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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) 2015.01 (11) 2972 (13) A
A01B 35/00

(21) AM20140079 (22) 24.06.2014
(72) Նորիկ Ավետիսի Բազիկյան (AM), Պարգև 
Արամայիսի Տոնապետյան (AM), Արամայիս 
Մյասնիկի Եսոյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Լանջերի մշակման փխրիչի աշխատան-
քային օրգան
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես, լանջերի 
հողի մշակության տեխնիկական միջոցներին: 

Լանջերի մշակման փխրիչի 
աշխատանքային օրգանն ունի ուղղանկյունաձև 
կանգնակ, հարթահատ թաթիկ և կտրող եզրով 
թև: Հարթահատ թաթիկը կանգնակի հետ ունի 
կարգավորման հնարավորություն, իսկ թևի 
ստորին մասում ամրակցված է հողի շերտավոր 
մշակման խոփ: Բարձրացվում է լանջերի 
հողի փխրեցվող շերտի ջրակայունությունը, 
կրճատվում են էներգածախսերը, 3 նկ.։

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2973 (13) A
A61K 31/00 

(21) AM20150103 (22) 05.08.2015
(72) Սարգիս Մաթևոսյան (AM) 
(73) «Լիկվոր» ՓԲԸ, 0089, Երևան, Քոչինյան 
7/9 (AM) 
(54) Օտիտի բուժման բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է առողջապահության 
բնագավառին, մասնավորապես` օտիտի 
բուժման դեղագործական բաղադրանյութերին: 
Բաղադրանյութը ներառում է հակասնկային, 
հակամանրէային, հակաբորբոքային բաղա-
դրամասեր, ցավազրկող բաղադրամաս 
լիդոկաինի հիդրոքլորիդի տեսքով և որպես 
օժանդակ նյութեր՝ գլիցերին և պրոպիլենգլիկոլ: 

Որպես հակասնկային բաղադրամաս 
ներառում է վորիկոնազոլ, հակամանրէային 
բաղադրամաս` ցիպրոֆլոքսացինի հիդրո-
քլորիդ, իսկ հակաբորբոքային՝ բետամետազոնի 

դիպրոպիոնատ, ընդ որում, բաղադրամասերը 
վերցված են հետևյալ հարաբերակցությամբ 
(զանգվ.%). վորիկոնազոլ՝ 0,2 - 0.3, ցիպրո-
ֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ՝ 0,3 - 0.35, բետա-
մետազոնի դիպրոպիոնատ՝ 0,02 - 0,03, 
լիդո կաինի հիդրոքլորիդ՝ 2,15 - 2,5, գլիցերին՝ 
1,115 - 1,2, պրոպիլենգլիկոլ՝ 95,5 - 96,5:

Ընդլայնվում է օտիտի բուժման բաղա-
դրանյութերի տեսականին:   

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2974 (13) A
B60Q 9/00

(21) AM20150025 (22) 09.03.2015
(72) Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան (AM) 
(73) Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան, 0014, Երևան, 
Դավիթ Անհաղթի 4, բն. 30 (AM) 
(54) Տրանսպորտային միջոցի թույլատրված 
արագության խախտումը կանխող համակարգ
(57) Տվյալ գյուտը վերաբերում է երթևեկության 
անվտանգությունն ապահովող սարքերին: 

Տրանսպորտային միջոցի թույլատրված 
արագության խախտումը կանխող համակարգն 
ունի ճանապարհահատվածի եզրին 
տեղադրվող կանխող ազդանշանի հաղորդման 
բլոկ և տրանսպորտային միջոցի վրա 
տեղադրվող կանխող ազդանշանի ընդունման 
բլոկ: Ընդ որում ազդանշանը հաղորդող բլոկն 
ունի կոդավորված ազդանշանի գեներատոր 
և գեներատորի ելքին միացված հաղորդիչ 
անտենա: Սարքի ազդանշանի ընդունման 
բլոկն ունի հաջորդաբար միացված ընդունիչ 
անտենա, ազդանշանի կոդավերծանիչ և 
նախազգուշացնող ազդանշանի հանգույց: 
Սարքի ազդանշանը հաղորդող բլոկի 
գեներատորը տվյալ ճանապարհահատվածում 
թույլատրված արագության կոդավորված 
ազդանշանի գեներատոր է: Սարքի 
ազդանշանի ընդունման բլոկը լրացուցիչ 
ունի տրանսպորտային միջոցի ընթացիկ 
արագության GPS չափիչ հանգույց և արագու-
թյան խախտումը որոշող հանգույց, որի ելքի 
ազդանշանը հաղորդվում է նախազգուշացնող 
ազդանշանի հանգույցին, տրանսպորտային 
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միջոցի ավտոմատ արգելակման հանգույցին 
և արագության խախտումը արձանագրող 
հանգույցին, որի ելքի ազդանշանը հաղորդվում 
է ճանապարհային ոստիկանության հետ կապի 
հաղորդիչ անտենային:

Կանխվում է տրանսպորտային միջոցի 
շարժման թույլատրված արագության սահմանի 
խախտումը ճանապարհի ամբողջ երկայնքով, 
նկ.1:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2975 (13) A
C01F 7/00

(21) AM20140075 (22) 20.06.2014
(72) Վռամ Հակոբի Խաչատրյան (AM) 
(73) Վռամ Հակոբի Խաչատրյան, 0089, Երևան, 
«Մայակ» թաղ. 32, բն. 12 (AM) 
(54) Ալյումինի հիդօքսիդի կամ օքսիդի և ջրածնի 
ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ալյումինի հիդրօքսիդի կամ օքսիդի և 
ջրածնի ստացման եղանակներին և կարող է 
կիրառվել օպտո- և լազերային տեխնիկայում, 
միաբյուրեղների աճեցման համար, ինչպես 
նաև ջրածնային էներգետիկայում: 

Մետաղական ալյումինը փոխազդում են 
ջրի հետ, առաջացած ալյումինի հիդրօքսիդը և 
ջրածինն անընդհատ հեռացնում են ռեակցիայի 
միջավայրից: Ալյումինը վերցնում են 99,99% 
մաքրությամբ ձուլակոճղի կամ փոշու ձևով, 
փոխազդումն իրականացնում են ակտիվարարի 
առկայությամբ pH-ի 12,5-14,0 արժեքում 
ռեակցիայի խառնուրդի տաքացմամբ 85-120°C 
ջերմաստիճանում: Առաջացած ալյումինի 
օքսիդի ջրային նստվածքն առանձնացնում են 
վակուումային զտմամբ, լվանում գերմաքուր 
ջրով, որից հետո այն չորացնում 150-180°C 
ջերմաստիճանում՝ ստանալով ալյումինի 
հիդրօքսիդ, կամ չորացնում են 1200°C 
ջերմաստիճանում՝ ստանալով ալյումինի օքսիդ 
(a-Al2O3): Առաջացած ջրածինն անջատում են 
վակուումային արտաձգմամբ պալադիումային 
թաղանթի միջոցով: Որպես ակտիվարար 
օգտագործում են 50-150գ/լ սկզբնական 
կոնցենտրացիայով վերցրած ալյումինի 
չհագեցած կոմպլեքսային միացություններ՝ 

ալյումինի աքվակոմպլեքս, ալյումինի 
հիդրօքսոկոմպլեքս, ալյումինի օքսիթթվային 
կոմպլեքս կամ ալյումինի նիտրիդ: 

Բարձրացվում է եղանակի տեխնոլո-
գիամիտությունը, արտադրողականությունը, 
արգասիքների մաքրությունը և իջեցվում է 
դրանց ինքնարժեքը:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2976 (13) A
C01F 7/00
C01B 3/00

(21) AM20140076 (22) 20.06.2014
(72) Վռամ Հակոբի Խաչատրյան (AM) 
(73) Վռամ Հակոբի Խաչատրյան, 0089, Երևան, 
«Մայակ» թաղ. 32, բն. 12 (AM) 
(54) Ալյումինի հիդրօքսիդի և օքսիդի խորը 
մաքրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գերմաքուր նյութերի 
ստացման բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ալյումինի հիդրօքսիդի և օքսիդի խորը 
մաքրման եղանակներին, և կարող է կիրառվել 
լազերային և օպտոտեխնիկայում օքսիդային 
միաբյուրեղների աճեցման գործընթացներում:

Ալյումինի հիդրօքսիդի և օքսիդի լուծույթը 
ենթարկում են թթվային մշակման, անընդհատ 
խառնելով ավելացնում են ազոտական 
թթվի լուծույթ՝ մինչև pH-ի 3 արժեքը, ապա 
ավելացնում են ամոնիակի ջրային լուծույթ՝ 
մինչև pH-ի 10 արժեքը, ապա՝ նորից 
ազոտական թթվի լուծույթ՝ մինչև pH-ի 5 
արժեքը: Դրանից հետո լուծույթը ենթարկում 
են էլեկտրադիալիզի, որն անցկացնում են 4 
փուլով. առաջին փուլում հոսանքի ուժը 27Ա է, 
լարումը՝ 5Վ, երկրորդ փուլում հոսանքի ուժը 5Ա 
է, լարումը՝ 70Վ, երրորդ փուլում հոսանքի ուժը 
1Ա է, լարումը՝ 600Վ, չորրորդ փուլում հոսանքի 
ուժը 0,3Ա է, լարումը՝ 1500Վ: Էլեկտրադիալիզի 
հետ միաժամանակ լուծույթը մշակում են 
նանովայրկյանական էլեկտրամագնիսական 
իմպուլսներով (НЕМИ), որոնք ունեն հետևյալ 
պարամետրերը. 1-1,5 մՎտ՝ իմպուլսների 
կրկնման 1000Հց հաճախությունում, իմպուլսի 
տևողությունը 10-10-10-9 վայրկյան է: 

Բարձրացվում է էլեկտրադիալիզի մաքրման 
աստիճանը և արտադրողականությունը:

_____________________
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(51) 2015.01 (11) 2977 (13) A
C03B37/00
C03B3/00 

(21) AM20150056 (22) 30.04.2015
(72) Սոկրատ Գրիգորյան (AM), Արթուր Ազիզ-
բեկյան (AM), Անտոն Բեզլակովսկի (RU), 
Սարո Մելքումյան (AM), Էդիկ Գրիգորյան (AM), 
Ավետիք Ղուլյան (AM), Արթուր Հակոբյան (AM), 
Սերգեյ Սմիրնով (RU), Եվգենի Բեզլակովսկի 
(RU), Դենիս Բորովկով (RU) 
(73) «Արգել» ՓԲԸ (AM) 
(54) Բնական բազալտից թելքի արտադրության 
եղանակ և դրա իրականացման կայանք
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, 
մասնավորապես` բազալտից թելքի արտա-
դրության եղանակին և դրա իրականացման 
կայանքին:

Բազալտի ապարը հալեցնում են 1540-
1640°C ջերմաստիճանի ներքո գուռային 
վառարանում և ձևավորում են հալված 
բազալտի երեք շերտ՝ ստորին բյուրեղացված 
անշարժ շերտ, սակավաշարժուն միջանկյալ 
շերտ և վերին շերտ, որից հիդրոփականի 
միջոցով ելքային համասեռ հալույթը ֆիդե-
րային համակարգի հատակին տեղադրված 
ճեղքավոր քարերի և լրացուցիչ տաքացվող 
ճեղքավոր քարերի անցուղիով հիդրոստատիկ 
ճնշման տակ լցվում է կորզանային սնուցիչ, 
որտեղից էլ կազմավորված թելքը մատուցվում 
է փաթաթվող ապարատ: Բազալտային թելքի 
անընդհատորեն ձգման կայուն պրոցեսի 
ռեժիմում, ինչպես նաև կոպիտ թելքի 
բեռնման ռեժիմում նախատեսված է կցափող-
ակտիվարար մեկ կամ երկու ճեղքով՝ մեկ 
ռեժիմից մյուսին ավտոմատ կերպով անցնելու 
հնարավորությամբ:

Ապահովվում է գործընթացի անընդհա-
տությունը, բարձրացվում է բազալտի հա լույթի 
և թելքի որակը, մեծացվում է արտա-
դրողականությունը, նվազեցվում է արտա դրանքի 
ինքնարժեքը, 2 անկախ կետ, 4 նկ.: 
(74) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2978 (13) A
C30B 29/00
C04B 35/00

(21) AM20140077 (22) 20.06.2014

(72) Վռամ Հակոբի Խաչատրյան (AM) 
(73) Վռամ Հակոբի Խաչատրյան, 0089, Երևան, 
«Մայակ» թաղ. 32, բն. 12 (AM) 
(54) Շափյուղայի միաբյուրեղների աճեցման 
բովախառնուրդի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է միաբյուրեղների 
աճեցման բնագավառին, մասնավորապես՝ 
հալույթից շափյուղայի ծավալային միա-
բյուրեղների աճեցման համար բովա խառնուրդի 
ստացման եղանակներին, և կարող է կիրառվել 
օպտո- և լազերային տեխնիկայում: Ալյումինի 
օքսիդի (AL2O3) փոշին հավելանյութերի 
առկայությամբ ենթարկում են մեխանիկական 
խտացման, ապա բարձրաջերմաստիճանային 
թրծաթողման: Որպես ալյումինի օքսիդի 
փոշի օգտագործում են ալյումինի օքսիդի 
գամմա ձևափոխությունը (γ-AL2O3), որպես 
հավելանյութեր՝ բովախառնուրդի զանգվածի 
հաշվարկով 5,0-10,0% նանոբեմիտ, 0,7-
1,0% ալյումինի հիդրօքսինիտրատ և 0,001- 
0,003% բորաթթու, մեխանիկական խտացումն 
իրականացնում են իզոստատիկ շառավղային 
մամլման մեթոդով:

Բարձրացվում է բովախառնուրդի պատ-
րաստման գործընթացի տեխնոլոգիա-
միտությունը և արտադրողականությունը, 
նվա զեցվում է բովախառնուրդում խառնուկների 
պարունակությունը, ինչպես նաև իջեցվում 
է շափյուղայի ծավալային միաբյուրեղների 
աճեցման համար բովախառնուրդի 
ինքնարժեքը:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2979 (13) A

E01C19/00
(21) AM20150113 (22) 09.09.2015
(72) Ռոբերտ Ալեքսանդրի Մեժլումյան 
(AM), Լեոնիդ Մարտիրոսի Սաժինյան (AM), 
Կամո Վլադիմիրի Դավթյան (AM), Ռազմիկ 
Ալեքսանդրի Մեժլումյան (AM), Վարդգես 
Սարգսի Հայրապետյան (AM) 
(73) Ռոբերտ Ալեքսանդրի Մեժլումյան, 
0052, Երևան, Թբիլիսիի խճ. նրբ. 1, բն. 24 
(AM), Լեոնիդ Մարտիրոսի Սաժինյան, 0052, 
Երևան, Թբիլիսիի խճ. նրբ. 2, բն. 14 (AM), 
Կամո Վլադիմիրի Դավթյան, 0070, Երևան, 
Եր.Քոչարի 21, բն. 88 (AM) 
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(54) Բազմաֆունկցիոնալ ճանապարհա շի նա-
կան մեքենա
(57) Գյուտը վերաբերում է ճանապարհաշի նա-
կան մեքենաներին, մասնավորապես` փողոցի 
բա նուկ մասը մայթից տարանջատող եզրաքա-
րերի տեղադրման համար նախատես ված 
մեքենաներին:

Բազմաֆունկցիոնալ ճանապարհա-
շի նա կան մեքենան ունի կրող շրջանակի 
վրա տեղակայված բեռնասլաք իր դարձի և 
դուրսքաշման մեխանիզմներով, բեռնամ-
բարձիչ իր բռնիչով և բռնիչի ուղղաձիգ 
առանցքի նկատմամբ դարձի ու տեղաշարժի 
մեխանիզմներով, բարձր ճնշման հիդրոպոմպ, 
բանվորական մարմնի բաք և կառավարման 
վահանակ: Մեքենան լրացուցիչ ունի կրող 
շրջանակի վրա տեղակայված  խրամափո-
րիչի հանգույց: Խրամափորիչի հանգույցը 
կազմված է բարձակային թմբկավոր ռոտորից, 
ռոտորի պտտման շարժաբերից և ռոտորը 
տրանսպորտային դիրքից աշխատանքայինի  
փոխադրման մեխանիզմից: Մեքենայի գծային 
տեղաշարժի մեխանիզմներն իրականացված 
են հիդրոգլանների տեսքով, իսկ դարձի և 
պտույտի մեխանիզմները՝ հիդրոշարժիչների 
տեսքով, որոնցից յուրաքանչյուրը կապված է 
կառավարման վահանակի և հիդրոպոմպի հետ:

Ընդլայնվում են մեքենայի ֆունկցիոնալ  
հնարավորությունները, ապահովվում է 
աշխատանքային կատարող օրգանների 
միօրինականացումը, 3 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2980 (13) A
E04F19/00

(21) AM20150091 (22) 14.07.2015
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Սալիկների բաժանարար
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարությանը, 
մասնավորապես՝ սալիկների տեղադրելու 
ժամանակ օգտագործվող բաժանարարներին:

Սալիկների բաժանարարն ունի կորացված 
ծայրերով նույն հաստության վեց ուղղանկյուն 
պրիզմայի տեսքով թևեր: Չորս թևերը 

փոխուղղահայաց խաչվում են կենտրոնում: 
Իրար համառանցք երկու թևերն իրականացված 
են ուղղանկյուն պրիզմայի տեսքով, իսկ խաչի 
մաս կազմող մյուս երկու թևերը միասին 
ունեն U-աձև պրիզմայի տեսք: ՈՒղղանկյուն 
պրիզմայաձև մի թևին վերևից ամրացված են 
U-աձև պրիզմա կազմող երկու թևեր: U-աձև 
պրիզմայի թևերի ներքին բացվածքը փոքր է 
լծորդված թևերի ներքին բացվածքից:

Խաչաձև ուղղանկյուն պրիզմայի թևերի 
կողային և ստորին եզրերն ու U-աձև պրիզմա 
կազմող թևերի ստորին եզրերն ունեն թեք 
կտրվածքներ:

Ընդլայնվում են բաժանարարի կիրառման 
հնարավորությունները, 40 նկ.: 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2981 (13) A
F03G 4/00

(21) AM20140073 (22) 03.06.2014
(72) Լևոն Մուրադի Մուրադյան (AM), Մուրադ 
Լևոնի Մուրադյան (RU), Ժաննա Լևոնի 
Սեդրակյան (RU) 
(73) Լևոն Մուրադի Մուրադյան, 0070, Երևան, 
Ե. Քոչար 17, բն. 26 (AM), Մուրադ Լևոնի 
Մուրադյան, 117556, Մոսկվա, Վարշավսկայա 
70/3, բն. 34 (RU), Ժաննա Լևոնի Սեդրակյան, 
117556, Մոսկվա, Վարշավսկայա 70/3, բն. 34 (RU) 
(54) Գեոթերմալ էներգիան էլեկտրական էներ-
գիայի կերպափոխման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է գեոթերմալ 
էներգիայից էլեկտրական էներգիայի 
ստացմանը, երբ ջերմային էներգիայի 
սկզբնաղբյուր են հանդիսանում հետմագմատիկ 
ստորգետնյա ջերմային դաշտերը։

Սարքը տեղակայվում է հորատանցքում 
և ունի հորատանցքի պատերն ամրացնող 
միջոց, որի ստորին մասը պարունակում 
է աշխատանքային հեղուկ, շոգետուրբին, 
որը մուտքի և ելքի խողովակաշարերով 
հերմետիկորեն միացված է հորատանցքին 
և գեներատոր, որը կինեմատիկորեն 
միացված է շոգետուրբինին: Մուտքի և ելքի 
խողովակաշարերն ունեն ճնշման կափույր: 
Ելքի ճնշման կափույրը տեղադրված է 
շոգեկաթսայի կափարիչի վրա, իսկ ելքի 
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խողովակաշարը շարունակվում է կաթսայի մեջ՝ 
դրան առանցքասիմետրիկ, ստեղծելով գլանի 
փոխարկվող տարածք: Ելքի խողովակաշարի 
կաթսայի ներսում գտնվող հատվածը 
պատրաստված է երկշերտ և շերտերի միջև 
տեղադրված է ջերմամեկուսիչ: Կաթսայի 
կափարիչն ունի օղակաձև ակոս: Կաթսայի 
շոգեգոյացման և գոլորշու գերտաքացման 
հատվածների միջև տեղադրվում է օղակաձև 
բաք:

Բարձրացվում է էներգիայի կերպափոխ-
ման արդյունավետությունը, 3 նկ.։

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2982 (13) A
F04F 7/00

(21) AM20140061 (22) 12.05.2014
(72) Էդուարդ Պետրոսի Աշչիյանց (AM) 
(73) Էդուարդ Պետրոսի Աշչիյանց, 0025, 
Երևան, Սայաթ-Նովայի 37, բն. 42 (AM) 
(54) Հիդրավլիկական բաբան
(57) Գյուտը վերաբերում է հիդրոտեխնիկային, 
մասնավորապես հիդրավլիկական բաբանների 
կառուցվածքին և կարող է օգտագործվել 
ջրամատակարարման ցանցերում:

Հիդրավլիկական բաբանն ունի սնման 
խողովակ, բանվորական տուփ, հարվածող 
և մղման փականներ, ջրաօդային ամբար և 
մղման խողովակ: Բանվորական տուփի մեջ՝ 
ծայամասում ամրակցված է առնվազն մեկ 
սնամեջ ռետինե գնդակ:

Բարձրացվում է հիդրավլիկական բաբանի 
արդյունավետությունը, 1 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2983 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20150104 (22) 06.08.2015
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամի-
կոնյան (AM) 
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն. 
Շնորհալու 25, բն. 24 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 
3103, Գյումրի, Ն. Շնորհալու 25, բն. 24 (AM) 
(54) Էլեկտրամեկուսիչ նյութերի դիէլեկտրական 
կորուստների անկյան տանգենսի չափման 
եղանակ

(57) Ըստ Էլեկտրամեկուսիչ նյութերի դիէլեկ-
տրական կորուստների անկյան տանգենսի 
չափման եղանակի, հսկվող օբյեկտի 
սեղմակներից մեկը միացնում են ընդհանուր 
հաղորդալարին, հսկվող օբյեկտին հաջորդա-
բար միացնում են միևնույն դիմադրությամբ 
հիմնական և լրացուցիչ ռեզիստորներ, 
լրացուցիչ ռեզիստորի սեղմակներին միացնում 
են միաբևեռ էլեկտրական փոխանջատիչի 
մեկական անշարժ հպակների սեղմակները: 
Այդ միացումներով ստացված չափողական 
երկբևեռանին միացնում են փոփոխական 
հոսանքի լարման աղբյուրին: Չափում են 
փոխանջատիչի շարժական հպակի և հսկվող 
օբյեկտի լարումների միջև փուլային շեղման 
անկյունը փոխանջատիչի երկու դիրքերում և 
որոշում են հսկվող օբյեկտի դիէլեկտրական 
կորուստների անկյան տանգենսը գյուտի 
հայտում առաջարկվող բանաձևով:

Պարզեցվում է Էլեկտրամեկուսիչ նյու-
թերի դիէլեկտրական կորուստների անկյան 
տանգենսի չափման գործընթացը, բարձրաց-
վում է չափման ճշգրտությունը, նկ. 2:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2984 (13) A
G01R 27/00 

(21) AM20150107 (22) 10.08.2015
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամի-
կոնյան (AM) 
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն. 
Շնորհալի 25, բն. 24 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 
3103, Գյումրի, Ն. Շնորհալու 25, բն. 24 (AM) 
(54) Դիէլեկտրական կորուստների անկյան 
տանգենսի որոշման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաչափո ղա-
կան տեխնիկային և կարող է օգտագործվել 
պինդ մեկուսիչ նյութերի, հեղուկ դիէլեկտրիկ-
ների դիէլեկտրական կորուստների անկյան 
տանգենսը բարձրավոլտ լարումով չափելու 
համար:

Դիէլեկտրական կորուստների անկյան 
տանգենսի որոշման սարքն ունի սինուսոիդային 
փոփոխական հոսանքի լարման սնուցման 
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աղբյուր, բարձրավոլտ տրանսֆորմատոր, որի 
ցածր լարման փաթույթը միացված է սնուցման 
աղբյուրին, իսկ բարձր լարման փաթույթն ունի 
լրացուցիչ արտանցիչ, հիմնական ռեզիստոր, 
երկու փոփոխական լարումների փուլերի 
տարբերության չափիչ, հաշվիչ հարմարանք:

Տրանսֆորմատորի բարձր լարման 
փաթույթի առաջին հիմնական արտանցիչն 
իրար հետ հաջորդաբար միացված 
փորձարկվող օբյեկտի և հիմնական ռեզիստորի 
միջոցով միացված է երկրորդ հիմնական 
արտանցիչին և ընդհանուր հաղորդալարին: 
Փուլերի տարբերության չափիչի առաջին 
մուտքը միացված է հիմնական ռեզիստորի 
և փորձարկվող օբյեկտի ընդհանուր կետին, 
երկրորդ մուտքը՝ տրանսֆորմատորի բարձր 
լարման փաթույթի լրացուցիչ արտանցիչին, 
իսկ ելքը՝ հաշվիչ հարմարանքին: Սարքն ունի 
նաև հիմնական ռեզիստորի դիմադրությանը 
հավասար դիմադրությամբ լրացուցիչ 
ռեզիստոր, որն էլեկտրական բանալու 
միջոցով զուգահեռ միացված է հիմնական 
ռեզիստորին, իսկ հաշվիչ հարմարանքը 
որոշում է դիէլեկտրական կորուստների անկյան 
տանգենսը տրված բանաձևի միջոցով:

