով 
և հարթ հիմքերով T-աձև հենակներ: T-աձև 
հենակների հիմքերի հարթություններն ունեն 

վերածածկ իրենց կից բաժանարարների թևերի 
հիմքերի հետ, և ծայրամասի հիմքի փոքր 
հատվածով ամրակցված են թևերի հիմքերին: 
Սիմետրիայի առանցքի վրա գտնվող թևերի 
ծայրերը կորացված են, իսկ արտաքին թևերի 
վրա կատարված են ծավալային դատարկ 
տիրույթներ:

Որպես տարբերակներ, բաժանարարը 
բարձրության ներքևի հատվածում ունի T-աձև, 
խաչաձև և Y-աձև բաժանարարներ:

Մեծացվում են շարվածքի հարթությունն 
ապահովող սալիկների բաժանարարի 
ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, 86 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3181 (13) A
F41C 27/00

(21) AM20180006 (22) 17.01.2018
(72) Վահան Մխիթարյան (AM) 
(73) «Մխիթարյան Վ.Վ.» ՍՊԸ, 0006, ք. Երևան, 
Նիզամու փող., 55, բն. 17 (AM) 
(54) Հրազենի հետհարվածի մեղմիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է զենքին, 
մասնավորապես` հրազենի հետհարվածը 
մեղմող  մեխանիզմներին և կարող է օգտա-
գործվել հրաձգային զենքերի կառուցվածքների 
մեջ։

Հրազենի հետհարվածի մեղմիչն  
իրականացված է հրազենի փողի տակ տեղա-
կայված լայնական առանցքի վրա ճոճման 
հնարավորությամբ ամրակցված, ոլորքային 
զսպանակով զսպանակված երկու  աղեղնաձև 
լծակների  տեսքով, որոնցից յուրաքանչյուրի 
գոգավոր մակերևույթն ուղղված է դեպի վեր և 
տեղակայված է հրազենի փակաղակի ներսի 
կողային պատի վրա ամրակցված հոլովակի 
հետ փոխներգործման հնարավորությամբ։ 
Զսպանակների երկրորդ ծայրերը տեղակայված 
են հրազենի ձգանի հետ կապված շարժական 
լեզվակին հենման հնարավորությամբ:

Առաջարկվող մեղմիչի կիրառումը 
հրաձգային զենքերում հնարավորություն կտա 
ապահովել զենքի հետհարվածի առավելագույն 
չափով կլանումը, ինչը կապահովի կրակելու 
բարձր ճշտությունը և արդյունավետությունը, 2 
նկ.:

____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

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

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2018.01  (11) 515 (13) U
A61C15/00

(21) AM20170079U (22) 23.05.2017
(72) Ազատ Մկրտչի Սարգսյան (AM) 
(73) Ազատ Սարգսյան, 0018, Երևան, Տիգրան 
Մեծի 40, բն. 47 (AM) 
(54) Ատամմաքրիչի պատրաստման եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
ատամնաբուժությանը, մասնավորապես` 
բերանի խոռոչի հիգիենային:

Ըստ ատամմաքրիչի պատրաստման 
եղանակի, ստանում են սուր աշխատանքային 
գլխիկ և բռնակ, այնուհետև վերցնում են 
բարակ, ճկուն, առաձգական, չթրջվող թերթ, 
աշխատանքային գլխիկն ու բռնակը ստանում 
են թերթը պարուրաձև ձիգ փաթաթելով, 
ապա թերթի ազատ ծայրամասը սոսնձում են 
ստացված կառուցվածքին: Որպես տարբերակ 
վերցնում են ուղղանկյուն սեղանի տեսքով, բութ 
անկյուն եռանկյան տեսքով կամ քառակուսի 
թերթ, դրանք փաթաթում են մեծ հիմքի շուրջը, 
ապա՝ ստացված կառուցվածքի ծայրը թեք 
կտրում: Որպես տարբերակ վերցնում են բութ 
անկյուն եռանկյան տեսքով թերթ, թերթը 
փաթաթում են եռանկյան բութ անկյան գագաթի 
շուրջը, ապա՝ ստացված կառուցվածքի ծայրերը 
թեք կտրում: Որպես տարբերակ վերցնում 
են քառակուսի թերթ, քառակուսի թերթը 

փաթաթում են իր կողմերից մեկի շուրջը, ապա՝ 
ստացված կառուցվածքի ծայրերը թեք կտրում:

Մեծացվում են ֆունկցիոնալ հնարավորու-
թյունները և երկարակեցությունը, 20 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 516  (13) U
E03C 1/00

(21) AM20180011U (22) 12.02.2018
(72) Գեննադի Միխայելի Սարգսյան (AM) 
(73) Գեննադի Միխայելի Սարգսյան, 0099, 
Երևան, Շինարարների փող. 7/14 (AM) 
(54) Ձեռքի ցնցուղի պատի բարձակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
սանտեխնիկային:

Ձեռքի ցնցուղի պատի բարձակն ունի 
ուղղաձիգ ամրաձող, որն ամրացված է 
պատին բարձակի միջոցով առնվազն մեկ 
կետում և ունի առնվազն մեկ բռնակ ձեռքի 
ցնցուղի տեղադրման համար: Բռնակն ունի 
ամրաձողի երկայնքով տեղաշարժվելու 
հնարավորություն: Ձեռքի ցնցուղի ամրաձողը 
բարձակին ամրացված է հոդա կապի միջոցով և 
կատարված է ուղղաձիգ հարթության մեջ մինչև 
90 աստիճան դարձի և համապատասխան 
դիրքում սևեռման հնարավորությամբ:

Բարձրացվում է ցնցուղով օգտվելու 
հարմարավետությունը, 5 նկ.:

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-03 (11) 451  (13) S 
(21) 20180010  (22) 07.03.2018
(72) Ստեփան Ազարյան (AM) 
(73) «Իբարի» ՍՊԸ (AM) 
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Փաթեթավորում գինու շշի համար
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20161592  (111) 27312
(220) 07.12.2016 (151) 14.05.2018
   (181) 07.12.2026
(730)  «Սանֆուդ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Զովունի, AM 
(442) 16.12.2016
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կարմիր, սպիտակ և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր. 
մասնավորապես ճարպանյութեր սննդային 
ճարպեր պատրաստելու համար, գետնընկույզի 
յուղ, կոկոսի հեղուկ յուղ (սննդային,) 
եգիպտացորենի յուղ (սննդային), կտավատի 
յուղ խոհարարական նպատակների համար, 
զեյթունի յուղ, արևածաղկի յուղ, կարագ, 
մարգարին:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20170376  (111) 27313
(220) 16.03.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 16.03.2027
(730)  «Տելեմարկետ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ, 
Կիրովի 59Բ, AM 
(442) 03.07.2017
(540)  

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

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

դաս 35. լայն սպառման ապրանքների 
ասպարեզում հեռուստատեսության, հեռախոսի 
և համացանցի միջոցով տնային գնումների 
ծառայությունների տրամադրում, սեփական և այլ  
կազմակերպությունների  համար հեռախոսի և 
համացանցի միջոցով պատվերների ընդունում, 
պատվերների մշակման և կատարման 
ծառայություններ, գովազդի, մարկետինգի 
և վաճառքի խթանման ծառայություններ 
սեփական և այլ կազմակերպությունների 
ապրանքների համար, մասնավորապես՝ 
գովազդի պատրաստում և տեղադրում 
տպագրության, ռադիոյի, հեռուստատեսության 
կատալոգների և գլոբալ հաղորդակցության 
ցանցի միջոցով, գովազդի և գովազդային 
շոուների ասպարեզում խորհրդատվություն. 
բիզնես մարկետինգի վերաբերյալ խորհրդա-
տվական ծառայություններ, վաճառքի 
խթանման ծառայություններ. լայն սպառման 
ապրանքների ասպարեզում գովազդային 
շոուների միջոցով ուղիղ արձագանքնման 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ. 
ուղիղ արձագանքման մարկետինգային 
ծառայություններ. ուղիղ արձագանքման 
փոստային գովազդ. սեփական և այլ 
կազմակերպությունների համար հեռախոսային 
մարկետինգ ու ուղիղ փոստային մարկետինգ 
հաճախորդների ու պոտենցիալ հաճախորդ-
ների ներգրավվման միջոցով. լայն սպառման 
ապրանքների ասպարեզում փոստային 
պատվերների ընդունման ծառայություններ, 
կատալոգների միջոցով փոստային պատ-
վերների ընդունման ծառայություններ, համա-
ցանցի միջոցով մանրածախ վաճառքի և 
էլեկտրոնային կատալոգների ծառայություններ. 
լայն սպառման ապրանքների ասպարեզում 
վաճառքի և մարկետինգի առևտրային շոուների 
և ժողովների կազմակերպում և իրագործում. 
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սեփական և այլ կազմակերպությունների 
համար նրանց կողմից առաջարկվող 
ապրանքների և ծառայությունների սպառման 
խթանման ծառայություններ՝ տպագրված 
նյութերի և վաճառքի աճը խթանող մրցույթների 
կազմակերպման միջոցով. հեռուստատեսային 
և ռադիո գովազդների և գովազդային 
շոուների արտադրություն և տարածում.  
այլ կազմակերպությունների համար 
հեռուստատեսային գովազդի տրամա դրում. 
գլոբալ համացանցի միջոցով սեփական և այլ 
կազմակերպությունների համար դրանց կողմից 
առաջարկվող ապրանքների և ծառայու թյունների 
վաճառքի խթանում և գովազդի պատրաս տում 
և տեղադրում. լայն սպառման ապրանքների 
ասպարեզում ներմուծման, արտահանման և 
տարածման ծառայություններ. լայն սպառման 
ապրանքների ասպարեզում մեծածախ և 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ, 
համացանցի միջոցով մեծածախ և մանրածախ 
առևտրի ծառայություններ, ինչպես նաև 
համացանցային և տպագրված կատալոգների 
միջոցով պատվերների ընդունում, գովազդային 
հոլովակների պատրաստում ժամանցային 
հաղորդումների և տնային գնումների վերա-
բերյալ.

դաս 38. հեռարձակման ծառայություն-
ներ, մասնավորապես՝ հեռուստատեսային 
հեռար ձակում, հեռարձակում արբանյակի 
միջոցով, հոսքային տեսանյութերի միջոցով 
հեռարձակում դեպի համացանց, լայն 
սպառման ապրանքների գնումների համար 
նախատեսված հաղորդումների հեռարձակում.   
հեռուստատեսային և ռադիո հեռարձակում.