Բարձրացվում է դիէլեկտրական 
կորուստների անկյան տանգենսի որոշման 
ճշգրտությունը, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2985 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20150110 (22) 24.08.2015
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն 
Մամիկոնյան (AM) 
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն. 
Շնորհալու 25, բն. 24 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 
3103, Գյումրի, Ն. Շնորհալու 25, բն. 24 (AM) 
(54) Փայտանյութի խոնավության չափման 
եղանակ
(57) Ըստ փայտանյութի խոնավության չափման 
եղանակի փայտանյութի փորձանմուշը 
տեղադրում են ունակային կերպափոխիչի էլեկ-
տրոդների միջև:  Ունակային կերպափո խիչին 
հաջորդաբար միացնում են երկու ռեզիս տոր, 
որոնցից երկրորդի արտանցիչներին միացնում 
են միաբևեռ էլեկտրական փոխանջատիչի 
անշարժ հպակները: Այդ միացումներով 
ստացված չափողական երկբևեռանին սնում են 
բարձրհաճախային փոփոխական հոսանքով: 
Չափում են փոխանջատիչի շարժական հպակի 
և ունակային կերպափոխիչի լարումների միջև 
փուլային շեղման անկյունը փոխանջատիչի 
երկու դիրքում: Համապատասխան բանաձևով 
հաշվում են ունակային կերպափոխիչի 
ունակությունը և ունակային կերպափոխիչի 
ունակության ստացված արժեքով որոշում 
փայտանյութի խոնավությունը:

Պարզեցվում է փայտանյութի խոնավության 
չափման գործընթացը, բարձրացվում է 
խոնավության չափման ճշգրտությունը, 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

21



ԳՅՈՒՏԵՐ

14

ՄԱՍ 1

14

№ 12 
25 . 1 2 . 20 15

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2015.01 (11) 429  (13) U
A01G13/00

(21) AM20150052U (22) 17.04.2015
(72) Աշոտ Սաֆարյան (AM), Վալտեր Աթանես-
յան (AM) 
(73) «Ճարտարապետության և շինարարության 
Հայաստանի ազգային համալսարան» 
հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM) 
(54) Ծառերի տնկիների պաշտպանիչ ցանկա-
պատ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
գյուղատնտեսության բնագավառին և կարող 
է օգտագործվել քաղաքային, անտառային և 
բան ջարաբոստանային տնտեսություններում։

Ծառերի տնկիների պաշտպանիչ 
ցանկապատն ունի թեք տեղադրված, 
իրար միակցված համանման երեք 
ձողերից կազմված հիմնակմախք, ձողերի 
ստորին հատվածամասերը սրածայր են 
ու փոխագուցավոր, և կատարված են 
համապատասխան դիրքում սևեռման 
հնարավորությամբ, իսկ ձողերի վերին 
ծայրամասերը կորացված են: Ցանկապատն 
ունի երեք լրացուցիչ ձող, ձողերն իրար 
միակցված են վերին փոքր և ստորին մեծ 
տրամագիծ ունեցող օղակներով, օղակները 
կազմված են երկու կեսից, ընդ որում, մեկ ծայրով 
դրանք միակցված են միմյանց հոդակապով, 
իսկ մյուսով՝ փականքով, ձողերը տեղակայված 
են օղակների պարագծով՝ իրարից հավասար 
հեռավորության վրա, սրածայր ձողերը 
կոշտ ամրակցված են օղակներին արտաքին 
կողմից: Լրացուցիչ ձողերն արտաքին կողմից 
հոդակապով միակցված են ստորին օղակին: 
Լրացուցիչ ձողերի վերին հատվածները 
տեղակայված են վերին օղակի ներսում, 
ընդ որում, յուրաքանչյուր լրացուցիչ ձողն 
ունի իրեն հոդակապով միակցված փորակ 
ունեցող լծակ, որը կատարված է վերին 
օղակին ամրակցված հեղույսային միացության 
միջոցով համապատասխան դիրքում սևեռման 
հնարավորությամբ:

Ապահովվում է ծառերի ուղղաձիգ աճը, 
պաշտպանում է հարվածներից, 1 նկ.։  

_____________________

(51) 2015.01 (11) 430  (13) U
B64D 9/00

(21) AM20150117U (22) 22.09.2015
(72) Եգոր Համբարյան (AM) 
(73) Եգոր Համբարյան, 0052, Երևան, Զ. 
Սարկավագի 54/4, բն. 27 (AM) 
(54) Կործանիչ ինքնաթիռի ֆյուզելաժի փոխա-
դրման տարա
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
ավիացիային, մասնավորապես` ինքնաթիռի 
փոխադրման տարաներին, և կարող է 
օգտագործվել տարբեր փոխադրամիջոցներով 
ՄիԳ-29 կործանիչ ինքնաթիռի և դրա 
մոդիֆիկացիաների փոխադրման համար:

Տարան պատրաստված է պողպատյա 
պրոֆիլներից և ունի ֆերմային կառուցվածք, 
երկու շրջանակ, կոշտության կողեր, 
շրջանակների հորիզոնական կողմերով և 
կոշտության կողերով կազմավորված հիմք: 
Շրջանակներից յուրաքանչյուրն ունի վերամ-
բարձ կռունկով բարձրացման և կառանման 
օղակներ: Տարան լրացուցիչ ունի վերամբարձ 
կռունկով բարձրացման և կառանման 
օղակներով վեց շրջանակ, շրջանակների 
ուղղաձիգ կողմերով և կոշտության կողերով 
կազմավորված պատեր և պատերի միջոցով 
հիմքին միակցված վերին հիմք՝ կազմավորված 
շրջանակների հորիզոնական կողմերով 
և կոշտության կողերով: Շրջանակներից 
առաջինը և յոթերորդը հենակային են և 
ունեն ֆյուզելաժի հենման տարրեր, հենման 
ու սևեռակման պրոֆիլային հեծաններ, 
իսկ չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ և 
ութերորդ շրջանակները հանգուցային են և 
ունեն ֆյուզելաժի ամրակցման տարրեր ու 
պրոֆիլային հեծաններ: Երկրորդ և երրորդ 
շրջանակները կատարված են տարայի 
ամրության և կոշտության ապահովման համար: 
Կոշտության կողերը միակցված են հիմքերին, 
պատերին և շրջանակներին: Շրջանակների 
վերին հեծաններն ու վերին կոշտության 
կողերը, վերին հիմքի կոշտության կողերը, 
չորրորդ, հինգերորդ ու վեցերորդ շրջանակների 
ֆյուզելաժի ամրակցման տարրերը հանովի են:

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Ապահովվում է ծանր տրանսպորտային 
ինքնաթիռներով փոխադրման հնարա-
վորությունների արդյունավետ օգտագործումը, 
նվազեցվում է մոնտաժման աշխատանքների 
ծավալը, 15 նկ.: 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 431  (13) U
C25B 1/00

(21) AM20150102U (22) 05.08.2015
(72) Կարապետ Ռուբենի Ջոգարյան (AM) 
(73) Կարապետ Ռուբենի Ջոգարյան, 0070, 
Երևան, Երվանդ Քոչարի 3, բն. 41 (AM) 
(54) Ջրածնի ստացման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
էլեկտրաքիմիական արդյունաբերությանը, 
մասնավորապես` ջրածնի և թթվածնի ստացման 
սարքերին:

Սարքն ունի երկբևեռ էլեկտրոդներ, 
ջրի տարողություն և դրան խողովակով 
միակցված ջրածնի և թթվածնի կուտակման 
անոթ: Տարողությունը միակցված է անոթի 
խողովակին իր վերին մասում տեղակայված 
մետաղյա հաղորդչի միջոցով: Երկբևեռ 
էլեկտրոդներն իրականացված են միմյանց 
նկատմամբ բացակով՝ զուգահեռ տեղակայված 
մետաղյա թիթեղների տեսքով: Բացակներում 
կիպ տեղակայված են դիէլեկտրական 
սալիկներ: Սարքը լրացուցիչ ունի ջրածնի 
կուտակման քանակի տվիչ, ջրածնի սպառումը 
վերահսկող տվիչ, էլեկտրական հոսանքի 
ծախսը վերահսկող տվիչ, տարողությանը և 
մետաղյա թիթեղներին միակցված ջրի պոմպ, 
դրան միակցված էլեկտրական օդափոխիչ 
և էլեկտրական վերահսկիչ հանգույց: 
Էլեկտրական վերահսկիչ հանգույցը միակցված 
է մետաղյա թիթեղներին, մետաղյա հաղորդչին, 
անոթի մուտքի խողովակի վրա տեղակայված 
ջրածնի կուտակման քանակի տվիչին, անոթի 
ելքի խողովակի վրա տեղակայված ջրածնի 
սպառումը վերահսկող տվիչին, տարողությունը 
մետաղյա թիթեղների հետ միակցող խողովակի 
վրա տեղակայված էլեկտրական հոսանքի 
ծախսը վերահսկող տվիչին և էլեկտրական 
օդափոխիչին: Մետաղյա թիթեղները 
պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից, 

դիէլեկտրական սալիկները՝ կաուչուկից, իսկ 
մետաղյա հաղորդիչը պղնձից է:

Նվազեցվում է էներգածախսումը, բարձ-
րացվում է սարքի աշխատանքի արդյունա-
վետությունը, 1 նկ.: 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 432  (13) U
E21F 13/00
B64B 1/00

(21) AM20150070U (22) 02.06.2015
(72) Հրանտ Ալոյան (AM), Ռոբերտ Գաբրիելյան 
(AM), Գևորգ Գասպարյան (AM), Արմեն 
Գուլումյան (AM) 
(73) «Գապէքս» ՍՊԸ (AM) 
(54) Աերո-ճոպանային տրանսպորտային 
համա   կարգ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
տրանսպորտային միջոցներին: 

Աերո-ճոպանային տրանսպորտային 
հա մա  կարգն ունի իրար միակցված օդապարիկ, 
բալաս տային տարողություն, բեռնատար խուց և 
քար շող սայլակ: Համակարգը քարշող ճոպանի 
միջոցով միակցված է գետնին տեղակայված 
քարշող կարապիկին իր շարժաբերով: Քարշող 
ճոպանը միակցված է քարշող սայլակին: 
Համակարգի բալաստային տարողության, 
բեռնատար խցի և քարշող սայլակի գումարային 
զանգվածը հաստատուն է և հավասար 
օդապարիկի ամբարձիչ ուժի 95-105%-ին:

Բարձրացվում են հուսալիությունն ու 
բեռնատարողությունը, նվազեցվում է քամու 
ազդեցության տակ մեծ ամպլիտուդայով 
ճոճվելու հավանականությունը, 1 նկ.:
(74) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(51) 2015.01 (11) 433  (13) U
G08G 1/00

(21) AM20140146U (22) 10.01.2013
(85) 23.10.2014
(86) PCT/RU2013/000013, 10.01.2013
(87) WO 2014/058340, 17.04.2014
(31) 2012142911,   (32) 08.10.2012,   (33) RU
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(72) Օլեգ Լեոնիդովիչ Դյագիլև (RU), Անդրեյ 
Վլադիմիրովիչ Սալով (RU), Ֆելիքս Զինովյևիչ 
Էմդին (RU) 
(73) Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Պրոիզվոդ-
ստվեննոյե Օբյեդինենիե «Ուրալսկիյ Օպտիկո-
Մեխանիչեսկիյ Զավոդ» Իմենի Է. Ս. Յալամովա» 
(RU) 
(54) Հետիոտնային լուսացույց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
լուսային ազդանշանման տեխնիկային, 
մասնավորապես՝ լուսադիոդներով հետիոտ-
նային լուսացույցներին և ունի ազդա նշանային 
սարքի ինֆորմատիվությունը բարձրացնող 
լրացուցիչ մոդուլների համալիր:

Հետիոտնային լուսացույցն ունի 
ճառագայթման ազդանշանային աղբյուրներով 
հիմնական մոդուլներ՝ կատարված 
լուսադիոդների հիմքով, կոնտրոլեր, 
սնող լարման աղբյուր և ճառագայթման 
ազդանշանային աղբյուրներով, առնվազն, 
մեկ լրացուցիչ մոդուլ: Լրացուցիչ մոդուլը 
տեղակայված է հետիոտնային անցումի 
ճանապարհային ծածկույթում՝ հետիոտնային 
անցումի տեղամասում հոծ կամ ընդհատվող 
գծի ստեղծման հնարավորությամբ  և լույս է 
ճառագայթում հիմնական մոդուլների հետ 
համաժամ:

Հետիոտներն ապահովվում են լուսացույցի 
վառվող ազդանշանի մասին, ճանապարհների 
անվտանգությունը բարձրացնող լրացուցիչ 
տեղեկատվությամբ, 2 նկ.:
(74) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(51) 2015.01 (11) 434  (13) U
G09B 9/00

(21) AM20150018U (22) 24.02.2015
(72) Ռադիկ Վանիկի Վանունց (AM) 
(73) «Ռադվան տեխնոլոգիա» ՍՊԸ, 0029, 
Երևան, Սիլիկյան թաղ. 5-րդ փող. 58 (AM) 
(54) ՀՄՄ-2-ի համալիր վարժասարք
(57) ՀՄՄ-2 հետևակային մարտական մեքենայի 
համալիր վարժասարքն ունի հրահանգչի, 
դինամիկ տախտակամածներով մարտական 
և կառավարման ապարատածրագրային 
մոդուլներ, մարտական և կառավարման 
մոդուլներում տեղակայված էլեկտրոնային 
և մեխանիկական իմիտատորներ, դինամիկ 
տախտակամածների եռաչափ և համաժամ 
շարժումն ապահովող շարժիչ-ռեդուկտորներ: 
Շարժիչ-ռեդուկտորները կապված են 
հրահանգչի մոդուլի համակարգիչների հետ: 
Վարժասարքը լրացուցիչ ունի կողային 
դիտասարքի տեսքով իրականացված 
հինգ իմիտատոր: Իմիտատորներից երեքը 
տեղակայված են մարտական մոդուլում՝  
կրակային վարժությունների կատարման 
դիպուկության և թիրախների հետազոտման 
ապահովման հնարավորությամբ, իսկ երկուսը՝ 
տեղակայված են կառավարման մոդուլում՝  
մեքենավարման ճշգրտության ապահովման 
հնարավորությամբ:

Բարձրացվում է ուսուցման արդյունա-
վետությունը, կրճատվում է ուսուցման ժամ-
կետը, 2 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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Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 02-07 (11) 377  (13) S 
(21) 20150014  (22) 28.04.2015
(72) Նարինե Գևորգյան (AM) 
(73) Նարինե Գևորգյան, Երևան, Գ. Նժդեհի 
13/2, բն. 3 (AM) 
(54) Ճարմանդ (3 տարբերակ)
(55) 

_____________________
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(51) 09-01 (11) 378  (13) S 
(21) 20150031  (22) 31.08.2015
(72) Աննա Տեր-Եսայան (AM) 
(73) «Վան-Չարտեր» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 3, 
բն. 84 (AM) 
(54) Շիշ
(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) 20150401  (111) 23603
(220) 25.03.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 25.03.2025
(730) Հյուլիթ-Փեքարդ Դիվելոփմենթ Քամփնի, 
Լ.Փ. Տեխաս նահանգի ՍՊԸ, US 
(442) 17.07.2015
(310) 86/416,214   (320) 06.10.2014   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ապարատային 

արտադրանք, համակարգչային սերվերներ, 
ցանցային սերվերներ, համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք և համակարգչային 
ծայրամասային սարքեր. համակարգչային 
ցանցային ապարատային արտադրանք, 
կենտրոնական պրոցեսորներից բաղկացած 
համակարգչային տվյալների պահման 
համակարգեր տեղեկատվության, տվյալների, 
ձայնի և պատկերների մշակման և պահման 
համար. վերոհիշյալ ապրանքների մասեր. 
սարքեր թվային տեսատվյալների հոսքի 
համար. ամպային հաշվարկման բեռնվող 
ծրագրային արտադրանք ձեռնարկությունների, 
տվյալների հիմնապաշարի կառավարման և 
տվյալների էլեկտրոնային պահման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
թվային ֆայլերի կոդավորման և պաշտպանման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք տվյալների հիմնապաշարի 
կիրառման և ինտեգրման համար. նախագծման 
համակարգչային ծրագրային միջոցներ. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
և ներկառուցված ծրագրային արտադրանք 
օպերացիոն համակարգի ծրագրերի համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տեղեկատվության և տվյալների որոնողական 
հիմնապաշարների ստեղծման համար. 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

նախագծման ծրագրային միջոցներ շարժական 
համացանցային կիրառական ծրագրերի և 
հաճախորդների ինտերֆեյսի ստեղծման 
համար. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք էլեկտրոնային առևտրի համար, 
որը օգտագործողներին թույլ է տալիս կատարել 
էլեկտրոնային գործարար գործարքներ 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք տվյալների պահոցների 
ավտոմատացման համար.

դաս 16. բրոշյուրներ տեխնոլոգիական 
զարգացումների վերաբերյալ համակարգիչների 
և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
տպագրված տեղեկագրեր համակարգիչների 
և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում. տեխնիկական տեղեկագրեր 
համակարգիչների և տեղեկատվական տեխ-
նո լոգիաների ոլորտում. տեխնիկական 
տվյալների տեղեկատվական թերթիկներ 
համակարգիչների և տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների ոլորտում. տպագրական 
արտադրանք, այն է` ապրանքների կատալոգներ 
համակարգիչների և տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների ոլորտում. երրորդ անձանց համար 
նախատեսված տեղեկագրեր համակարգիչների 
և ծայրամասային սարքերի գործարկման և 
գործառույթների վերաբերյալ.

դաս 35. գործարար խորհրդատվություն 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլոր-
տում. գործարար խորհրդատվություն 
գործերի կառավարման ոլորտում. ռազ-
մավարական պլանավորում տեղե կա-
տվական տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
համա կարգիչների, համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանքի, համակարգչային 
ծայրամասային սարքերի առցանց մանրածախ 
վաճառքի խանութների ծառայություններ 
և համացանցի միջոցով պատվիրման 
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ծառայություններ. ծառայություններ գործա-
րարության ասպարեզում, այն է` երրորդ 
անձանց օժանդակության տրամադրում 
գործարար կապերի և ձեռնարկատերերի 
միության զարգացման և բանակցությունների 
վարման համար. շուկայավարման և խթանման 
ծառայություններ համակարգիչների և 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
տվյալների հիմնապաշարների կառավարման 
ծառայություններ. ենթակապալային ծառա-
յություններ (կոմերցիոն աջակցություն) 
համակարգիչների և տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների ոլորտում. ծառայություններ 
հաճախորդների հետ փոխհարաբերություն-
ների կառավարման ոլորտում. էլեկտրոնային 
առևտրային ծառայություններ, այն է` հեռա-
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով ապրանք-
ների և ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում գովազդի և 
վաճառքի նպատակներով. համակարգման 
ծառայություններ, այն է` տվյալների դասա-
կարգում և կազմակերպում հաշվառման 
գրառումների կառավարման համար. վեբ-
կայքերի տրամադրում համակարգչային 
ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին 
և գնորդներին առցանց առևտրի նպատակով.

դաս 36. ֆինանսական վարձակալման և 
լիզինգային ֆինանսավորման ծառայություններ. 
աշխատակիցների առողջապահական և 
սոցիալական արտոնությունների տրամա-
դրման պլանների մշակում, կառավարում 
և վարչարարություն. վարկաքարտերով 
գործարքների մշակման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար. ապահովագրական 
փոխհատուցման մշակման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար. ֆինանսական 
վերլուծություն և խորհրդատվություն բանկային 
և ֆինանսական գործառնությունների 
կազմակերպման և վարչարարության վերա-
բերյալ.

դաս 37. համակարգչային ապարատային 
արտադրանքի և հեռահաղորդակցական սար-
քերի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում 
և նորոգում.

դաս 38. հեռահաղորդակցական ծառա-
յություններ, այն է` ձայնի, տվյալների, 
գրաֆիկական ֆայլերի, պատկերների, 
ձայնա- և տեսատվյալների փոխանցում 
հեռահաղորդակցական ցանցերի, անլար 
հաղորդակցական ցանցերի և համացանցի 
միջոցով. տեխնիկական խորհրդատվության 
տեսքով հեռահաղորդակցական խորհրդա-
տվություն ձայնային, տեքստային և տեսա- 
տվյալների փոխանցման և հաղորդակցության 
ոլորտում. օգտագործողների միջև հաղոր-
դագրությունների փոխանցման համար առցանց 
զրուցասրահների, հայտարարությունների 
տախտակների և ֆորումների տրամադրում 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և 
ընդհանուր հետաքրքրությունների ոլորտում. 
հոսքային տեսատվյալների վերարտադրում 
համացանցում. համացանցային կանխագրերի 
միջոցով ձայնի փոխանցման ծառայություններ 
(VoIP). ֆայլերի համատեղ օգտագործման 
ծառայություններ, այն է` տվյալների էլեկ-
տրոնային փոխանցում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի միջոցով.

դաս 41. կրթական և ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովման ծառայություններ, այն 
է` դասընթացների, վարպետաց դասերի, 
սեմինարների և կոնֆերանսների անցկացում 
համակարգիչների, էլեկտրոնային առևտրի և 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
առցանց ամսագրեր, այն է` համակարգիչների, 
էլեկտրոնային առևտրի և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեղեկա-
տվության պարունակությամբ բլոգներ.

դաս 42. համակարգչային ծառայություն-
ներ, այն է` համակարգչային համակարգերի 
վերլուծություն, համակարգչային համակարգերի 
նախագծում, համակարգչային համակարգերի 
ինտեգրում և համակարգիչների նախագծում. 
խորհրդատվական ծառայություններ համա-
ցանցի ոլորտում, այն է` համացանցային 
պորտալների կատարելագործման հարցերով 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային անվտանգության հարցերով 
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խորհրդատվական ծառայություններ տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում. 
համակարգչային ենթակառուցվածքների 
հոս թինգ, այն է` ենթակառուցվածքը որպես 
ծառայություն (IAAS) երրորդ անձանց համա-
կարգչային ապարատային արտադրանքի, 
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի, 
ծայրամասային սարքերի տրամադրմամբ` 
բաժանորդագրման կամ յուրաքանչյուր 
օգտագործման համար վճարման հիմքերով. 
ծրագրային ապահովման ծառայություն. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի 
նախագծում, տեղակայում, տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում. համակարգչային 
համակարգերի և ցանցերի ինտեգրում. 
տվյալների հիմնապաշարների մշակման 
և կատարելագործման ծառայություններ. 
համակարգչային ծրագրերի ստեղծում. վեբ-
կայքերում տեղեկատվության տեղակայում, 
վեբ-կայքերի մշակում երրորդ անձանց 
համար, ինչպես  նաև  օգտագործողների  
կողմից  ընտրված տեղեկատվության պարու-
նակությամբ առցանց վեբ-էջերի ձևափոխում, 
ներառյալ՝ դեպի այլ վեբ-կայքեր առցանց վեբ-
հղումների տրամադրում. խորհրդատվական 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
կրիտիկական միջավայրում գործարքների 
և գործողությունների վերահսկման և 
կառավարման համար նախատեսված 
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի 
ընտրման, իրականացման և կիրառման 
վերաբերյալ. տեխնիկական հարցերով աջակ-
ցություն, այն է` սպասարկման բա ժին ների 
տեխնիկական (սպասարկման) ծառա յություն-
ներ և ենթակառուցվածքների, համա  կարգ չային 
ապարատային   արտա  դրանքի,  համա-
կարգ  չային ծրագրային արտադրանքի և 
համակարգչային ծայրամասային սար քերի 
անսարքությունների վերացման ծառա-
յություններ. տվյալների հավաքման ծառա-
յություններ. տեղեկատվության կառավարման 
ծառայություններ, այն է` կիրառական ծառա-
յությունների պրովայդերների ծառայություններ 
գիտելիքների կառավարման ոլորտում համա-
կարգչային աշխատածրագրերի տեղակայման 

համար տվյալների և տեղեկատվության 
հավաքման, խմբագրման, համակարգման, 
ձևափոխման, կայքանշման, փոխանցման, 
պահման և համատեղ օգտագործման նպա-
տակով. համակարգիչների անհատական 
դիզայն երրորդ անձանց համար. տվյալների 
պահեստային պատճենման և վերականգնման 
ծառայություններ. տվյալների տեղափոխման 
ծառայություններ. տվյալների գաղտնագրման 
ծառայություններ. համակարգչային ծառա-
յություններ, այն է` համակարգչային համա-
կարգի կառավարում երրորդ անձնաց համար. 
համակարգչային ապարատային արտադրանքի 
և համակարգչային ծայրամասային սարքերի 
վարձակալման և վարձույթի ծառայություններ. 
համակարգչային ծառայություններ, այն է` 
ամպային հաշվարկման ծառայություններ 
ASP (կիրա ռական  ծառայությունների պրո-
վայդեր ներ) ծառայությունների տեսքով 
համակարգիչների և սերվերների բաշխված 
ցանցի միջոցով, որտեղ տեղակայված 
են երրորդ անձանց արդյունավետ և 
վարչական աշխատածրագրերը. ծրագրային 
ապահովմամբ ամպային հաշվարկում տվյալ-
ների հիմնապաշարների կառավարման 
համար. համակարգչային ծառայություններ, 
այն է` մասնավոր և հասարակական ամպային 
հաշվարկման միջավայրների ինտեգրում. 
համակարգչային ծառայություններ, այն է` 
ամպային հոսթինգ-պրովայդերի ծառա-
յություններ. խորհրդատվական ծառա յու-
թյուններ ամպային հաշվարկման ոլոր տում. 
տեխնիկական խորհրդատվական ծառա-
յություններ տվյալների մշակման և պահման 
կենտրոնի կառուցվածքների, ամպային 
հաշվարկման հասարակական և մասնավոր 
լուծումների, ինչպես նաև համացանցային 
տեխնոլոգիաների և ծառայությունների գնա-
հատման և իրականացման ոլորտում. ամպային 
հաշվարկման ծրագրային արտադրանքի 
արդիականացում և սպասարկում առցանց 
թարմացումների, բարելավումների և 
ուղղումների միջոցով. խորհրդատվություն 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
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վերաբերյալ. համակարգչային ապարատային 
արտադրանքի և համակարգչային ծրագրային 
արտադրանքի մշակում. համակարգչային 
ծառայություններ, այն է` տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների համակարգերի և համա-
կարգչային աշխատածրագրերի հեռակա 
և առցանց կառավարում երրորդ անձանց 
համար. գործարար-տեխնոլոգիաների 
ծրագրային արտադրանքի զարգացման 
և խորհրդատվական ծառայություններ. 
համա կարգչային ծրագրերի ստեղծման 
ծառա յություններ երրորդ անձանց համար 
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի 
կոնֆիգուրացիայի կառավարման ոլոր տում. 
համակարգչային ծրագրային արտա դրանքի 
զարգացման ծառայություններ շարժական 
աշխատածրագրերի ոլորտում. խորհրդա-
տվական ծառայություններ ծրագրային 
ապահովման ոլորտում. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի տեղակայում 
և տեխնիկական սպասարկում. վիրտուալ 
մասնավոր սերվերում համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի, վեբ-կայքերի և 
այլ համակարգչային կիրառական ծրագրերի 
տեղակայում երրորդ անձանց համար. թվային 
բովանդակության, այն է` պատկերների, 
տեքստի, տեսա- և ձայնային տվյալների 
էլեկտրոնային պահման ծառայություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140328 (111) 23721
(220) 10.03.2014 (151) 01.12.2015
   (181) 10.03.2024
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, DE 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխարինիչներ՝ ոչ բուժական կամ բժշկական 
նպատակների համար. սիգարետներ. սիգա-
րիլներ. սիգարներ. սիգարետներ պատրաստելու 
ձեռքի մեքենաներ. ծխափողեր. սիգարետի 
զտիչներ. սիգարետի թուղթ. լուցկի և ծխելու 
պիտույքներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141468  (111) 23722
(220) 02.10.2014 (151) 01.12.2015
   (181) 02.10.2024
(730) Էբըթ Փրոդաքթս Օփըրեյշընս ԱԳ, CH 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ 