դաս 41. հեռուստատեսային և 
ռադիո հաղոր դումների պատրաստում և 
տարածում հեռուստատեսության, ռադիոյի, 
արբանյակի, հեռախոսների, անլար բջջային 
հեռախոսների, թվային հեռախոսների և 
գլոբալ հաղորդակցության ցանցի միջոցով. 
ժամանցային ծառայություններ զարգացման, 
ստեղծման և արտադրության ոլորտում և 
մուլտիմեդիա ժամանցային բովանդակության 
հետարտադրական ծառայություններ. կենդանի 
երաժշտական ներկայացումներին առնչվող 
ժամանցի կազմակերպման ծառայություններ, 
ժամանցային ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ ընթացիկ սերիաներ, որոնք 

ցուցադրվում են լայն սպառման ապրանքներ 
տնային գնումների ասպարեզում, հեռուստա-
տեսային և մուլտիմեդիա թողարկումների 
միջոցով ժամանցային ծառայություններ, 
մանսվորապես՝ ընթացիկ հեռուստատեսային 
հաղորդումների ապահովում լայն սպառման 
ապրանքների տնային գնումների ասպարե-
զում, հեռարձակելով հեռուստատեսության, 
շարժական սարքերի և գլոբալ 
հաղորդակցույթան ցանցի միջոցով.

դաս 42. սեփական և կազմա կեր-
պությունների համար նոր ապրանքների դիզայն 
և մշակում:

____________________

(210) 20171188  (111) 27314
(220) 16.08.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 16.08.2027
(730)  «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 01.11.2017
(540)  
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(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. ապակե շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։ 
____________________

(210) 20171228  (111) 27315
(220) 24.08.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 24.08.2027
(730)  Խաչատուր Սամվելի Բալասանյան, ք. 
Գյումրի, Ախուրյանի խճղ, շ. 2ա, բն. 19, AM 
(442) 15.09.2017
(540)  

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

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

____________________

(210) 20171229  (111) 27316
(220) 24.08.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 24.08.2027
(730)  Խաչատուր Սամվելի Բալասանյան, ք. 
Գյումրի, Ախուրյանի խճղ, շ. 2ա, բն. 19, AM 
(442) 15.09.2017
(540)  

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

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

____________________

(210) 20171231  (111) 27317
(220) 24.08.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 24.08.2027
(730)  Խաչատուր Սամվելի Բալասանյան, ք. 
Գյումրի, Ախուրյանի խճղ, շ. 2ա, բն. 19, AM 
(442) 15.09.2017
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(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.

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

____________________
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(210) 20171251  (111) 27318
(220) 31.08.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 31.08.2027
(730)  «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
3-րդ թաղ., շ. 18, բն. 29, AM 
(442) 16.11.2017
(540)  

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

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ 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) 20171254  (111) 27319
(220) 31.08.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 31.08.2027
(730)  «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
3-րդ թաղ., շ. 18, բն. 29, AM 
(442) 16.11.2017
(540)  

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման 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) 20171286  (111) 27320
(220) 08.09.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 08.09.2027
(730)  «Գինոսի Հյուրատնային Կառավարման 
Ծառա յու թյուններ» ՍՊԸ, Երևան, Կ. Ուլնեցի 31, 
AM 
(442) 16.10.2017
(540)  

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

դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում:

____________________

(210) 20171318  (111) 27321
(220) 11.09.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 11.09.2027
(730)  «Թամարա» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Նաիրյան 1, AM 
(442) 02.10.2017
(540)  

(526) «Vanilla soft ice-cream cake with a lot of choco-
late cream» արտահայտությունն ու «պաղպաղակ» 
բառն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ շագանակագույն, սպիտակ, բեժ և կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________
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(210) 20171319  (111) 27322
(220) 11.09.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 11.09.2027
(730)  «Թամարա» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Աբովյան, Նաիրյան 1, AM 
(442) 02.10.2017
(540)  

(526) Բացի «TAMARA», «Թամարա» բառերից 
և «Վայելեք գերագույն հաճույք» արտա հայ-
տությունից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բաց և մուգ կապույտ, մուգ շագա-
նակագույն, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20171373  (111) 27323
(220) 25.09.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 25.09.2027
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Գոռ Վարդանյան 
Արայիկի, Երևան, Բաղրամյան 21, բն. 12, AM 
(442) 16.11.2017
(540)  

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր, մասնավորապես՝ ապարանջաններ 

(թանկարժեք իրեր). շղթաներ (թանկարժեք 
իրեր). ձեռքի ժամացույցներ. ոսկերչական 
իրեր. մատանիներ (թանկարժեք իրեր).

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
____________________

(210) 20171412  (111) 27324
(220) 04.10.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 04.10.2027
(730)  Չոնգքինգ Բլեֆոն Թեքնոլըջի Քո., Լթդ., CN 
(442) 16.10.2017
(540)  

(511) 
դաս 9. տեղեկատվության մշակման 

սարքեր. հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի). 
սմարթֆոններ. անլար հեռախոսներ. տեսա-
հեռախոսներ. մոդեմներ. ականջակալներ. 
լուսանկարչական ապարատներ. չիպեր 
(ինտեգրալ սխեմաներ). էլեկտրական 
մարտկոցներ:
(740) Հռիփսիմե Դավթյան

____________________

(210) 20171421  (111) 27325
(220) 05.10.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 05.10.2027
(730)  Քափսի Քոաթինգս, EG 
(442) 18.12.2017
(540)  
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(591) Ապրանքային  նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մուգ կապույտ, կապույտ, շագա նակա-
գույն, նարնջագույն, սպիտակ, երկնագույն, 
դեղին և մուգ դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 2. պատվածքներ (ներկեր). ներկեր. 
նախաներկեր. նոսրացուցիչներ ներկերի 
համար. արծնուկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171422  (111) 27326
(220) 05.10.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 05.10.2027
(730)  Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US 
(442) 18.12.2017
(540)  

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու. կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր. մշակված գետնընկույզ և այլ 
մշակված ընկույզներ. մշակված սերմեր սննդի 
մեջ օգտագործման համար. խառնուրդային 
թեթև նախուտեստներ չոր մրգերի և մշակված 
ընկույզների պարունակությամբ.

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, հացա-
թխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, 
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց. 
օգտագործմանը պատրաստ մթերքներ, 
կիսաֆաբրիկատներ և կծու և բարկահամ 
նախուտեստներ, որոնք վերաբերում են դաս 
30-ին. խառնուրդային թեթև նախուտեստներ 
շոկոլադի պարունակությամբ.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգե գործական 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. խառնուրդային 
թեթև նախուտեստներ արևածաղկի սերմերի 
և ընկույզների խառնուրդի պարունակությամբ. 
չմաքրած ընկույզներ. թարմ ընկույզներ. 
չմշակված ընկույզներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171503  (111) 27327
(220) 24.10.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 24.10.2027
(730)  «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 18.12.2017
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի, 
մրգային օղի, մրգային (պտղային) գինի:

____________________

(210) 20171504  (111) 27328
(220) 24.10.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 24.10.2027
(730)  «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 18.12.2017
(540)  
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի, 
մրգային օղի, մրգային (պտղային) գինի:

____________________

(210) 20171506  (111) 27329
(220) 25.10.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 25.10.2027
(730)  «Մեր երկիր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
գ.Դարիկ, 1-ին փ., տուն 3, AM 
(442) 16.11.2017
(540)  

(526) Բացի «ՄԵՐ ԵՐԿՐԻ» և «Ապրեն Մեր 
Կովերը» արտահայտություններից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կապույտ, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կաթ:
____________________

(210) 20171507  (111) 27330
(220) 25.10.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 25.10.2027
(730)  «Մեր երկիր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
գ.Դարիկ, 1-ին փ., տուն 3, AM 
(442) 16.11.2017

(540)  

(526) Բացի «ՄԵՐ ԵՐԿՐԻ» և «Մածուն Մածուն-
յան Մածունի»  արտահայտություններից մնացած 
բոլոր գրառումներն  ինքնուրույն  պահպա նու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կապույտ, սև և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. մածուն:
____________________

(210) 20171508  (111) 27331
(220) 25.10.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 25.10.2027
(730)  «Մեր երկիր» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, 
գ.Դարիկ, 1-ին փ., տուն 3, AM 
(442) 16.11.2017
(540)  

(526) Բացի «ՄԵՐ ԵՐԿՐԻ» և «Ապրեն Մեր 
Կովերը» արտա հայտություններից մնացած 
բոլոր գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, նարնջագույն, դեղին, բաց կապույտ, 
սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կաթ:
____________________
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(210) 20171521  (111) 27332
(220) 30.10.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 30.10.2027
(730)  Հրաչյա Գագիկի Սիմոնյան, ք. Վարդենիս, 
Ռոմանի 2, բն. 8, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 9. ծրագրային հավելված հեռախոս-
ների (սմարթֆոնների) համար:

____________________

(210) 20171592  (111) 27333
(220) 17.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 17.11.2027
(730)  «Թունիան գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբի-
լիսյան խճ., նրբանցք 1 շ, բն. 62, AM 
(442) 01.12.2017
(540)  

(526) «ALBA» և «COLOR» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
շագանակագույն, դարչնագույն, բաց և մուգ 
կապույտ, երկնագույն, բաց և մուգ վարդագույն, 
բաց և մուգ կարմիր, սպիտակ, մանուշակագույն 
և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-

զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 
բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
հղկանյութեր. հակադիրտեր կենցաղային. 
կենցաղային հակաստատիկներ. աերոզոլներ 
բերանի խոռոչի թարմացման համար. 
սեղմված օդով բալոններ մաքրման և փոշու 
հեռացման համար. կոսմետիկական վազելին. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրավետացման համար. բուրավետ ջուր. 
ժավելաջուր (ժավել). նարդոսի ջուր. անուշաբույր 
ջուր. մոմ սպիտակեղենի համար. մոմ հատակի 
համար. սահումը կանխող մոմ հատակի համար. 
մազահեռացնող մոմ. մոմ բեղերի համար. մոմեր 
կահույքի և հատակների փայլեցման համար. 
հեղուկներ հատակի համար, որոնք կանխում 
են սահելը. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների, մաքրման համար. կիզելգուր 
ողորկման համար. օճառածառի կեղև լվացքի 
համար. կորունդ (հղկանյութ). ներկանյութեր 
լվացքի համար. ներկանյութեր զուգարանի 
ջրի համար. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես 
մաքրող միջոցներ. կավիճ սպիտակեցման 
համար. մաքրող կավիճ. հոտազերծող օճառներ, 
օճառներ սափրվելու համար, գործվածքների 
երանգները վերականգնող օճառներ, հատով 
օճառներ հարդարանքի համար, օճառներ 
քրտնելու դեմ, օճառներ ոտքերի քրտնելու 
դեմ, նշի օճառ և ձեռքի հեղուկ օճառ, որոնք 
վերաբերում են դաս 3-ին. փայլեցման փոշիներ.  
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ լվացքը թրջելու 
համար. պատրաստուկներ գործվածքները 
կոկելու (օսլայելու) համար. պատրաստուկներ 
մաշկի սպիտակեցման համար. պատ-
րաստուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու 
համար. պատրաստուկներ սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար. 
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրայից 
մոմը հեռացնելու համար (մաքրող միջոցներ). 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու 
համար. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
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լվացքի համար. լուծույթներ մաքրելու համար. 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. սոդա սպիտակեցման համար. 
լվացքի սոդա, մաքրելու համար սոդա. աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
աղեր սպիտակեցման համար. անուշադրի 
սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց). բծերը 
հանելու միջոցներ. մազերը հեռացնող 
միջոցներ (դեպիլյատորներ). լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկա-
կան նպատակների համար օգտագործվող-
ների. ճարպազերծող միջոցներ, բացառու թյամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների. լվացող միջոցներով 
տոգորված ջնջոցներ մաքրելու համար. 
շամպուններ և շամպուններ կենդանիների 
համար (ոչ բուժական խնամքի միջոցներ). 
ապակե հղկաթուղթ. սոդայի մոխրաջուր. 
աման լվանալու հեղուկներ, հատակը մաքրող 
սալիկներ, մասնավորապես՝ պարկետ, սալիկ, 
լամինատ  մաքրող հեղուկներ, կերամիկա՝ 
զուգարան և լվացարան, մաքրող հեղուկներ, 
գազօջախ, սալօջախ և այլ կենցաղային 
տեխնիկա մաքրող հեղուկներ. խողովակ 
(սանհանգույց) մաքրող հեղուկներ. լվացքի 
հեղուկներ. ապակի մաքրող հեղուկներ. 
ավտոմեքենա մաքրող հեղուկներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20171607  (111) 27334
(220) 21.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 21.11.2027
(730)  «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 

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

____________________
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(210) 20171608  (111) 27335
(220) 21.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 21.11.2027
(730)  «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների 
բուրավետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթե-
րային յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչ ներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. խոնա-
վարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 

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

____________________

(210) 20171609  (111) 27336
(220) 21.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 21.11.2027
(730)  «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

(526) «Premium Blue» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

____________________

(210) 20171610  (111) 27337
(220) 21.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 21.11.2027
(730)  «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

(526) «Premium Gold» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 

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

____________________

(210) 20171611  (111) 27338
(220) 21.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 21.11.2027
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(730)  «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

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

ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ՝ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171612  (111) 27339
(220) 21.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 21.11.2027
(730)  «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

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

____________________

(210) 20171613  (111) 27340
(220) 21.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 21.11.2027
(730)  «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-

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

____________________

(210) 20171614  (111) 27341
(220) 21.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 21.11.2027
(730)  «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM 
(442) 16.01.2018
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(540)  

(591) «Original Slims» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ՝ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171627  (111) 27342
(220) 23.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 23.11.2027
(730)  Ջիլիդ Սայընսիզ Այըրլենդ ՅուՔ, IE 
(442) 16.01.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20171634  (111) 27343
(220) 24.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 24.11.2027
(730)  Ջիլիդ Սայընսիզ Այըրլենդ ՅուՔ, IE 
(442) 01.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ;

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20171649  (111) 27344
(220) 28.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 28.11.2027
(730)  «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(442) 16.01.2018
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(540)  

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

դաս 43. ռեստորանների և սրճարանների 
ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում, մասնավորապես՝ հոսթել:

____________________

(210) 20171677  (111) 27345
(220) 30.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 30.11.2027
(730)  «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
գինիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, 
գինի խաղողի չանչերից, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20171679  (111) 27346
(220) 30.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 30.11.2027
(730)  «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 

(442) 01.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
գինիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, 
գինի խաղողի չանչերից, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20171681  (111) 27347
(220) 30.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 30.11.2027
(730)  «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
գինիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, 
գինի խաղողի չանչերից, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20171683  (111) 27348
(220) 30.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 30.11.2027
(730)  «Արկոն թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ 
Նովա 6/27, AM 
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(442) 01.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ, 
գինիներ, սպիրտային ըմպելիքներ, բրենդի, 
գինի խաղողի չանչերից, մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի 
հիմքով ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20171690  (111) 27349
(220) 30.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 30.11.2027
(730)  ԼինքդԻն Քորփըրեյշն,Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.01.2018
(540)  

(511) 
դաս 9. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 

հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. խտասկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
համակարգչային սարքավորումներ. համա-
ցանցից, էքստրանետից կամ հաղորդակ-
ցական  այլ ցանցերից էլեկտրոնային 
եղանակով գրանցված կամ ներբեռնվող 
տեսա-, ձայնա-, տեքստային տեղեկատվություն 
և մուլտիմեդիային և մեդիա բովանդակությամբ 
տեղեկատվություն. էլեկտրոնային ներ-
բեռնվող հրապարակումներ. մագնիսական 
տեղեկակիրներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
հաղորդակցական ծրագրային ապահովում. 
մագնիսական, օպտիկական կամ էլեկտրոնային 
անդամակցության քարտեր. խաղային ծրագրեր 
համակարգիչների համար. նախօրոք գրառված 
ձայնաժապավեններ՝ գործարարության ոլոր-
տին վերաբերող նորություններ պարունակող 

բովանդակությամբ. նախօրոք գրառված 
տեսաժապավեններ՝ գործարարության ոլոր-
տին վերա բերող նորություններ պարու-
նակող բովանդակությամբ. թվային կրիչների 
վրա գրառված մուլտիմեդիային ծրագրային 
ապահովում գործարարության ասպարեզում 
նորությունների և գործերի կառավարման 
ոլորտում. շարժական հեռախոսների աքսե-
սուարներ. հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար. ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում շարժական հավել-
վածների տեսքով.  ներբեռնելի ծրագրային 
ապահովում շարժական հավելվածի տեսքով 
համակարգիչների, ձեռքի դյուրակիր թվային 
էլեկտրոնային հաղորդակցական սարքերի, 
շարժական սարքերի, լարով ու անլար 
հաղորդակցական սարքերի հետ օգտագործման 
համար կապի դյուրացման նպատակով.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. բիզնես ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. գովազդի, մարքեթինգի 
(շուկայավարման) և խթանման ծառայու-
թյուններ գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում. առցանց որոնման հնարա-
վորությամբ տվյալների հիմնապաշարի 
տրամադրում աշխատանքի տեղավորման 
և մասնագիտական գործունեության զար-
գացման (աճի), գործարարության (բիզնեսի), 
աշխատանքային զբաղվածության և մասնա-
գիտական հարցումների և պատասխանների 
ասպարեզում. ապրանքների, ծառայություն-
ների, իրադարձությունների և միջոցառում-
ների վերաբերյալ  տեղեկատվության և 
հանձնարարականների ու ուղեգրերի տրա-
մադրում. աշխատանքի տոնավաճառների 
կազմակերպում և անցկացում. աշխատանքի 
տեղավորման ծառայություններ, անձնա-
կազմի խորհրդատվական ծառայություններ. 
ապրանք ների և ծառայությունների խթանում 
երրորդ անձանց համար համակարգչային և 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով. երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
փոխանակման և վաճառքի օժանդակություն 
համակարգչային և հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. բարեգործական ծառայություններ, 
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այն է՝ օժանդակություն բարեգործական, 
հասարակական, մարդասիրական և կամա-
վորական աշխատանքների վերաբերյալ 
հասարակությանը տեղեկացնելու հարցում. 
մասնագիտական և զբաղվածության վերա-
բերյալ ցանցային սպասարկման առցանց 
տրամադրում և զբաղվածության, աշխատա-
կիցների հաստիքների համալրման, աշխա-
տատեղերի և թափուր տեղերի վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. աշխատա-
կիցների հաստիքների համալրման և 
աշխատանքի տեղավորման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային առևտրի ծառայություններ, 
այն է՝ գովազդի և մարքեթինգի նպատակով 
օգտատերերի խմբերի առցանց տրամա դրում. 
ցուցահանդեսների և գործնական կապերի 
հաստատման ու զարգացման միջոցա-
ռումների անցկացում գործարարության 
նպատակով, գործարարության ասպարեզում 
խորհրդատվության նպատակով և գործա րա-
րության զարգացման նպատակով. խորհրդա-
տվական ծառայությունների տրամադրում 
գործարարության  ռազմավարության ու վար-
ման գործընթացի և ձեռնարկատիրական 
նախաձեռնության բնագավառում. խորհրդա-
տվական ծառայություններ գործարա-
րության ասպարեզում ձեռնարկատիրական 
գործունեության մենեջերների, կառա-
վարության ղեկավարների, կրթության և 
տեղական ինքնակառավարման ոլորտներում 
մենեջերների համար որոշումներ կայացնելու 
և ռազմավարություն մշակելու հարցում. 
բիզնեսի համար ռազմավարական որո-
շումների կայացումը հնարավոր դարձնող  
խորհրդատվական միջոցների և մեթոդների 
օգտագործման միջոցով տրամադրվող  
խորհրդատվություն՝ ձեռնարկությունների, 
կառա վարական և կրթական հաստա-
տությունների և համայնքների համար. 
բիզնես նախագծերի կառավարման հարցում 
խորհրդատվության տրամադրում, այն է՝ 
նախագծի արդյունքի կանխորոշում և նախա-
գծի իրագործման փոփոխություն՝ բիզնեսի 
վերափոխման ծրագրերի իրականացման 
հարցում հաջողության հավանականության 
բարձրացման համար. հետազոտություններ 
և խորհրդատվություն գործարարության 
բնագավառում. շուկայագիտական (մարքեթին-

գային) հետազոտություններ և տվյալների 
հավաքում. գործարարության ասպարեզում 
հաշվետվությունների պատրաստում. ձեռնար-
կություններին, կառավարական և կրթական 
հաստատություններին և համայնքներին 
տեղեկա տվության փոխանակման հարցերով 
ծառայությունների հայտնաբերում, ընտրում, 
տրամադրում և խորհրդատվություն. ձեռնար-
կությունների, կառավարական ու կրթական 
հաստատությունների և համայնքների 
միջև տեղեկա տվության փոխանակման 
համար ֆորումների կազմակերպում, սպա-
սարկում և աջակցում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպա-
րեզում, այն է՝ ձեռնարկություններին, 
կառա վարական ու կրթական հաստա-
տություններին և համայնքներին խորհրդա-
տվության տրամադրում բիզնեսին 
վերաբերող քաղաքականության ոլորտի, 
կազմակերպչական գործունեության և մար-
քեթինգի կատարելագործման ու օպտիմա-
լացման, նախագծերի ու մեթոդների 
մշակման ու տարածման վերաբերյալ. 
խորհրդատվություն քաղաքականության 
ասպա րեզում. քաղաքական հարցերին 
վերաբերող տեղեկատվության տրամա-
դրում.  խորհրդատվական և տեղեկատվական 
ծառայություններ գործարարության ասպա-
րեզում. խորհրդատվություն բիզնեսի 
կառավարման հարցում. խորհրդատվու-
թյուն բիզնեսի կազմակերպման հարցում. 
տեղեկատվական որոնողական ցուցակներից 
և տվյալների հիմնապաշարից գործնական 
և ցանցային տեղեկատվության տրամա-
դրում համաշխարհային համակարգչային 
տեղե  կա տվական ցանցերի կամ այլ հաղոր-
դակցական ցանցերի միջոցով. տեղե-
կատվական որոնողական ցուցակներից 
և տվյալների հիմնապաշարից տեքստի, 
էլեկտրոնային փաստաթղթերի, տվյալների 
հիմնապաշարների, գրաֆիկայի և ձայնա-
տեսային տեղեկատվության տեսքով 
գործնական և ցանցային տեղեկատվության 
տրամադրում համաշխարհային համա-
կարգչային տեղեկատվական ցանցերի 
կամ այլ հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. գործնական և ցանցային 
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տեղեկատվության տրամադրում անձ-
նական զարգացման բնագավառում, այն է՝ 
ինքնակատարելագործման, ինքնա բավա-
րարվածության, բարեգործական, կամա-
վորական, հասարակական, համայնքային 
և մարդասիրական գործունեության բնա-
գավառում. բարեգործական, կամավորական, 
մարդասիրական և հասարակական ու 
համայնքային ծառայություն մատուցող 
կազմակերպությունների հետ կապի 
հաս տատման միջոցով գործնական և 
ցանցային տեղեկատվության և գործնական 
գործունեության համար բարենպաստ 
հնարավորությունների առցանց տրամադրում 
հասարակական ցանցերի միջոցով. 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն բոլոր վերը նշված ծառա-
յությունների վերաբերյալ.

դաս 41. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ և կրթություն. 
տեղեկատվության տարածում և սեմինարների, 
շնորհանդեսների և բանավիճող խմբերի 
անցկացում, հովանավորում և հոսթինգ 
(կազմակերպում), ինչպես նաև  ուսումնական 
գործընթացի ապահովում անձնական 
զարգացման, կարիերայի զարգացման, 
հարաբերությունների ստեղծման, ուսուցման, 
աշխատակիցների հաստիքի համալրման 
ոլորտում. էլեկտրոնային հրատարակումների 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար. 
հրատարակումների ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար. էլեկտրոնային և առցանց 
հրատարակումների ծառայություններ. ցուցա-
հանդեսների, կոնֆերանսների հոսթինգ 
մշակութային և կրթական նպատակներով. 
առցանց կրթական և ուսուցողական միջոցա-
ռումների կազմակերպում և անցկացում. 
առցանց կրթական և ուսուցողական միջոցա-
ռումների, այն է՝ վիրտուալ նիստերի և 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
հաշվետվությունների հրատարակում ֆիզի-
կական, մաթեմատիկական, սոցիալա-
կան, քաղաքագիտական, վարքա գծային, 
կիրա ռական գիտությունների, միջազ-
գային հետազոտու թյունների, տեխնի-
կական գիտությունների, այն է՝ 
վիճա կա գրության և տեղեկատվական 
տեխնո լոգիայի ոլորտում համաշխարհային 

համակարգչային ցանցի միջոցով. կոնֆե-
րանսների և սեմինարների հոսթինգ 
գործարարության նպատակների, գործարար 
խորհրդատվության, գործարարության զար-
գացման ու կատարելագործման համար. 
հետազոտություններ և խորհրդատվություն 
կրթական զարգացման ոլորտում. տեղեկա-
տվության, խորհրդատվության և խորհրդակ-
ցության տրամադրում բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ. առցանց 
դասընթացների, սեմինարների, ինտերակտիվ 
դասընթացների մշակում և տրամադրում 
միջնակարգ   և   բարձրագույն   կրթության,   ինչպես 
նաև մասնագիտական կրթության ոլորտում. 
նախագծում, մշակում և խորհրդա տվության 
տրամադրում քոլեջների և համալսա րան ների 
համար առցանց տրամադրվող կրթական 
ծրագրերի և ուսուցողական դաս ընթացների 
բովանդակության և ուսումնական պլանի 
մշակման և կատարելագործման հարցերով. 
ուսանողների աջակցության ծառայություններ, 
այն է՝ կրթական խորհրդատվական ծառա-
յություններ ուսանողներին հետագա կրթու-
թյան պլանավորման և նախապատրաստման 
հարցերում աջակցության նպատակով. 
խորհրդատվություն ուսումնական հաս-
տատություններ ընդունելության հարցերով, 
այն է՝ քոլեջների և համալսարանների ապագա 
ուսանողներին աջակցության տրամադրում 
ուսուցման համար դիմումների լրացման և 
ներկայացման հարցերում. ուսանողներին 
տրամադրվող խորհրդատվական ծառա-
յություններ քոլեջների և համալսարանների 
ընտրության և ընդունելության հարցերում. 
ծառայություններ ուսումնական հաստա-
տություններում բնակեցման ոլորտում, այն է՝ 
ուսանողների բնակեցման կազմակերպում, 
կցում բուժական հաստատություններին, 
ինչպես նաև կուրատորների նշանակում 
քոլեջների և համալսարանների ուսանողների 
համար. թեստավորման, գնահատման, 
քննման և ատեստացիայի գործընթացի 
ապահովում. կրթական տեղեկատվության 
տրամադրում դասընթացների, ուսուցողական 
առաջարկությունների և սերտիֆիկացման 
վերա բերյալ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 



ԳՅՈՒՏԵՐ

34

ՄԱՍ 1

34

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/2 

16 .05 . 20 18

դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-
բերական  վերլուծումներ և հետազոտու-
թյուն ներ. համակարգչային տեխնիկայի և 
ծրա գրային ապահովման մշակում և զար-
գացում. համակարգչային ծառայություններ, 
այն է՝ էլեկտրոնային սարքավորումների 
հոսթինգ՝ համացանցի կամ հաղորդակցական 
այլ ցանցերի միջոցով հանդիպումների, 
միջոցառումների և ինտերակտիվ քննար-
կումների կազմակերպման և անցկացման 
համար. վիրտուալ համայնքների հոսթինգ 
գրանցված օգտատերերի համար խմբեր 
կազմելու, միջոցառումներ կազմակերպելու, 
քննարկումներին մասնակցելու և սոցիալա-
կան, գործարարական, քաղաքական և                                                                                                                                                
հասա րակական ցանցերում ներգրավվելու 
համար. առցանց թվային բովանդակության 
հոսթինգ. համակարգչային ծրագրային 
հավելվածների հոսթինգ երրորդ անձանց 
համար. ինտերակտիվ վեբ-կայքերի և 
առցանց ոչ ներբեռնելի  ծրագրային 
ապահով ման հոսթինգ՝ հաղորդագրություն-
ների, մեկնա բանությունների, մուլտիմեդիա 
բովան դակության, տեսագրությունների, կինո-
նկարների, ֆիլմերի,  լուսանկարների, ձայնային 
բովանդակության, անիմացիայի, նկարների, 
պատկերների, տեքստերի, տեղեկատվության 
և այլ օգտատերերի կողմից ստեղծված 
բովանդակության վերբեռնման, ներբեռնման, 
հրապարակման, ցուցադրման, նշման, 
համատեղ օգտագործման և փոխանցման 
համար. ոչ ներբեռնելի ծրագրային ապա-
հովմամբ վեբ-կայքերի տրամադրում՝ 
գործարար կապերի ստեղծման ու մարքե-
թինգի, զբաղվածության, աշխատակիցների 
հաստիքների համալրման, գովազդի, մար-
քեթինգի ու խթանման և սոցիալական ու 
քաղաքական մեկնաբանությունների ոլոր-
տում. ոչ ներբեռնելի ծրագրային ապահովում, 
որը թույլ է տալիս օգտատերերին կապերի 
ստեղծման նպատակով որոնել, տեղորոշել և 
կապ հաստատել այլ օգտատերերի հետ` կապի 
էլեկտրոնային ցանցի միջոցով. կիրառական 
ծառայություններ մատակարարողների ծառա-
յություններ. ոչ ներբեռնելի ծրագրային 
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման 
տրամադրում. օգտատիրոջ կողմից սահ-
մանվող տեղեկատվություն, անձնական 