հղիության ախտորոշման և հղիության 
ընթացքում անալիզների անցկացման համար, 
սարքեր ձվազատման որոշման և վերահսկման 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141469  (111) 23723
(220) 02.10.2014 (151) 01.12.2015
   (181) 02.10.2024
(730) Էբըթ Փրոդաքթս Օփըրեյշընս ԱԳ, CH 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ 

հղիության ախտորոշման և հղիության ընթաց-
քում անալիզների անցկացման համար, սարքեր 
ձվազատման որոշման և վերահսկման համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20141853  (111) 23724
(220) 12.12.2014 (151) 01.12.2015
   (181) 12.12.2024
(730) Փաքնամ, IR 
(442) 03.04.2015
(540) 

(526) Պարսկերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

դաս 35. ներմուծման և արտահանման գոր-
ծակալություններ. հետազոտություններ շուկա-
յագիտության ասպարեզում. ապ րանք ների 
ցուցադրում. ապրանքների առաջխաղացում 
(երրորդ անձանց համար), գովազդ. ազդագրերի 
փակցնում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների տեղ հասցնում. ապրանքների 
փաթեթավորում և պահպանում. պահեստների 
հանձնում վարձակալության, բեռնարկղերի 
վարձույթ ապրանքների պահպանման համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141854  (111) 23725
(220) 12.12.2014 (151) 01.12.2015
   (181) 12.12.2024
(730) Փաքնամ, IR 
(442) 03.04.2015
(540) 

(526) Պարսկերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

դաս 35. ներմուծման և արտահանման գոր-
ծակալություններ. հետազոտություններ շուկա-
յագիտության ասպարեզում. ապ րանք ների 
ցուցադրում. ապրանքների առաջխաղացում 
(երրորդ անձանց համար), գովազդ. ազդագրերի 
փակցնում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների տեղ հասցնում. ապրանքների 
փաթեթավորում և պահպանում. պահեստների 
հանձնում վարձակալության, բեռնարկղերի 
վարձույթ ապրանքների պահպանման համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141855  (111) 23726
(220) 12.12.2014 (151) 01.12.2015
   (181) 12.12.2024
(730) Փաքնամ, IR 
(442) 03.04.2015
(540) 

(526) Պարսկերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

դաս 35. ներմուծման և արտահանման գոր-
ծակալություններ. հետազոտություններ շուկա-
յագիտության ասպարեզում. ապրանքների 
ցուցադրում. ապրանքների առաջխաղացում 
(երրորդ անձանց համար), գովազդ. ազդագրերի 
փակցնում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների տեղ հասցնում. ապրանքների 
փաթեթավորում և պահպանում. պահեստների 
հանձնում վարձակալության, բեռնարկղերի 
վարձույթ ապրանքների պահպանման համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141856  (111) 23727
(220) 12.12.2014 (151) 01.12.2015
   (181) 12.12.2024
(730) Փաքնամ, IR 
(442) 03.04.2015
(540) 

(526) Պարսկերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար պա-
զերծման և հղկամշակման համար. օճառ ներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ.

դաս 35. ներմուծման - արտահանման գոր-
ծակալություններ. հետազոտություններ շուկա-
յագիտության ասպարեզում. ապրանքների 
ցուցադրում. ապրանքների առաջխաղացում 
(երրորդ անձանց համար), գովազդ. ազդագրերի 
փակցնում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների տեղ հասցնում. ապրանքների 
փաթեթավորում և պահպանում. պահեստների 
հանձնում վարձակալության, բեռնարկղերի 
վարձույթ ապրանքների պահպանման համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141907  (111) 23728
(220) 25.12.2014 (151) 01.12.2015
   (181) 25.12.2024 
(730) «Անդակո» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 22, բն. 
43, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ, առևտուր:

_____________________

(210) 20141911  (111) 23729
(220) 25.12.2014 (151) 01.12.2015
   (181) 25.12.2024
(730) «Հելլո» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գ. 
Աշնակ, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 

գուլպաներ:
_____________________
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(210) 20150155  (111) 23730
(220) 13.02.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց: 

_____________________

(210) 20150156  (111) 23731
(220) 13.02.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց: 

_____________________

(210) 20150157  (111) 23732
(220) 13.02.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 13.02.2025

(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց: 

_____________________

(210) 20150159  (111) 23733
(220) 13.02.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց: 

_____________________

(210) 20150160  (111) 23734
(220) 13.02.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 
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(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց: 

_____________________

(210) 20150161  (111) 23735
(220) 13.02.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց: 

_____________________

(210) 20150162  (111) 23736
(220) 13.02.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 

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

_____________________

(210) 20150165  (111) 23737
(220) 13.02.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց: 

_____________________

(210) 20150166  (111) 23738
(220) 13.02.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք. սառույց: 

_____________________
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(210) 20150167  (111) 23739
(220) 13.02.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ անաս-
նաբուժական նպատակների համար, դիետիկ 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

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

_____________________

(210) 20150168  (111) 23740
(220) 13.02.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

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

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

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

_____________________

(210) 20150211  (111) 23741
(220) 23.02.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 23.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(591) Ապրանքաային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, սպիտակ, դեղին և կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________
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(210) 20150303 (111) 23742
(220) 11.03.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 11.03.2025
(730) Արման Գևորգյան, Երևան, Սայաթ-Նովա 
15ա շ., բն. 4, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. առևտուր, առևտրի սրահների 
ցանց, բարձրակարգ ապրանքների վաճառք:

_____________________

(210) 20150397  (111) 23743
(220) 25.03.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 25.03.2025
(730) Էս Վի Գորամ Քորփ, BZ 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ, ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփա-
կան սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար), էլեկտրոնային 
սիգարետներ, տաքացվող ծխախոտային 
արտադրանք. սիգարետները կամ ծխախոտը 
տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր և դրանց 
մասեր՝ տաքացման ընթացքում առաջացող 
աերոզոլի մեջ պարունակվող նիկոտինը 
վերացնելու համար. ծխելու պիտույքներ, 
սիգարետի թուղթ, ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի տուփեր, մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ, 
լուցկի:
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________

(210) 20150398 (111) 23744
(220) 25.03.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 25.03.2025
(730) Էս Վի Գորամ Քորփ, BZ 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, ծխախոտի 
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փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար), էլեկտրոնային 
սիգարետներ, տաքացվող ծխախոտային 
արտադրանք. սիգարետները կամ ծխախոտը 
տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր և դրանց 
մասեր՝ տաքացման ընթացքում առաջացող 
աերոզոլի մեջ պարունակվող նիկոտինը 
վերացնելու համար. ծխելու պիտույքներ, 
սիգարետի թուղթ, ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի տուփեր, մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ, 
լուցկի: 
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________

(210) 20150399 (111) 23745
(220) 25.03.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 25.03.2025
(730) Էս Վի Գորամ Քորփ, BZ 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ, ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, ծխախոտի 

փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար), էլեկտրոնային 
սիգարետներ, տաքացվող ծխախոտային 
արտադրանք. սիգարետները կամ ծխախոտը 
տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր և դրանց 
մասեր՝ տաքացման ընթացքում առաջացող 
աերոզոլի մեջ պարունակվող նիկոտինը 
վերացնելու համար. ծխելու պիտույքներ, 
սիգարետի թուղթ, ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի տուփեր, մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ, 
լուցկի: 
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________

(210) 20150400 (111) 23746
(220) 25.03.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 25.03.2025
(730) Էս Վի Գորամ Քորփ, BZ 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփա-
կան սիգարետները փաթաթելու համար, 
ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու 
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ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար), էլեկտրոնային 
սիգարետներ, տաքացվող ծխախոտային 
արտադրանք. սիգարետները կամ ծխախոտը 
տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր և դրանց 
մասեր՝ տաքացման ընթացքում առաջացող 
աերոզոլի մեջ պարունակվող նիկոտինը 
վերացնելու համար. ծխելու պիտույքներ, 
սիգարետի թուղթ, ծխափողեր, սիգարետի 
զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի տուփեր, մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ 
սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ, 
լուցկի: 
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________

(210) 20150459 (111) 23747
(220) 07.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 07.04.2025
(730) «Կովկաս - Արևելյան Եվրոպա լրա տվա-
կան կենտրոնի օրեր ամսագիր» ՍՊԸ, Երևան, 
Կիևյան 32, բն. 28, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. մասնավոր և բիզնես հայտա-

րարությունների ընդունում, տրամադրում և 
տարածում.

դաս 41. ամսագրի էլեկտրոնային հրապա-
րակում համացանցում, լրատվական և վեր-
լուծական հոդվածերի հրապարակում:

_____________________

(210) 20150462  (111) 23748
(220) 08.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 08.04.2025
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ    հավելումներ    մարդկանց    և  
կենդա նի ների համար. մանկական սնունդ. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփա-
պատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150463 (111) 23749
(220) 08.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 08.04.2025
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անաս նա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

35

ՄԱՍ 1

35

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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25 . 1 2 . 20 15

(210) 20150464 (111) 23750
(220) 08.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 08.04.2025
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժա կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե-
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանի ների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150465 (111) 23751
(220) 08.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 08.04.2025
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների հա մար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդա նի-
ների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա-
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և  
ատամների  ծեփապատճեններ պատրաս տելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնա սատու 
կեն դանիների ոչնչացման պատրաս տուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150467  (111) 23752
(220) 08.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 08.04.2025
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանի-
ների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա-
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնա լցման և   
ատամների ծեփապատճեններ պատրաս տելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնա սատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150468 (111) 23753
(220) 08.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 08.04.2025
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե-
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

36

ՄԱՍ 1

36

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12 

25 . 1 2 . 20 15

(210) 20150471  (111) 23754
(220) 08.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 08.04.2025
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժա-

կան պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անաս  նաբուժական նպատակների համար, դիե-
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150472  (111) 23755
(220) 08.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 08.04.2025
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. նոոտրոպիկ դեղագործական պատ-

րաս տուկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150473  (111) 23756
(220) 08.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 08.04.2025
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե-
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150474  (111) 23757
(220) 08.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 08.04.2025
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե-
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150475  (111) 23758
(220) 08.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 08.04.2025
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV 
(442) 04.06.2015



ԳՅՈՒՏԵՐ

37

ՄԱՍ 1
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150476  (111) 23759
(220) 08.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 08.04.2025
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե-
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդա նի ների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150488 (111) 23760
(220) 09.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 09.04.2025

(730) «Ափինյան եղբայրներ» ՍՊԸ, Վանաձոր, 
Տիգրան Մեծի 63, բն. 25, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(526) «Beauty & health center» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մորե -
գույն,  կանաչ և սպիտակ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 44. վարսահարդարում, գեղեցկության 
և առողջության կենտրոն:

_____________________

(210) 20150524  (111) 23761
(220) 17.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 17.04.2025
(730) Իդեվ Թեքնոլըջիս, Ինք., Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 10. սրտանոթային և անոթային 

ստենտներ. ինքնալայնացող ստենտներ. նիկել-
տիտանային համաձուլվածքից պատրաստված 
ստենտներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150541  (111) 23762
(220) 21.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 21.04.2025
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(442) 20.05.2015
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(540) 

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

դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:
_____________________

(210) 20150545  (111) 23763
(220) 21.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 21.04.2025
(730) Բայոջեն  ԷմԷյ Ինք., US 
(442) 04.06.2015
(310) 86/433,489   (320) 24.10.2014   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

նյարդաբանական խանգարումների և արյունա-
հոսականության (հեմոֆիլիայի) բուժման 
համար.

դաս 42. դեղագործական պատրաս-
տուկների և դեղամիջոցների մշակում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150548 (111) 23764
(220) 21.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 21.04.2025
(730) Բայոջեն  ԷմԷյ Ինք., US 
(442) 04.06.2015
(310) 86/433,337   (320) 24.10.2014   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ ներ 

նյարդաբանական խանգարումների և արյունա-
հոսականության (հեմոֆիլիայի) բուժման 
համար.

դաս 42. դեղագործական պատրաս տուկ-
ների և դեղամիջոցների մշակում: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150549 (111) 23765
(220) 21.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 21.04.2025
(730) «Արասո» ՍՊԸ, Երևան, Երվանդ Քոչար 
12/1, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

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

դաս 30. հնդկաձավարի, եգիպտացորենի 
պայթեցված հատիկներ, փաթիլներ, հնդկա-
ձավարի, եգիպտացորենի փքած ամբողջական 
հատիկներ:

_____________________

(210) 20150576  (111) 23766
(220) 30.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 30.04.2025
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(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետ-
ստվեննոստյու Մեդիցինսկայա Կորպորացիա 
«ՌԱՆԱ», RU 
(442) 04.06.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, կարմիր, սպիտակ, սև և մոխրա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. ամինաթթուներ բուժական նպա-
տակների համար. բալասաններ բուժական 
նպատակների համար. պատվաստանյութեր. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար. հանքային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ. սննդային 
սպիտակուցային հավելումներ. պրոտեինից 
սննդային հավելումներ. ֆերմենտային 
սննդային հավելումներ. դեղամիջոցների 
պարկուճներ. պարկուճներ դեղագործական 
նպատակների համար. ցողունային բջիջներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ցողունային բջիջներ բուժական նպատակների 
համար. դեղորայքային կոնֆետներ. քսուքներ. 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղորայքային յուղեր. դեղորայքներ. 
դեղորայքներ անասնաբուժական նպա-
տակ ների համար. դեղորայքներ շիճուկա-
բուժության համար. դեղորայքներ մարդկանց 
համար. ստոմատոլոգիական դեղո-
րայքներ. թմրադեղեր. դեղաթուրմեր բուժա-
կան նպատակների համար. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. արյան 
պլազմա. բակտերիական պատրաստուկներ 
բուժական և անասնաբուժական նպատակ ների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկ-
ներ բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 

անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. վիտամինային 
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ թութքի 
բուժման համար. պատրաստուկներ այրվածք-
ների մշակման համար. պատրաստուկներ 
օրգանաբուժության համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար. 
բուժական պատրաստուկներ մազերի աճի 
համար. միկրոտարրերով պատրաստուկներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ. ֆերմեն-
տատիվ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. քիմիական 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. քիմիական պատրաստուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
օժանդակ միջոցներ բուժական նպատակների 
համար. բժշկական միջոցներ նիհարելու 
համար. տոնուսը բարձրացնող միջոցներ 
(դեղորայքային պատրաստուկներ). նյարդերն 
ամրացնող միջոցներ. մարսողության խթանման 
դեղագործական միջոցներ. ստերոիդներ. 
շիճուկներ. հաբեր-հակաօքսիդարարներ. կուլ-
տու րաների կենսաբանական հյուսվածքներ 
բուժական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
բուժական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆորմալդեhիդ դեղագործական նպատակների 
համար. պաստեղիկներ դեղագործական 
նպատակների համար.

դաս 35. ներմուծման-արտահանման 
գոր ծա   կա   լու թյուններ. ապրանք ների ցուցա-
դրում. շուկայի ուսումնասիրում. գործա-
րար տեղեկատվություն. կոմերցիոն 
տեղե կա տվություն և խորհրդատվություն 
սպառող ների համար (սպառողական ապրան-
քային տեղեկատվություն). հետազոտություն 
գործարարության ասպարեզում. շուկայա-
վարում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
առևտրային տոնավաճառների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
մանրածախ առևտրի նպատակով ապրանք-
ների ներկայացում բոլոր մեդիամիջոցներում. 
աճուրդային վաճառք. գովազդային տեքստերի 
հրապարակում. ռադիոգովազդ. արտաքին 
գովազդ. գովազդային նյութերի տարածում. 
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գովազդային նյութերի ցրում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. գովազդ. առցանց 
գովազդ համակարգչային ցանցում. գովազդ 
փոստով. հեռուստատեսային գովազդ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնման և 
տրամադրման ծառայություններ ձեռնար-
կատերերի համար). վաճառքի խթանում երրորդ 
անձանց համար. հաշիվների վերաբերյալ 
հաշվետվությունների կազմում.

դաս 44. խորհրդատվություն դեղագոր-
ծության վերաբերյալ. հոմեոպաթիկ բնա-
հյու թերով բուժում. մանուալ թերա պիա 
(խիրոպրակտիկա). մերսում. վարսա վիրա-
նոցներ. բուժօգնություն. գեղեց կության սրահ-
ներ. դաջում (տատուաժ). բալնեոլոգիական 
կենտրոնների ծառայություններ. դիմահար-
դարների ծառայություններ. բժշկական 
կլինիկաների ծառայություններ. սաունաների 
ծառայություններ. սոլյարեումների ծառայու-
թյուններ. հեռաբժշկության ծառայություններ. 
թերապևտիկ ծառայություններ. դեղագործների 
ծառայություններ (դեղատոմսերով դեղորայքի 
պատրաստում). ֆիզիոթերապիա. պլաստիկ 
վիրաբուժություն. առողջարաններ. դիսպան-
սերներ. խորհրդատվություն առողջության 
վերաբերյալ: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150577  (111) 23767
(220) 30.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 30.04.2025
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետ-
ստվեննոստյու Մեդիցինսկայա Կորպորացիա 
«ՌԱՆԱ», RU 
(442) 04.06.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա  գույն, կարմիր, սպիտակ, սև և մոխրա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. ամինաթթուներ բուժական նպա-
տակների համար. բալասաններ բուժական 
նպատակների համար. պատվաստանյութեր. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար. հանքային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ. սննդային սպի-
տակուցային հավելումներ. պրոտեինից 
սննդային հավելումներ. ֆերմենտային 
սննդային հավելումներ. դեղամիջոցների 
պարկուճներ. պարկուճներ դեղագործական 
նպատակների համար. ցողունային բջիջներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ցողունային բջիջներ բուժական նպատակների 
համար. դեղորայքային կոնֆետներ. քսուքներ. 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղորայքային յուղեր. դեղորայքներ. 
դեղորայքներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. դեղորայքներ շիճուկա-
բուժության համար. դեղորայքներ 
մարդ կանց համար. ստոմատոլոգիական 
դեղո րայքներ. թմրադեղեր. դեղաթուրմեր 
բուժական նպատակների համար. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. արյան 
պլազմա. բակտերիական պատրաստուկներ 
բուժական և անասնաբուժական նպատակների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. վիտամինա-
յին պատրաստուկներ. պատրաստուկներ 
թութքի բուժման համար. պատրաստուկներ 
այրվածքների մշակման համար. պատրաս-
տուկներ օրգանաբուժության համար. դեղա-
գործական պատրաստուկներ մաշկի խնամքի 
համար. բուժական պատրաստուկներ 
մազերի աճի համար. միկրոտարրերով 
պատրաստուկներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ. 
ֆերմենտատիվ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. քիմիական պատ-
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րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. օժանդակ միջոցներ 
բուժական նպատակների համար. բժշկական 
միջոցներ նիհարելու համար. տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ (դեղորայքային 
պատրաստուկներ). նյարդերն ամրացնող 
միջոցներ. մարսողության խթանման 
դեղագործական միջոցներ. ստերոիդներ. 
շիճուկներ. հաբեր-հակաօքսիդարարներ. 
կուլտու րաների կենսաբանական հյուսվածքներ 
բուժական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
բուժական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆորմալդեhիդ դեղագործական նպատակների 
համար. պաստեղիկներ դեղագործական 
նպատակների համար. 

դաս 35. ներմուծման-արտահանման 
գործա կալություններ. ապրանքների ցուցա-
դրում. շուկայի ուսումնասիրում. գործա-
րար տեղեկատվություն. կոմերցիոն 
տեղե կա տվություն և խորհրդատվություն 
սպառողների համար (սպառողական ապրան-
քային տեղեկատվություն). հետազոտություն 
գործարարության ասպարեզում. շուկա-
յավարում. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
առևտրային տոնավաճառների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
մանրածախ առևտրի նպատակով ապրանք-
ների ներկայացում բոլոր մեդիամիջոցներում. 
աճուրդային վաճառք. գովազդային տեքստերի 
հրապարակում. ռադիոգովազդ. արտաքին 
գովազդ. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի ցրում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. գովազդ. առցանց 
գովազդ համակարգչային ցանցում. գովազդ 
փոստով. հեռուստատեսային գովազդ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնման և 
տրամադրման ծառայություններ ձեռնար-
կատերերի համար). վաճառքի խթանում երրորդ 
անձանց համար. հաշիվների վերաբերյալ 
հաշվետվությունների կազմում: 

դաս 44. խորհրդատվություն դեղագոր-
ծության վերաբերյալ. հոմեոպաթիկ բնա-
հյու թերով բուժում. մանուալ թերա պիա 
(խիրոպրակտիկա). մերսում. վարսա վիրա-

նոցներ. բուժօգնություն. գեղեցկության 
սրահներ. դաջում (տատուաժ). բալնեոլոգիական 
կենտրոնների ծառայություններ. դիմահար-
դարների ծառայություններ. բժշկական 
կլինիկաների ծառայություններ. սաունաների 
ծառայություններ. սոլյարեումների ծառայու-
թյուններ. հեռաբժշկության ծառայություններ. 
թերապևտիկ ծառայություններ. դեղագործների 
ծառայություններ (դեղատոմսերով դեղորայքի 
պատրաստում). ֆիզիոթերապիա. պլաստիկ 
վիրաբուժություն. առողջարաններ. դիսպան-
սերներ. խորհրդատվություն առողջության 
վերաբերյալ: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150578 (111) 23768
(220) 30.04.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 30.04.2025
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետ-
ստվեննոստյու Մեդիցինսկայա Կորպորացիա 
«ՌԱՆԱ», RU 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. ամինաթթուներ բուժական նպա-

տակների համար. բալասաններ բուժական 
նպատակների համար. պատվաստանյութեր. 
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների 
համար. հանքային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ. սննդային սպիտա-
կուցային հավելումներ. պրոտեինից սննդային 
հավելումներ. ֆերմենտային սննդային 
հավելումներ. դեղամիջոցների պար-
կուճներ. պարկուճներ դեղագործական նպա-
տակների համար. ցողունային բջիջներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
ցողունային բջիջներ բուժական նպատակների 
համար. դեղորայքային կոնֆետներ. քսուքներ. 
քսուքներ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղորայքային յուղեր. դեղորայքներ. 
դեղորայքներ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. դեղորայքներ շիճու-
կաբուժության համար. դեղորայքներ 



ԳՅՈՒՏԵՐ

42

ՄԱՍ 1

42

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12 

25 . 1 2 . 20 15

մարդ կանց համար. ստոմատոլոգիական 
դեղորայքներ. թմրադեղեր. դեղաթուրմեր 
բուժական նպատակների համար. եփուկներ 
դեղագործական նպատակների համար. արյան 
պլազմա. բակտերիական պատրաստուկներ 
բուժական և անասնաբուժական նպատակների 
համար. մանրէաբանական պատրաստուկներ 
բուժական կամ անասնաբուժական նպա-
տակների համար. սպիտակուցային 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
անասնաբուժական նպատակների համար. 
կենսաբանական պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. վիտամինային 
պատրաստուկներ. պատրաստուկներ թութքի 
բուժման համար. պատրաստուկներ այրվածք-
ների մշակման համար. պատրաստուկներ 
օրգանաբուժության համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար. 
բուժական պատրաստուկներ մազերի աճի 
համար. միկրոտարրերով պատրաստուկներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ. ֆերմեն-
տատիվ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. քիմիական պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
քիմիական պատրաստուկներ դեղագործական 
նպատակների համար. օժանդակ միջոցներ 
բուժական նպատակների համար. բժշկական 
միջոցներ նիհարելու համար. տոնուսը 
բարձրացնող միջոցներ (դեղորայքային 
պատրաստուկներ). նյարդերն ամրացնող 
միջոցներ. մարսողության խթանման դեղա-
գործական միջոցներ. ստերոիդներ. շիճուկներ. 
հաբեր-հակաօքսիդարարներ. կուլտուրաների 
կենսաբանական հյուսվածքներ բուժական 
նպատակների համար. ֆերմենտներ բուժա-
կան նպատակների համար. ֆերմենտներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ֆորմալդեhիդ դեղագործական նպատակների 
համար. պաստեղիկներ դեղագործական 
նպատակների համար.