էջ, ձայնային տվյալներ և պատկերներ 
պարունակող անհատական պահանջով 
ստեղծված վեբ-էջերի հոսթինգ. գիտական 
և արդյունաբերական հետազոտություններ. 
համակարգիչների համար գրերի կազմում. 
համակարգչային ծառայություններ, այն է՝ 
անձնական տեղեկատվությունների առցանց 
ծառայություններ. ծրագրերի օգտագործման 
ապահովում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում երրորդ 
անձանց համար. գովազդի և մարքեթինգի 
համար առցանց համայնք տրամադրող 
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում. հետազոտություններ ֆիզի-
կական, մաթեմատիկական, սոցիալական, 
քաղաքական, վարքագծային և կիրառական 
գիտությունների ոլորտում. հետազոտություն-
ներ տեխնիկական գիտությունների, այն է՝ 
վիճակագրական տվյալների և տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
առցանց վերլուծական հետազոտությունների 
և մշակումների ծառայություններ, որոնք 
հնարավորություն են տալիս մարդկանց 
համախմբվել և կիսվել փորձով, տեղեկա-
տվությամբ և հետազոտություններով՝ ձևա-
վորելու նոր մտահղացումներ ֆիզիկական, 
մաթեմատիկական, սոցիալական, քաղա-
քական, վարքագծային, կիրառական 
գիտու թյուն ների, միջազգային ուսումնասիրու-
թյունների, տեխ նիկական գիտություն ների, 
վիճակա գրության, տեղեկատվա կան տեխնոլո-
գիայի, գործարարության, գործարարական 
ռազմավարության, բիզնես նախա-
ձեռնությունների, ռազմավարության մշակման, 
ռազմավարական որոշումների ընդունման, 
նախագծերի իրականացման, համայնքային 
և կրթական ծառայությունների ոլորտում. 
հետազոտություն և խորհրդատվություն՝ 
համայնքի և հարևանության զարգացման 
և քաղաքական գիտությունների ոլորտում. 
ոչ ներբեռնելի վեբ-ծրագրային ապահովում 
առցանց ուսուցողական դասընթացների 
համար. տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն բոլոր վերը նշված 
ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս 45. մարդկանց կարիքների 
բավա րարմանը ուղղված անհատական և 
սոցիալական ծառայություններ. սոցիալական 
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ցանցերում ծանոթության և կապերի 
ստեղծման ծառայություններ. սոցիալական 
ցանցերի առցանց ծառայություններ, որոնք 
հնարավորություն են տալիս գրանցված 
օգտատերերին փոխանակվել տեղեկա-
տվությամբ, լուսանկարներով, ձայնա- ու 
տեսաբովանդակությամբ և հաղորդակցվել 
իրար միջև, կազմել խմբեր և ներգրավված լինել 
սոցիալական ցանցերում. տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171691  (111) 27350
(220) 30.11.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 30.11.2027
(730)  ԼինքդԻն Քորփըրեյշն,Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.01.2018
(540)  

(511) 
դաս 9. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 

հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. խտասկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
համակարգչային սարքավորումներ. համա-
ցանցից, էքստրանետից կամ հաղորդակցական  
այլ ցանցերից էլեկտրոնային եղանակով 
գրանցված կամ ներբեռնվող տեսա-, 
ձայնա-, տեքստային տեղեկատվություն և 
մուլտիմեդիային և մեդիա բովանդակությամբ 
տեղեկատվություն. էլեկտրոնային ներբեռնվող 
հրապարակումներ. մագնիսական տեղե-
կակիրներ. ձայնագրման սկավառակներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
հաղորդակցական ծրագրային ապահովում. 
մագնիսական, օպտիկական կամ էլեկտրոնային 
անդամակցության քարտեր. խաղային ծրագրեր 
համակարգիչների համար. նախօրոք գրառված 
ձայնաժապավեններ՝ գործարարության ոլորտին 

վերաբերող նորություններ պարունակող 
բովանդակությամբ. նախօրոք գրառված 
տեսաժապավեններ՝ գործարարության 
ոլորտին վերաբերող նորություններ 
պարունակող բովանդակությամբ. թվային 
կրիչների վրա գրառված մուլտիմեդիային 
ծրագրային ապահովում գործարարության 
ասպարեզում նորությունների և գործերի 
կառավարման ոլորտում. շարժական 
հեռախոսների աքսեսուարներ. հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
համար. ներբեռնելի ծրագրային ապահովում 
շարժական հավելվածների տեսքով.  ներբեռնելի 
ծրագրային ապահովում շարժական հավելվածի 
տեսքով համակարգիչների, ձեռքի դյուրակիր 
թվային էլեկտրոնային հաղորդակցական 
սարքերի, շարժական սարքերի, լարով ու 
անլար հաղորդակցական սարքերի հետ 
օգտագործման համար կապի դյուրացման 
նպատակով.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. բիզնես ցանցերի առցանց 
ծառայություններ. գովազդի, մարքեթինգի 
(շուկայավարման) և խթանման ծառայու-
թյուններ գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում. առցանց որոնման հնարա-
վորությամբ տվյալների հիմնապաշարի 
տրամադրում աշխատանքի տեղավորման 
և մասնագիտական գործունեության 
զարգացման (աճի), գործարարության (բիզ-
նեսի), աշխատանքային զբաղվածության և 
մասնագիտական հարցումների և պատաս-
խանների ասպարեզում. ապրանքների, 
ծառայությունների, իրադարձությունների և 
միջոցառումների վերաբերյալ  տեղեկատվու-
թյան և հանձնարարականների ու ուղեգրերի 
տրամադրում. աշխատանքի տոնավաճառների 
կազմակերպում և անցկացում. աշխատանքի 
տեղավորման ծառայություններ, անձնա-
կազմի խորհրդատվական ծառայություններ. 
ապրանքների և ծառայությունների խթանում 
երրորդ անձանց համար համակարգչային և 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով. երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
փոխանակման և վաճառքի օժանդակություն 



ԳՅՈՒՏԵՐ

36

ՄԱՍ 1

36

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/2 

16 .05 . 20 18

համակարգչային և հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. բարեգործական ծառայություններ, 
այն է՝ օժանդակություն բարեգործական, 
հասարակական, մարդասիրական և կամա-
վորական աշխատանքների վերաբերյալ 
հասարակությանը տեղեկացնելու հարցում. 
մասնագիտական և զբաղվածության 
վերա բերյալ ցանցային սպասարկման 
առցանց տրամադրում և զբաղվածության, 
աշխատակիցների հաստիքների համալրման, 
աշխատատեղերի և թափուր տեղերի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
աշխատակիցների հաստիքների համալրման և 
աշխատանքի տեղավորման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային առևտրի ծառայություններ, 
այն է՝ գովազդի և մարքեթինգի նպատակով 
օգտատերերի խմբերի առցանց տրամա-
դրում. ցուցահանդեսների և գործնական 
կապերի հաստատման ու զարգացման 
միջոցառումների անցկացում գործարարության 
նպատակով, գործարարության ասպարեզում 
խորհրդատվության նպատակով և գործա-
րարության զարգացման նպատակով. 
խորհրդատվական ծառայությունների տրա-
մադրում գործարարության  ռազմավարության 
ու վարման գործընթացի և ձեռնարկատի-
րական նախաձեռնության բնագավառում. 
խորհրդատվական ծառայություններ 
գործա րարության ասպարեզում ձեռնար-
կատիրական գործունեության մենեջերների, 
կառավարության ղեկավարների, կրթության 
և տեղական ինքնակառավարման ոլորտ-
ներում մենեջերների համար որոշումներ 
կայացնելու և ռազմավարություն մշակելու 
հարցում. բիզնեսի համար ռազմավարական 
որոշումների կայացումը հնարավոր դարձնող  
խորհրդատվական միջոցների և մեթոդների 
օգտագործման միջոցով տրամադրվող  
խորհրդատվություն՝ ձեռնարկությունների, 
կառա վարական և կրթական հաստա-
տությունների և համայնքների համար. 
բիզնես նախագծերի կառավարման հարցում 
խորհրդատվության տրամադրում, այն է՝ 
նախագծի արդյունքի կանխորոշում և նախա-
գծի իրագործման փոփոխություն՝ բիզնեսի 
վերափոխման ծրագրերի իրականացման 
հարցում հաջողության հավանականության 
բարձրացման համար. հետազոտություններ 

և խորհրդատվություն գործարարության 
բնագավառում. շուկայագիտական (մարքե-
թինգային) հետազոտություններ և տվյալների 
հավաքում. գործարարության ասպարեզում 
հաշվետվությունների պատրաստում. ձեռնար-
կություններին, կառավարական և կրթական 
հաստատություններին և համայնքներին 
տեղեկա տվության փոխանակման հարցերով 
ծառայությունների հայտնաբերում, ընտրում, 
տրամադրում և խորհրդատվություն. ձեռնար-
կությունների, կառավարական ու կրթական 
հաստատությունների և համայնքների 
միջև տեղեկա տվության փոխանակման 
համար ֆորումների կազմակերպում, սպա-
սարկում և աջակցում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպա-
րեզում, այն է՝ ձեռնարկություններին, 
կառավարական ու կրթական հաստա-
տություններին և համայնքներին խորհրդա-
տվության տրամադրում բիզնեսին 
վերաբերող քաղաքականության ոլորտի, 
կազմակերպչական գործունեության և 
մարքեթինգի կատարելագործման ու 
օպտիմալացման, նախագծերի ու մեթոդների 
մշակման ու տարածման վերաբերյալ. 
խորհրդատվություն քաղաքականության 
ասպա րեզում. քաղաքական հարցերին 
վերաբերող տեղեկատվության տրամա-
դրում.  խորհրդատվական և տեղեկա-
տվական ծառայու թյուններ գործարարության 
ասպարեզում. խորհրդատվություն բիզնեսի 
կառավարման հարցում. խորհրդատվու-
թյուն բիզնեսի կազմակերպման հարցում. 
տեղեկատվական որոնողական ցուցակներից 
և տվյալների հիմնապաշարից գործնական 
և ցանցային տեղեկատվության տրամա-
դրում համաշխարհային համակարգչային 
տեղեկատվական ցանցերի կամ այլ 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով. 
տեղեկատվական որոնողական ցուցակներից 
և տվյալների հիմնապաշարից տեքստի, 
էլեկտրոնային փաստաթղթերի, տվյալների 
հիմնապաշարների, գրաֆիկայի և ձայնա-
տեսային տեղեկատվության տեսքով 
գործնական և ցանցային տեղեկատվության 
տրամադրում համաշխարհային համա-
կարգչային տեղեկատվական ցանցերի 
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կամ այլ հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. գործնական և ցանցային 
տեղեկա տվության տրամադրում անձնա-
կան զարգացման բնագավառում, այն է՝ 
ինքնակատարելագործման, ինքնաբավա-
րարվածության, բարեգործական, կամա-
վորական, հասարակական, համայնքային և 
մարդասիրական գործունեության բնագա-
վառում. բարեգործական, կամավորական, 
մարդասիրական և հասարակական ու 
համայնքային ծառայություն մատուցող 
կազմակերպությունների հետ կապի 
հաստատման միջոցով գործնական և 
ցանցային տեղեկատվության և գործնական 
գործունեության համար բարենպաստ 
հնարավորությունների առցանց տրամադրում 
հասարակական ցանցերի միջոցով. 
տեղեկատվություն, խորհրդատվություն 
և խորհրդակցություն բոլոր վերը նշված 
ծառայությունների վերաբերյալ.