դաս 35. ներմուծման-արտահանման 
գոր ծա կալություններ. ապրանքների ցուցա-
դրում. շուկայի ուսումնասիրում. գործա-
րար տեղեկատվություն. կոմերցիոն 
տեղեկա տվություն և խորհրդատվություն սպա-
ռողների համար (սպառողական ապրանքային 

տեղեկատվություն). հետազոտություն գործա-
րարության ասպարեզում. շուկայավարում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. առևտրային 
տոնավաճառների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. մանրա-
ծախ առևտրի նպատակով ապրանքների 
ներկայացում բոլոր մեդիամիջոցներում. աճուր-
դային վաճառք. գովազդային տեքստերի 
հրապարակում. ռադիոգովազդ. արտաքին 
գովազդ. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի ցրում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. գովազդ. առցանց 
գովազդ համակարգչային ցանցում. գովազդ 
փոստով. հեռուստատեսային գովազդ. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնման և 
տրամադրման ծառայություններ ձեռնար-
կատերերի համար). վաճառքի խթանում երրորդ 
անձանց համար. հաշիվների վերաբերյալ 
հաշվետվությունների կազմում.

դաս 44. խորհրդատվություն դեղա-
գոր ծության վերաբերյալ. հոմեոպաթիկ 
բնա  հյու թերով բուժում. մանուալ թերա-
պիա (խիրոպրակտիկա). մերսում. վարսա-
վիրանոցներ. բուժօգնություն. գեղեցկության 
սրահներ. դաջում (տատուաժ). բալնեոլոգիական 
կենտրոնների ծառայություններ. դիմահար-
դարների ծառայություններ. բժշկական 
կլինիկաների ծառայություններ. սաունաների 
ծառայություններ. սոլյարեումների ծառայու-
թյուններ. հեռաբժշկության ծառայություններ. 
թերապևտիկ ծառայություններ. դեղագործների 
ծառայություններ (դեղատոմսերով դեղորայքի 
պատրաստում). ֆիզիոթերապիա. պլաստիկ 
վիրաբուժություն. առողջարաններ. դիսպան-
սերներ. խորհրդատվություն առողջության 
վերաբերյալ: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150630 (111) 23769
(220) 12.05.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 12.05.2025
(730) «Վերդե ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 
12, AM 
(442) 19.08.2015
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(540) 

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

դաս 3. օճառ, կոսմետիկական միջոցներ:
_____________________

(210) 20150636 (111) 23770
(220) 13.05.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 13.05.2025
(730) «Արմբերրի» ՓԲԸ, Երևան, Անտառային 
158/1/18, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 

այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ:

_____________________

(210) 20150668 (111) 23771
(220) 19.05.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 19.05.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Ավե տիս-
յան, Երևան, Ավան, Դուրյան թղմ., շ. 30/10, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(526) «tour» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մոխրա-
գույն և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20150681  (111) 23772
(220) 21.05.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 21.05.2025
(730) «Սաննի ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
26, բն. 11, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) «ՖՈՒԴ» «FOOD» «ФУД» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և բորդո գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 
չորաց ված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ:

_____________________

(210) 20150726  (111) 23773
(220) 01.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 01.06.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 16.06.2015
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(540) 

(526) «Hand made chocolate» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
մանուշակագույն, ոսկեգույն, շագանակագույն, 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
շոկոլադ:

_____________________

(210) 20150727  (111) 23774
(220) 01.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 01.06.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(526) «Classic» և «ASSORTED CHOCOLATE» գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ մանուշակագույն, կապույտ, ոսկեգույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք՝ մասնավորապես 
շոկոլադ:

_____________________

(210) 20150754  (111) 23775
(220) 09.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 09.06.2025
(730) Մաքիլհեննի քամփընի, ընկերություն 
ստեղծ ված և գործող Մեյն նահանգի օրենս-
դրության համաձայն, US 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. բոլոր ապրանքները, որոնք 

ընդգրկված են այս դասում, ներառյալ` պղպեղի 
կամ առանց պղպեղի հիմքով սոուսներ, 
ամոքանք և սուր համեմունք (համեմանք). 
չորացրած պղպեղի համեմունք. քարի. սննդի 
աղ. համեմված աղ. ուտելիքի և ըմպելիքի 
բուրավետարարներ. չիլի յուղ (համեմունք), 
չիլի մածուկ, չիլի փոշի և չիլի համեմունք. 
համեմունքներ, ներառյալ` մանանեխ, 
կետչուպ, մայոնեզ, չատնի (հնդկական 
մրգաբանջարեղենային թթու – քաղցր մսային 
համեմունք), մարինադ, բանջարեղենային 
համեմունքներ, սալսա (կծու սոուս), քացախ և 
աղցանների համեմունքներ. ալյուր և ցորենի, 
բրնձի և եգիպտացորենի ալյուրից արտադրանք. 
վարսակաձավար, մակարոնեղեն, արիշտա, 
բրինձ և դրանցից պատրաստված հաց, 
կրեկերներ, խորտիկներ (ընդգրկված 30-րդ 
դասում). ադիբուդի. հրուշակեղեն, աղանդեր 
և խորտիկներ, այդ թվում` հացեղեն և 
ալրեղեն, բիսկվիտներ, խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն), կրեկերներ, պանրով կրեկերներ, 
բրնձե կրեկերներ. սառնաշաքար (նաբաթ), 
կոնֆետներ, ծամոն (մաստակ), ծամոն 
կոնֆետներ, դարչինով և պղպեղով կոնֆետներ, 
անանուխի կոնֆետներ և այլ քաղցրավենիք. 
պաստեղ. շոկոլադով, շոկոլադե հիմքով 
սոուսներ, փոշի, կոնֆետներ և պաստեղներ. 
պաղպաղակ, մրգային պաղպաղակ և սննդային 
սառույց. պիցաներ. սենդվիչներ. սուշի. տակոս 
(քաղցրահամ (անալի) եգիպտացորենի բլիթներ 
մսի և բանջարեղենի լցոնով). տորտիլաներ 
(եգիպտացորենի բլիթներ). տոստադա 
(եգիպտացորենի տապակած բլիթներ). մսային 
թանձրամոքանք. կուլեբյակա (կերակուր). 
սննդային կոնցենտրատներից խառնուրդներ, 
սննդի և ըմպելիքի բաղադրություններում 
օգտագործվող օշարակներ կամ փոշիներ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

45

ՄԱՍ 1

45

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12 

25 . 1 2 . 20 15

թավալելու համար համեմված սննդային 
խառնուրդներ. աղացած համեմունքներ. 
խմորիչներ, թխման փոշիներ. հրուշակային 
լուծվող խառնուրդներ. սուրճ, թեյ, կակաո և 
սուրճի, թեյի կամ շոկոլադի հիմքով սնունդ և 
ըմպելիքներ. շաքար, ագավայի օշարակ. թխկու 
օշարակ. մեղր, տապիոկա, որպես աղանդեր 
օգտագործվող քաղցրակուտապ. սագո, սուրճի 
փոխարինիչներ և թեյ. սոյայի մածուկ և դրանից 
պատրաստված արտադրանք: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150763  (111) 23776
(220) 10.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 10.06.2025
(730) Կարեն Գեորգիի Ամիրյան, Երևան, 
Գուսան Շերամի 71, բն. 16, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) «travel» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, բաց կանաչ, նարնջագույն, սպիտակ և 
սև գու նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20150764  (111) 23777
(220) 10.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 10.06.2025
(730) Փրոմոմեդ  Հոլդինգս (Սայփրըս) Լիմի-
թիդ, CY 

(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաս տուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ, սննդային 
հավելումներ  մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20150765  (111) 23778
(220) 10.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 10.06.2025
(730) Փրոմոմեդ  Հոլդինգս (Սայփրըս) Լիմի   -
թիդ, CY 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ, սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
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նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ: 
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20150772  (111) 23779
(220) 11.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 11.06.2025
(730) Տիտան Ինթըրնեյշընլ, Ինք., US 
(442) 03.07.2015
(540) 

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

դաս 12. դողեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150785 (111) 23780
(220) 18.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Սեմինա քընսալթինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Մելքումով 18/8, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150811  (111) 23781
(220) 15.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 15.06.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հասմիկ 
Գալստյան, Երևան, Կոմիտաս 38/53, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. խանութ:

_____________________

(210) 20150819  (111) 23782
(220) 16.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 16.06.2025
(730) Նարեկ Գևորգյան, Երևան, Արղության 
փակուղի, 4-4, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) «Yerevan» և «Flowers» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտուր, 
մասնավորապես՝ ծաղիկների, նվերների, 
փա փուկ խաղալիքների առևտուր:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150826 (111) 23783
(220) 17.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 17.06.2025
(730) Կրիստալ Լագունս (Կյուրասաո) Բ.Վ., CW 
(442) 06.08.2015
(540) 
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(511) 
դաս 42. ճարտարագիտական ծառայու-

թյուններ, մասնավորապես՝ հոսաջրերի և 
կեղտաջրերի մաքրման տեղակայանքների 
նախագծում. նախագծման ծառայություններ 
կապված հոսաջրերի և կեղտաջրերի 
մաքրման տեղակայանքների կառուցման 
հետ. արհեստական ծովալճակների (ավա-
զանների) և կեղտաջրերի մաքրման տեղա-
կայանքների նախագծում երրորդ անձանց 
համար արհեստական ծովալճակներում 
(ավազաններում) ջրի որակի պահպանման 
համար. քաղաքային ճարտարագիտության 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ արհես-
տական լճակների և ծովալճակների նախագծում 
և ճարտարագիտություն. մասնագիտական 
հետազոտություններ և խորհրդատվություն, 
մասնավորապես՝ գիտահետազոտություններ 
և հետազոտություններ հիդրավլիկայի բնա-
գավառում ջրամատակարարման համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150856 (111) 23784
(220) 18.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 18.06.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Երանուհի Աղա-
ջանյան, Աբովյան 4-րդ միկրոշրջան, շ. 72, բն. 
1, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(526) «Fish» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 31. ձկան կեր:
_____________________

(210) 20150860 (111) 23785
(220) 19.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 19.06.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150861  (111) 23786
(220) 19.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 19.06.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150863 (111) 23787
(220) 19.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 19.06.2025
(730) Սավենսիա ՍԱ, FR 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ, պանիր և կաթնամթերք:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________
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(210) 20150891  (111) 23788
(220) 25.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 25.06.2025
(730) «Քեթրին գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի 
4/11, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20150893 (111) 23789
(220) 25.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 25.06.2025
(730) ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի 
ընկերություն, US 
(442) 17.07.2015
(540) 

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

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151241  (111) 23790
(220) 24.08.2015 (151) 18.12.2015
   (181) 24.08.2025
(730) «Հանքավան» ԲԲԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Հանքավան, AM 
(442) 18.09.2015

(540) 

(526) «SPA RESORTS» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակա-
վոր բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20150898 (111) 23791
(220) 25.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 25.06.2025
(730) ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի 
ընկերություն, US 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. սննդային սենդվիչներ, մսով 

սենդվիչներ, խոզի մսով սենդվիչներ, ձկով 
սենդվիչներ, հավի մսով սենդվիչներ, 
թխվածքաբլիթներ, հաց, հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից, գլխավորապես խորիզով, բիսկվիտներ, 
շոկոլադ, սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ, 
թեյ, մանանեխ, վարսակի ալյուր, խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն), սոուսներ, շաքար, 
պաղպաղակ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151288  (111) 23792
(220) 01.09.2015 (151) 18.12.2015
   (181) 01.09.2025
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(730) Ժանետա Լեոնիդի Կարապետյան, 
Երևան, Կոմիտաս 45, բն. 27, AM 
(442) 18.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

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

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ.