դաս 41. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ և կրթություն. 
տեղեկատվության տարածում և սեմինարների, 
շնորհանդեսների և բանավիճող խմբերի 
անցկացում, հովանավորում և հոսթինգ 
(կազմակերպում), ինչպես նաև  ուսումնական 
գործընթացի ապահովում անձնական 
զարգացման, կարիերայի զարգացման, 
հարաբերությունների ստեղծման, ուսուցման, 
աշխատակիցների հաստիքի համալրման 
ոլորտում. էլեկտրոնային հրատարակումների 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար. 
հրատարակումների ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար. էլեկտրոնային և առցանց 
հրատարակումների ծառայություններ. ցուցա-
հանդեսների, կոնֆերանսների հոսթինգ 
մշակութային և կրթական նպատակներով. 
առցանց կրթական և ուսուցողական 
միջոցառումների կազմակերպում և անց-
կացում. առցանց կրթական և ուսուցո ղական 
միջոցառումների, այն է՝ վիրտուալ նիստերի 
և սեմինարների կազմակերպում և անց-
կացում. հաշվետվությունների հրատարակում 
ֆիզի կական, մաթեմատիկական, սոցիալա-
կան, քաղաքագիտական, վարքագծային, 
կիրա  ռական գիտությունների, միջազ-
գային հետազոտությունների, տեխնի կական 
գիտությունների, այն է՝ վիճակագրության 

և տեղեկատվական տեխնո լոգիայի 
ոլորտում համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցի միջոցով. կոնֆե-
րանսների և սեմինարների հոսթինգ 
գործարարության նպատակների, գործարար 
խորհրդատվության, գործարարության զար-
գացման ու կատարելագործման համար. 
հետազոտություններ և խորհրդատվություն 
կրթական զարգացման ոլորտում. 
տեղեկա  տվության, խորհրդատվության և 
խորհրդակցության տրամադրում բոլոր վերո-
հիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ. առցանց 
դասընթացների, սեմինարների, ինտեր ակտիվ 
դասընթացների մշակում և տրամադրում 
միջնակարգ և բարձրագույն կրթության, ինչպես 
նաև մասնագիտական կրթության ոլորտում. 
նախագծում, մշակում և խորհրդատվության 
տրամադրում քոլեջների և համալսարանների 
համար առցանց տրամադրվող կրթական 
ծրագրերի և ուսուցողական դասընթացների 
բովանդակության և ուսումնական պլանի 
մշակման և կատարելագործման հարցերով. 
ուսանողների աջակցության ծառայություններ, 
այն է՝ կրթական խորհրդատվական ծառա-
յություններ ուսանողներին հետագա կրթու-
թյան պլանավորման և նախապատրաստ ման 
հարցերում աջակցության նպատակով. 
խորհրդատվություն ուսումնական հաս-
տատություններ ընդունելության հարցերով, 
այն է՝ քոլեջների և համալսարանների ապագա 
ուսանողներին աջակցության տրամադրում 
ուսուցման համար դիմումների լրացման և 
ներկայացման հարցերում. ուսանողներին տրա-
մադրվող խորհրդատվական ծառայություններ 
քոլեջների և համալսարանների ընտրության և 
ընդունելության հարցերում. ծառայություններ 
ուսումնական հաստատություններում բնա-
կեցման ոլորտում, այն է՝ ուսանողների 
բնակեցման կազմակերպում, կցում 
բուժական հաստատություններին, ինչպես 
նաև կուրատորների նշանակում քոլեջների 
և համալսարանների ուսանողների համար. 
թեստա վորման, գնահատման, քննման 
և ատեստացիայի գործընթացի ապա-
հովում. կրթական տեղեկատվության տրա-
մադրում դասընթացների, ուսուցողական 
առաջարկությունների և սերտիֆիկացման 
վերաբերյալ.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և հետա-
զոտություններ. համակարգչային տեխնիկայի 
և ծրագրային ապահովման մշակում և 
զարգացում. համակարգչային ծառայություններ, 
այն է՝ էլեկտրոնային սարքավորումների 
հոսթինգ՝ համացանցի կամ հաղորդակցական 
այլ ցանցերի միջոցով հանդիպումների, 
միջոցառումների և ինտերակտիվ քննար-
կումների կազմակերպման և անցկացման 
համար. վիրտուալ համայնքների հոսթինգ 
գրանցված օգտատերերի համար խմբեր 
կազմելու, միջոցառումներ կազմակերպելու, 
քննարկումներին մասնակցելու և սոցիալա-
կան, գործարարական, քաղաքական և                                                                                                                                                
հասարակական ցանցերում ներգրավվելու 
համար. առցանց թվային բովանդակության 
հոսթինգ. համակարգչային ծրագրային 
հավելվածների հոսթինգ երրորդ անձանց 
համար. ինտերակտիվ վեբ-կայքերի և առցանց 
ոչ ներբեռնելի  ծրագրային ապահովման 
հոսթինգ՝ հաղորդագրությունների, մեկնաբա-
նությունների, մուլտիմեդիա բովանդակու-
թյան, տեսագրությունների, կինոնկարների, 
ֆիլմերի,  լուսանկարների, ձայնային բովան-
դակության, անիմացիայի, նկարների, 
պատկերների, տեքստերի, տեղեկատվության 
և այլ օգտատերերի կողմից ստեղծված 
բովանդակության վերբեռնման, ներբեռնման, 
հրապարակման, ցուցադրման, նշման, 
համատեղ օգտագործման և փոխանցման 
համար. ոչ ներբեռնելի ծրագրային ապա-
հովմամբ վեբ-կայքերի տրամադրում՝ 
գործարար կապերի ստեղծման ու մարքեթինգի, 
զբաղվածության, աշխատակիցների հաս-
տիքների համալրման, գովազդի, մարքեթինգի 
ու խթանման և սոցիալական ու քաղաքական 
մեկնաբանությունների ոլորտում. ոչ ներ-
բեռնելի ծրագրային ապահովում, որը թույլ է 
տալիս օգտատերերին կապերի ստեղծման 
նպատակով որոնել, տեղորոշել և կապ 
հաստատել այլ օգտատերերի հետ` կապի 
էլեկտրոնային ցանցի միջոցով. կիրառական 
ծառայություններ մատակարարողների ծառա-
յություններ. ոչ ներբեռնելի ծրագրային 
ապահովման ժամանակավոր օգտագործման 

տրամադրում. օգտատիրոջ կողմից սահ-
մանվող տեղեկատվություն, անձնական 
էջ, ձայնային տվյալներ և պատկերներ 
պարունակող անհատական պահանջով 
ստեղծված վեբ-էջերի հոսթինգ. գիտական 
և արդյունաբերական հետազոտություններ. 
համակարգիչների համար գրերի կազմում. 
համակարգչային ծառայություններ, այն է՝ 
անձնական տեղեկատվությունների առցանց 
ծառայություններ. ծրագրերի օգտագործման 
ապահովում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում երրորդ 
անձանց համար. գովազդի և մարքեթինգի 
համար առցանց համայնք տրամադրող 
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում. հետազոտություններ ֆիզի-
կական, մաթեմատիկական, սոցիալական, 
քաղաքական, վարքագծային և կիրառական 
գիտությունների ոլորտում. հետազոտություն-
ներ տեխնիկական գիտությունների, այն 
է՝ վիճակագրական տվյալների և տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
առցանց վերլուծական հետազոտությունների 
և մշակումների ծառայություններ, որոնք 
հնարավորություն են տալիս մարդկանց 
համախմբվել և կիսվել փորձով, տեղեկա-
տվությամբ և հետազոտություններով՝ ձևա-
վորելու նոր մտահղացումներ ֆիզիկական, 
մաթեմատիկական, սոցիալական, քաղա-
քական, վարքագծային, կիրառական 
գիտու թյունների, միջազգային ուսումնասիրու-
թյունների, տեխ նիկական գիտությունների, 
վիճա կա  գրու թյան, տեղեկատվական տեխ-
նո լո  գիայի, գոր ծարարության, գործա-
րարական ռազմավարության, բիզնես 
նախաձեռնությունների, ռազմավարության 
մշակման, ռազմավարական որոշումների 
ընդունման, նախագծերի իրականացման, 
համայնքային և կրթական ծառայություն-
ների ոլորտում. հետազոտություն և 
խորհրդատվություն՝ համայնքի և հարևա-
նության զարգացման և քաղաքական 
գիտությունների ոլորտում. ոչ ներբեռնելի վեբ-
ծրագրային ապահովում առցանց ուսուցողական 
դասընթացների համար. տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ.
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դաս 45. մարդկանց կարիքների բավա-
րարմանը ուղղված անհատական և սոցիա-
լական ծառայություններ. սոցիալական 
ցանցերում ծանոթության և կապերի 
ստեղծման ծառայություններ. սոցիալական 
ցանցերի առցանց ծառայություններ, 
որոնք հնարավորություն են տալիս 
գրանցված օգտատերերին փոխանակվել 
տեղեկատվությամբ, լուսանկարներով, ձայնա- 
ու տեսաբովանդակությամբ և հաղորդակցվել 
իրար միջև, կազմել խմբեր և ներգրավված լինել 
սոցիալական ցանցերում. տեղեկատվություն, 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն բոլոր 
վերը նշված ծառայությունների վերաբերյալ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171703  (111) 27351
(220) 04.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 04.12.2027
(730)  «Քորդոբա» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 
11/14, բն. 14, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

(526) «Falafel» և «Manhoushe» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, դեղին, մուգ և բաց շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում, 
մատուցում և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ), 
սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171707  (111) 27352
(220) 05.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 05.12.2027
(730)  Արմեն Գուրգենի Գիգորյան, Երևան, Հ/Ա 
Բ-2 թաղ. շ. 21, բն. 30, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ օղի, 
հայկական կոնյակ, գինի, մրգային օղի, լիկյոր:

____________________

(210) 20171729  (111) 27353
(220) 08.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 08.12.2027
(730)  Յեփրեմ Ջուըլըրի Ս.Ա.Ռ.Լ., LB 
(442) 16.01.2018
(540)  

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր. ապարանջաններ (թանկարժեք 
իրեր). կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր). 
թևքաճարմանդներ. ականջօղեր. վզնոցներ 
(թանկարժեք իրեր). գնդասեղներ (թանկարժեք 
իրեր). մատանիներ (թանկարժեք իրեր). ձեռքի 
ժամացույցներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20171759  (111) 27354
(220) 12.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 12.12.2027
(730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

(526) «Charcoal» և «Recessed Filter» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

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

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

____________________

(210) 20171763  (111) 27355
(220) 12.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 12.12.2027
(730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

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

____________________

(210) 20171764  (111) 27356
(220) 12.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 12.12.2027
(730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 

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

____________________

(210) 20171765  (111) 27357
(220) 12.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 12.12.2027
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(730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

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

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

____________________

(210) 20171768  (111) 27358
(220) 12.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 12.12.2027
(730)  «Փիլոս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 41, տուն 
96, AM 
(442) 18.12.2017
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
բաց և մուգ շագանակագույն և մոխրագույն գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր, մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր, էներ-
գետիկ ըմպելիքներ.

դաս 33. օղի, վիսկի, բրենդի, դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ):
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20171803  (111) 27359
(220) 18.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 18.12.2027
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(730)  ԲիԷմՋեյ Ինդըսթրիզ ՖԶՔՕ, AE 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171849  (111) 27360
(220) 26.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 26.12.2027
(730)  «Ջի.Այ.Սի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 
8-րդ զանգվ., 2 շրջ., շ. 2, բն. 28, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

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

դաս 30. խրթխրթան լավաշիկներ:
____________________

(210) 20171850  (111) 27361
(220) 26.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 26.12.2027
(730)  «Էկո ագրո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Առինջ 
համայնք, Մհեր Մկրտչյան թաղ., փ. 1, շին. 32, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(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. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգե գործական 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 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
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սիդրեր. կոկտեյլներ. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). լիկյորներ. մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի 
օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. տանձի 
սիդր. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.

դաս 39. ապրանքների կշռաբաշխում. 
ապրանքների փաթեթավորում.

դաս 44. դեկորատիվ - բնանկարային 
այգե գործություն. բանջարաբուծություն. այգե-
գործություն. լանդշաֆտային դիզայն։

____________________

(210) 20171851  (111) 27362
(220) 26.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 26.12.2027
(730)  «Էկո ագրո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Առինջ 
համայնք, Մհեր Մկրտչյան թաղ., փ. 1, շին. 32, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

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 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. կոկտեյլներ. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). լիկյորներ. մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի 
օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. տանձի 
սիդր. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. 

դաս 39. ապրանքների կշռաբաշխում. 
ապրանքների փաթեթավորում.

դաս 44. դեկորատիվ - բնանկարային այգե-
գործություն. բանջարաբուծություն. այգեգոր-
ծություն. լանդշաֆտային դիզայն։

____________________

(210) 20171852  (111) 27363
(220) 26.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 26.12.2027
(730)  «Էկո ագրո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Առինջ 
համայնք, Մհեր Մկրտչյան թաղ., փ. 1, շին. 32, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  
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(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

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 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
թորման միջոցով ստացված ըմպելիքներ. 
սիդրեր. կոկտեյլներ. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային ըմպելիքներ). լիկյորներ. մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). բալի 
օղի. սպիրտային ըմպելիքներ. բրենդի. տանձի 
սիդր. սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ). 
սպիրտային լուծամզուքներ. ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից.

դաս 39. ապրանքների կշռաբաշխում. 
ապրանքների փաթեթավորում.

դաս 44. դեկորատիվ - բնանկարային այգե-
գործություն. բանջարաբուծություն. այգեգոր-
ծություն. լանդշաֆտային դիզայն։

____________________

(210) 20171854  (111) 27364
(220) 26.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 26.12.2027
(730)  «Դռագսման» ՍՊԸ, Երևան, Սասունցի 
Դավթի նրբ., տուն 20, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

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

դաս 19. բետոն.
դաս 35. շինանյութի վաճառք.
դաս 37. շինարարություն:

____________________

(210) 20171855  (111) 27365
(220) 26.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 26.12.2027
(730)  «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, Շահա-
միրյանների 22, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

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

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

____________________

(210) 20171858  (111) 27366
(220) 27.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 27.12.2027
(730)  «Գարանտ դենտ» ՍՊԸ, ք. Արտաշատ, 
Ս.Հակոբյան փ., տուն 141, AM 

(442) 01.02.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և նարնջագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 44. ատամնաբուժական ծառայու-
թյուններ։

____________________

(210) 20171874  (111) 27367
(220) 29.12.2017 (151) 14.05.2018
   (181) 29.12.2027
(730)  «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, բաց և մուգ կապույտ, արծաթագույն, 
ոսկեգույն, մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքա-
րեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի 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) 20180005 (111) 27368
(220) 09.01.2018 (151) 14.05.2018
   (181) 09.01.2028
(730)  «Հայաստանի զարգացման և ներդրում-
ների կորպորացիա» ունիվերսալ վարկային 
կազմակերպություն ՓԲԸ, Երևան, Ն. Զարյան 
74, 277 շին., AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 36. ֆինանսական գործունեություն. 
դրամավարկային գործառնություններ:

____________________

(210) 20180014  (111) 27369
(220) 11.01.2018 (151) 14.05.2018
   (181) 11.01.2028
(730)  «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. Լենուղի, 
AM 
(442) 01.02.2018
(540)  
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի, 
հայկական կոնյակ (բրենդի):

____________________

(210) 20180047 (111) 27370
(220) 17.01.2018 (151) 14.05.2018
   (181) 17.01.2028
(730)  Մերք ԿԳաԱ, DE 
(442) 01.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բուժական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ և նյութեր բժշկական (բուժական) կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20180048 (111) 27371
(220) 17.01.2018 (151) 14.05.2018
   (181) 17.01.2028
(730)  Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 01.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. 
սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական 
նպատակներով օգտագործելու համար). 
էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները 
կամ ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքացման 
ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոզոլի 

արտազատման համար. նիկոտին պարունակող 
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ ծխողների համար, լուցկի: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180060 (111) 27372
(220) 19.01.2018 (151) 14.05.2018
   (181) 19.01.2028
(730)  Ժան Նազարի Էքմեքճյան, Երևան, 
Աբովյան 13, բն. 53, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

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

դաս 16. տպագրական հրատարա կու թյուններ:
____________________

(210) 20180103  (111) 27373
(220) 26.01.2018 (151) 14.05.2018
   (181) 26.01.2028
(730)  Կարինե Գևորգյան, Երևան, Տերյան 8, 
բն. 3, AMԱննա Մարտիրոսյան, Երևան, Ե. 
Կողբացի 3, բն. 34, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  
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(526) «TOUR» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում, 
ավտոմեքենաների վարձույթ, ավտոմոբիլային 
փոխադրումներ, ավտոբուսային փոխա-
դրումներ, կրուիզների կազմակերպում, 
տրանս պորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար, տրանսպորտային 
միջոց ների վարձույթ, տրանսպորտային 
ծառա յություններ, ճանապարհորդություն-
ների կազմակերպում, ուղևորային փոխա-
դրումներ, ճանապարհորդությունների 
տոմ սերի ամրագրում, ճանապարհորդների 
փոխա դրում, վարորդների ծառայություն-
ներ, սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամակ ների կամ ապրանքների առա-
քում), տրանսպորտային միջոցների 
ամրա գրում, ճանապարհորդությունների 
ամրա  գրում, ավտոբուսների վարձույթ, ճանա-
պարհորդության երթուղու վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում, ավիա-
տոմսերի վաճառք.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ, սննդամթերքի պատ-
րաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ), քեմպինգների 

ծառայություններ, ժամանակավոր բնա-
կատեղերի վարձակալում, տեղերի ամրագրում 
պանսիոններում, տեղերի ամրագրում 
հյուրանոցներում, տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար, 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար, վրանների վարձույթ, 
ժամանակավոր բնակեցման համար ընդունա-
րանների ծառայություններ (ժամանման և 
մեկնման կառավարում):

____________________

(210) 20180179  (111) 27374
(220) 08.02.2018 (151) 14.05.2018
   (181) 08.02.2028
(730)  Արման Աբրահամյան, Երևան, Կոմիտասի 
պող. 34/1, բն. 30, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4467  09.06.2028 Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US

4468  09.06.2028 Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US

4469  09.06.2028 Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US

13337  28.04.2028 «Էյէմվի» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց պող., շենք 50, բվ. 1Ա, AM

13365  19.05.2028 «Ֆոշան » ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 57/2, AM

13498  02.07.2028 «Ասպեռա Սկան» բժշկական գիտական կենտրոն ՍՊԸ, 

     Արարատի մարզ, գ.Արգավանդ, 2-րդ փ., շ. 2, AM

13506  11.04.2028 «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ, Ղարաբաղ, 

     Ասկերանի շրջան, գյուղ Այգեստան, AM

13507  11.04.2028 «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ, Ղարաբաղ,

     Ասկերանի շրջան, գյուղ Այգեստան, AM

13595  10.04.2028 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

13826  07.05.2028 Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR

13933  16.04.2028 Վիաքոմ Ինթերնեյշնլ Ինք., US

13935  06.06.2028 Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

     «Ֆարմստանդարտ-Լեկսրեդստվա», RU

13949  19.06.2028 Սոիրա Ինվեսթմենթս Լիմիթեդ, VG

13968  24.03.2028 Տիգրան Արզաքանցյան, Գավառ, Զորավար Անդրանիկի 20, AM

13969  30.04.2028 Տիգրան Արզաքանցյան, Գավառ, Զորավար Անդրանիկի 20, AM

14124  26.06.2028 «Սիթի պետրոլ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 1, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

     09-03              451 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B21B 3/00           3177  A
C01B 33/00         3178  A
C01F 13/00          3179  A
B01J 20/00          3179  A
E04F19/00           3180  A
F41C 27/00          3181  A

   A61C15/00           515  U
   E03C 1/00            516  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 2071
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1033, 23514
73 (1) Իրավատեր  Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., 
5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 
103-8411, Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԷլԹիԷլ 
Ֆարմա Քո., Լթդ., Nittochi Nishi-shinjuku Bldg 
13F, 6-10-1 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        27.04.2018

____________________

Գրանցում No 2072
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 18326, 19537, 20987, 
20988, 22726
73 (1) Իրավատեր Շանթհա Բիոթեքնիքս 
Լիմիթիդ, 3rd & 4th Floor, Vasantha Chambers, 
Fateh Maidan Road, Basheerbagh Hyderbad, 500 
004 ANDHRA FRADESH, INDIA, IN
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Շանթհա 
Բիոթեքնիքս Փրայվիթ Լիմիթիդ, 3rd & 4th 
Floor, H. No. 5-10-173, Fateh Maidan Road, 
Basheerbagh Hyderabad, 500 004,Telangana, 
INDIA, IN
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         02.05.2018

____________________
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Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2804                14.10.2017

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

409U                 16.10.2017 

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
65S                  28.10.2017
289S                16.10.2017

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

2997      01.10.2017
3020     20.10.2017
3079     25.10.2017
3080     31.10.201
3083     31.10.2017
3086     27.10.2017
3097     07.10.2017
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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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(51) 2018.01 (11) 3177 (13) A
B21B 3/00

(21) AM20180014 (22) 14.02.2018
(72) Сурен Агбалян (AM), Борис Сергеевич 
Баласанян (AM), Арам Баласанян (AM), Артак 
Агбалян (AM), Борис Арменович Баласанян (AM) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, ул.Терьяна 
105 (AM) 
(54) Способ получения высокопрочной фольги 
из титана
(57) Изобретение относится к металлургии 
и материаловедению, в частности, к 
способам получения высокопрочной и 
высокопластичной фольги из титана, и может 
быть использовано в области самолетостроения 
и автомобилестроения, а также в военно-
промышленных производствах.

Согласно способу заготовку из сплава 
титана с ультрамелкозернистой структурой 
подвергают многоциклической обработке, в 
течение каждого цикла которой осуществляют 
холодную многоходовую реверсивную прокатку 
и вакуумный отжиг. В течение осуществления 
последнего хода прокатки, по направлению 
нормали плоскости фольги, ее посредством 
двух вибрирующих со сверхзвуковой частотой 
инденторов подвергают дополнительной 
деформации. Первую сверхзвуковую обработку 
осуществляют с одной стороны фольги, а 
вторую - с ее другой стороны. 

Улучшаются  механические свойства 
фольги, 1 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3178 (13) A
C01B 33/00

(21) AM20180012 (22) 12.02.2018
(72) Ншан Зулумян (AM), Айк Бегларян (AM), 
Анна Терзян (AM), Стелла Меликян (AM), Лиана 
Папахчян (AM), Анна Исаакян (AM), Тамара 
Овсепян (AM) 
(73) Ншан Зулумян, 0051, Ереван, Грибоедова 
3, кв. 29 (AM), Айк Бегларян, 0014, Ереван, 
Паруйра Севака 8/1, кв. 91 (AM) 

(54) Способ получения ортосиликата стронция
(57) Изобретение относится к неорганической 
химии, в частности, к способу получения 
ортосиликата стронция и может найти 
применение для изготовления люминофоров.

Соль стронция в течение 1 часа подвергают 
взаимодействию с гидросиликагелем при 
температуре 60-95°C и атмосферном 
давлении в присутствии гидроокиси натрия, 
образовавшийся осадок гидросиликата 
стронция отделяют от раствора, промывают, 
сушат, затем обжигают при температуре 600°C 
в течение 0,25-1,0 часа. Массовое соотношение 
твердой и жидкой фаз в реакционной смеси 
составляет 1:8. 

Изобретение позволяет получить нано-
размерный ортосиликат стронция с высокой 
степенью гомогенности размеров частиц.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3179 (13) A
C01F 13/00
B01J 20/00

(21) AM20170087 (22) 19.11.2015
(85) 15.06.2017
(86) PCT/US2015/061454, 19.11.2015
(87) WO 2016/081675, 26.05.2016
(31) 14/547.201,    (32) 19.11.2014,    (33) US
(72) Гасан Шамим (US) 
(73) Перма-Фикс Инвайрнментл Сервисиз, 
Инк., 8302 Данвуди Плейс, Суит 250, Атланта, 
Джорджия 30350, США (US) 
(54) Микропористый сорбент, способ его полу-
чения и применение
(57) Заявлен  мелкодисперсный сорбент на 
основе геля хитозана, гель хитозана сшит 
с глутаровым альдегидом в присутствии 
катализатора до содержания глутарового 
альдегида приблизительно от 2 до 
приблизительно 4 мас.%. 

Сорбент устойчив к ступенчатому 
ухудшению под воздействием бета- и гамма 
излучения и кислот. Сорбент после сшивания 

Сведения о выданных патентах
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окислен, по меньшей мере, частично, 
окислителем, выбранным из группы, состоящей 
из хлорита, гипохлорита, дихромата и оксида 
цериума, а окислитель введен в раствор 
элюэнта, содержащего соль в количестве от 5 
мМ до 40 мМ – для повышения селективности 
Tc (VII) по отношению к Mo (VI).           Заявлен 
также способ получения мелкодисперсного 
сорбента, устойчивого к радиационному 
излучению.  Заявлен также способ отделения 
изотопов из смеси изотопов.           Заявлен также 
генератор 99Mo/99mTc, который содержит 
мелкодисперсный сорбент.           Заявлен также 
способ отделения и/или концентрирования 
одного или более тяжелых металлов из жидкого 
потока.  

____________________

(51) 2018.01 (11) 3180 (13) A
E04F19/00

(21) AM20160106 (22) 03.11.2016
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Разделитель плиток, обеспечивающий 
ровность укладки
(57) Изобретение относится к области 
строительства, в частности, к обеспечивающим 
ровность укладки разделителям плиток, 
используемых при укладке плиток. 

Разделитель плиток, обеспечивающий 
ровность укладки, имеет в верхней и нижней 
частях по своей высоте в противоположных 
направлениях  от  оси  симметрии повернутые 
друг к другу два разных типа разделителей, 
крылья которых являются прямоугольными 
призмами, а в центре их боковых граней 
закреплены Т-образные стойки с одним 
изогнутым углом, изогнутыми кромками 
концов и гладкими основаниями. Плоскости 
оснований Т-образных стоек имеют перекрытие 
с основаниями крыльев смежных с ними 
разделителей и малым отрезком основания 

периферии прикреплены к основаниям кры-
льев. Концы крыльев, расположенные на оси 
симметрии, изогнуты, а на внешних крыльях 
разделителя имеются объемные пустые области. 
В качестве вариантов в нижней части высоты 
разделителя имеет T-образные, крестообразные, 
Y-образные разделители. 

Увеличиваются функциональные возмож-
ности разделителя плиток, обеспечивающего 
ровность укладки, 86 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3181 (13) A
F41C 27/00

(21) AM20180006 (22) 17.01.2018
(72) Ваган Мхитарян (AM) 
(73) «Мхитарян В.В.» ООО, 0006, г. Ереван, ул. 
Низами, 55, кв. 17 (AM) 
(54) Компенсатор отдачи огнестрельного 
оружия
(57) Изобретение относится к оружию, в 
частности, к механизмам, компенсирующим 
отдачу огнестрельного оружия, и может быть 
использовано в конструкциях огнестрельного 
оружия.

Компенсатор отдачи огнестрельного 
оружия выполнен в виде двух дугообразных 
рычагов, подпружиненных торсионными 
пружинами, установленными с возможностью 
качания на поперечном стержне под стволом 
огнестрельного оружия, вогнутая поверхность 
каждого направлена вверх и установлена с 
возможностью взаимодействия с роликом, 
закрепленным на внутренней боковой стенке 
затвора. Вторые концы пружин установлены с 
возможностью опирания на подвижный язычок, 
связанного с курком огнестрельного оружия.

Использование предложенного компенса-
тора в огнестрельном оружии позволит 
обеспечить максимальное поглощение отдачи 
оружия, что обеспечит высокую точность и 
эффективность стрельбы, 2 ил.

____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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(51) 2018.01  (11) 515 (13) U
A61C15/00

(21) AM20170079U (22) 23.05.2017
(72) Азат Саркисян (AM) 
(73) Азат Саркисян, 0018, Ереван, Тигран Меци 
40, кв. 47 (AM) 
(54) Способ изготовления зубочистки
(57) Полезная модель относится к стоматологии, 
в частности к гигиене полости рта.

Согласно способу изготовления зубочистки, 
получают острую рабочую головку и рукоятку, 
после чего берут тонкую, гибкую, эластичную, 
не промокающую бумагу, рабочую головку 
и рукоятку получают с помощью спирале-
образного плотного обматывания бумажного 
листа, затем свободные края склеивают к 
полученной структуре. В качестве вариантов 
берут лист в виде прямоугольной трапеции, в 
виде тупоугольного треугольника или в виде 
квадратного листа, их обматывают вокруг 
большого основания, затем края полученной 
структуры наискосок разрезают. В качестве 
варианта берут лист в виде тупоугольного 
треугольника, лист обматывают вокруг 
вершины тупого угла треугольника, потом края 
полученной структуры наискосок разрезают. 
В качестве варианта берут квадратный лист, 
квадратный лист обматывают вокруг одного из 

Сведения о выданных патентах

его сторон, потом края полученной структуры 
наискосок разрезают.

Увеличиваются функциональные возмож-
ности и долговечность, 20 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 516  (13) U
E03C 1/00

(21) AM20180011U (22) 12.02.2018
(72) Геннадий Саркисян (AM) 
(73) Геннадий Саркисян, 0099, Ереван, ул. 
Шинарарнери 7/14 (AM) 
(54) Настенный кронштейн ручного душа
(57) Полезная модель относится к области 
сантехники.

Настенный кронштейн ручного душа имеет 
вертикальную стойку, которая закреплена к 
стене при помощи кронштейна, по меньшей 
мере, в одной точке и имеет, по меньшей мере, 
один держатель для установки ручного душа. 
Держатель имеет возможность перемещения 
по всей длине стойки. Стойка ручного душа 
закреплена к кронштейну с помощью шарнира 
и выполнена возможностью поворота до 90 
градусов в вертикальной плоскости и фиксации 
в соответствующем положении.

Повышается удобство пользования душем, 
5 ил.

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 09-03  (11) 451  (13) S 
(21) 20180010  (22) 07.03.2018
(72) Степан Азарян (AM) 
(73) ООО “Ибари” (AM) 
(74) В. Петросян
(54) Упаковка для бутылки вина

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№05/2
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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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