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

_____________________

(210) 20150904 (111) 23793
(220) 26.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) Օրալեքթ Լայսնզինգ, Լթդ., Տեխաս 
նահանգի սահմանափակ պատաս խա նա-
տվությամբ կորպորացիա, US 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 44. ստոմատոլոգիական և օրթո-

դոնտիկ ծառայություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150905 (111) 23794
(220) 26.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) Էսըս փլք, GB 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ. հաճախորդների հավատարմության 
պահպանման և գնորդների խթանման 
ծրագրերի կազմակերպում, իրականացում և 
վերահսկում. վաճառքի և գովազդային խրա-
խուսական ծրագրերի կազմակերպում, 
իրականացում և վերահսկում. զեղչերի, հատուկ 
առաջարկների և նվեր-քարտերի տրամադրման 
ծրագրերի առցանց կառավարում և վերա-
հսկում. հաճախորդների հավատարմության 
պահպանման և գնորդների խթանման ծրա-
գրերի կազմակերպում, իրականացում և 
վերահսկում համացանցի և շարժական 
սարքերի միջոցով. հավատարմության 
քարտերի ծառայություններ. գովազդի, շուկա-
յավարման և վաճառքի խթանման ծառա-
յություններ. գովազդի և գովազդային նյութերի 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում 
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փոստով. առցանց գովազդ համակարգչային 
ցանցում. շուկայի ուսումնասիրություն և 
շուկայավարման ծառայություններ. գործարար 
տեղեկատվություն. խորհրդատվական ծառա-
յություններ գործերի կառավարման ասպա-
րեզում. համակարգչայնացված տվյալների 
հիմնապաշարի վարում. տեղեկատվության և 
տվյալների հավաքում, պահում, վերլուծում, 
որոնում և առբերում. համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարներում տեղե կա-
տվության հավաքում և համակարգում. վիճա-
կագրական տեղեկատվության հավաքում և 
համակարգում. գների համեմատման ծառա-
յություններ. գների վերլուծության ծառա-
յություններ. ապրանքների և ծառայություն ների 
գների, առանձնահատկությունների և համա-
պատասխանության վերաբերյալ տեղե-
կատվության հավաքում և տրամադրում. 
վիճակագրական տվյալների տարածում. 
մանրածախ վաճառքի խանութների կամ 
սուպերմարկետների կառավարում. տարածք-
ների վարձույթ գովազդի տեղադրման համար.  
մանրածախ առևտրի նպատակով բոլոր մեդիա 
միջոցներով ապրանքների ներկայացում. 
ծառայություններ հասարակական հարա բերու-
թյունների ոլորտում. կոմերցիոն տեղեկա-
տվություն և խորհրդատվություն սպառողների 
համար. վաճառքի խթանում երրորդ անձանց 
համար. ցուցափեղկերի ձևավորում. նմուշների 
տարածում. լրագրերի բաժանորդագրության 
կազմակերպում երրորդ անձանց համար. 
լուսապատճենում. առևտրային ավտոմատների 
վարձույթ. հաշվապահական փաստաթղթերի 
վարում. երրորդ անձանց համար ապրանքների 
և ծառայությունների լիցենզիաների առևտրա-
յին կառավարում. աշխատատեղերով 
ապահովման գործակալություններ. վճարման 
փաստաթղթերի պատրաստում. գիտական, 
ծովային, երկրա բաշխական, լուսանկարչական, 
կինեմա տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման, ձայնի կամ պատկերի 
գրառման, ձայնի կամ պատկերի հաղորդման, 
ձայնի կամ պատկերի վերարտադրման 
սարքերի ու գործիքների, մագնիսական 
տեղեկակիրների, ձայնագրման սկա վա-
ռակների, կոմպակտ սկավառակների, DVD-
ների, տեղեկատվության այլ թվային կրիչների, 

համակարգիչների, համակարգչային ծրա-
գրերի, էլեկտրոնային հրատարակությունների, 
բեռնվող հրատարակությունների, սմարթ-
ֆոնների և պլանշետների աշխատածրագրերի, 
արևային ակնոցների, ակնոցների (օպտի-
կական), ակնապանակների, ակնոցների 
տուփերի և պատյանների, քթակնոցների 
շղթաների և շրջանակների, աչքերի լուսա-
պաշտպան շքոցիկների, ոսպնյակների, ազնիվ 
մետաղների և դրանց համահալվածքների, 
ոսկերչական իրերի, զարդերի, թանկարժեք 
քարերի, ժամացույցների, ժամանակաչափ 
սարքերի, ձեռքի ժամացույցների, թևքա-
ճարմանդների, պատյանների, ազնիվ 
մետաղներից նշանների, ժամացույցների 
(բացառությամբ ձեռքի ժամացույցների), 
զարթուցիչների, ազնիվ մետաղներից 
ֆիգուրների (արձանիկների), բանալիների 
օղակների, մեդալների, կիսաթանկարժեք 
քարերի, փողկապների քորոցների, փող-
կապների սեղմակների, ժամացույցների 
ապարանջանների, զարդատուփերի, կաշվի և 
կաշվի նմանակումների, կենդանիների 
մորթիների, սնդուկների, ճամփորդական 
ճամպրուկների, անձրևակալների, հովա-
նոցների, ձեռնափայտերի, ուղեպայուսակների, 
տափակ ճամպրուկների, պայուսակների, 
կանացի կաշվե պայուսակների, փաստաթղթերի 
տափակ պայուսակների, ուսապայուսակների, 
գլխարկների տուփերի, պորտֆելների, կանացի 
պայուսակների, բանալիների պատյանների, 
կաշվե քուղերի, նոտաների թղթապանակների, 
դրամապանակների, քսակների, դպրոցական 
պայուսակների, անվավոր տնտեսական 
պայուսակների,  ուսապարկերի, արհեստական 
մորթիների, նորածինների տեղափոխման 
համար ուսապարկերի, կենգուրու-
ուսապարկերի, ուսապայուսակների, փոքր 
ճամպրուկների, դպրոցական ուսապա-
յուսակների, տնային կենդանիների հագուստի, 
կենդանիների զարդարանքների, թղթի, 
ստվարաթղթի, տպագրական արտադրանքի, 
կազմարարական աշխատանքների համար 
նյութերի, լուսանկարների, թղթագրենական 
պիտույքների, գրասենյակային կամ կեն-
ցաղային նպատակների համար կպչուն 
նյութերի, նկարիչների համար պիտույքների, 
վրձինների, գրամեքենաների, գրասենյակային 
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պիտույքների, ուսուցողական նյութերի և 
դիտողական ձեռնարկների, փաթեթավորման 
համար պլաստմասսայե նյութերի, տառա-
շարերի, տպագրական կլիշեների, փաթե-
թավորման նյութերի, փաթեթավորման 
ժապավենների, փաթեթավորման ստվա-
րաթղթե տարողությունների, փաթեթավոր ման 
համար ստվարաթղթից նյութերի, փաթե-
թավորման թղթե տարողությունների, նվերների 
փաթեթվածքների, նվերների փաթեթավորման 
համար թղթե ժապավենների, փաթեթավորման 
պղպջակավոր շերտերի, փաթեթավորման 
թղթե պարկերի, թղթե փաթեթվածքների, 
նվերների փաթեթավորման թղթի, ծրարների, 
եզրակապերի, նոթփեդների, շնորհավորական 
բացիկների, զարդարանքների, մատիտների 
տուփերի, նոթատետրերի, մատիտների, 
գրիչների, փաթեթավորման համար թղթից 
ծրարների, տպագրված հրատարակությունների, 
ամսագրերի, գործվածքների, մանածա գոր-
ծական ապրանքների, կտորների, կահույքի 
ծածկոցների, պիտակների, վուշե կտորների, 
անկողնու ծածկոցների, սեղանի սփռոցների, 
լոգանքի սպիտակեղենի (բացառությամբ 
հագուստի), վերմակների, սինելային կտորների, 
շևիոտի (բրդյա խավավոր կտորների), քաթանի, 
ապակյա իրերի, սրվակների, կերակրի 
տարողությունների, մոմերի, բաժակակալների, 
բացօթյա հավաքույթների համար ծածկոցների, 
դրամատուփերի, բամբակյա կտորների, 
բազմոցի բարձերեսների, մանածագործական 
իրերի համար նյութերի, կենցաղային նպա-
տակներով օգտագործվող սպիտակեղենի, 
ջերսիից կտորների, կոշիկների համար վուշե 
տակդիր կտորների, տակդիրների, կահույքի 
լայն ծածկոցների, ներքնակների ծածկոցների, 
շպարի հեռացման համար կտորից 
անձեռոցիկների, թաշկինակների, շղարշե 
վարագույրների, ոչ մանածագործական 
կտորների, հիգիենիկ ֆլանելների, սեղանի 
մանածագործական անձեռոցիկների, սավան-
ների, լոգարանի համար մանածագործական 
կամ պլաստմասսայե վարագույրների, 
պատանքների (սավանների), մետաքսե 
կտորների, տպագրական նմուշների համար 
մետաքսե կտորների, սեղանի ուղելաթերի, ոչ 
թղթյա սփռոցների, սեղանի կլոր 
մանածագործական անձեռոցիկների, մանա-

ծագործական նյութերի, մանածագործական 
սրբիչների, ասեղնագործության համար 
նախշերով կտորների, ճամփորդական 
ծածկոցաշալերի, շղարշների, կահույքի համար 
պաստառապատման կտորների, թավիշի, 
պատերի զարդարման մանածագործական 
իրերի, լվացքի համար ձեռնոցների, բրդյա 
կտորեղենի, զեֆիրի (բամբակե բարակ 
կտորեղեն), հագուստի համար կտորեղենի, 
բամբակե մգդակած վերմակների, վերմակի 
ծածկոցների, բարձերի ծածկոցների, լողանալու 
սպիտակեղենի, անկողնու ամպհովանու, 
վարագույրների, ծածկոցների, անկողնու 
համար բամբակե ծածկոցների, անկողնու 
համար բրդե ծածկոցների, արհեստական 
թելքերից անկողնու ծածկոցների, կնգուղով 
սրբիչների, հագուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, 
տղամարդկանց հագուստի, կանանց հագուստի, 
երեխաների հագուստի, բանդանաների, 
լողափի կոստյումների, լողափի կոշիկների, 
գոտիների, քսակ-գոտիների, մանկական ոչ 
թղթյա գոգնոցների, կորսաժների, կոշիկների 
ճիտքերի, երկարաճիտք կոշիկների, կաշվե 
կոշիկների, թավշակաշվե կոշիկների, 
պարուսինե կոշիկների, կրծկալների, կանացի 
տնային կամ գիշերային լայն վերնազգեստների, 
գդակների, բերետների, վզկապների, ցնցուղի 
համար գլխարկների, մանտոների, օձիքների, 
սեղմիրանների, մանժետների, հանովի 
օձիքների, շրջազգեստների, մուշտակ-
ականջակալների, ոտնամուշտակների, 
կո շիկների սահումը կանխարգելող 
հարմարանքների, կոշիկների քթամասերի, 
կոշիկների կրկնատակերի, մորթիների 
նմանակումների, ձեռնոցների, խալաթների, 
կարճաճիտք կոշիկների, կեպիների, թղթյա 
գլխարկների, գլխակապերի, կրունկների, 
կնգուղների, տրիկոտաժե իրերի, կոշկեղենի 
միջատակերի, բաճկոնների, ջերսիից 
հագուստի, սարաֆանների,  տրիկոտաժե 
հագուստի, կիսաճիտք կոշիկների, նորա-
ծինների օժիտի, կաշվի նմանակումներից 
հագուստի, կաշվե հագուստի, լեգինսների, 
գամաշների (տաք գուլպեղեն), հագուստի 
պատրաստի տակդիրների, մանտիլների 
(թիկնոցներ), քնելու համար դիմակների,  
թաթմանների, ձեռնամուշտակների, փող-
կապների, վերնազգեստի, վերարկուների, 
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տաբատների, թղթե հագուստի, կնգուղով 
երկար բաճկոնների (պարկաների), շարժական 
խաղերի համար կոստյումների, գդակների 
հովարների, թիկնոցների, մուշտակների, 
ներքնակիսաշրջազգեստի, կրծքագրպանների 
թաշկինակների, հագուստի համար 
գրպանների,   պոնչոների,  պուլովերների, 
պիժամաների, պատրաստի հագուստի, 
լոգանքի խալաթների, սանդալների, սարիի, 
սարոնգների, պարանոցի թաշկինակների, 
շալերի, ուսածածկերի, անթատակների, 
պլաստրոնների (վերնաշապիկի պինդ օսլայած 
կրծքամաս), շապիկների, կոշիկների, կարճաթև 
վերնաշապիկների, կիսաշրջազգեստների, 
հողաթափների, կոմբինացիաների (կանացի 
ներքնազգեստ), կարճ գուլպաների, կոշիկների 
ներբանների, զուգագուլպաների կախա-
կապերի, զուգագուլպաների, կոստյումների, 
լողազգեստների, սվիտերների, ֆուտբոլկաների, 
տրիկոների, տոգաների, ցիլինդրների, փող-
քակալների, անդրավարտիքների, լողավար-
տիքների, չալմայի, վարտիքների, ներքին 
սպիտակեղենի, համազգեստի, կոշկերեսների 
(սոյուզկաների), քողերի, ժիլետների, 
բաճկոնակների, մանկական գիշերային կոմբի-
նեզոնների, բոդիների, կիսագուլպաների,  
բլուզների, անորակների (գլխանոցով 
բաճկոններ կամ թիկնոցներ), բոլորա-
գլխարկների, տաբատակալների, քուղերի, 
ասեղնագործ իրերի, ժապավենների, 
զարդարանքի համար հյուսած իրերի, 
կոճակների, հելունների, ունկերի, գնդա-
սեղների, ասեղների, արհեստական ծաղիկների, 
երաժշտական գործիքների, կահույքի, 
հայելիների, նկարների շրջանակների, 
անկողնու, անկողնային պարագաների, ներք-
նակների, բարձերի, բազմոցի բարձերի, դռների 
ֆուրնիտուրի (օժանդակ կցամաս), կահույքի 
ֆուրնիտուրի (օժանդակ կցամաս), շերտա-
վարագույրների, գալարավա րագույրների, 
խա ղերի, խաղալիքների, խաղաքարտերի, 
տոնածառի զարդերի, սպիտակեցնող պատ-
րաստուկների, լվացքի համար այլ նյութերի, 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման պատրաստուկների, 
լոգանքի փրփուրի, արևայրուքի լոսյոնների, 
արևայրուքի ժելերի, արևայրուքի յուղերի, 
մաքրման լոսյոնների, եղունգների լաքերի,  
շուրթերի բալասանների, շրթներկերի, շուրթերի 

փայլերի, աչքերի ստվերաներկ-փայլերի, 
կոսմետիկական խոզանակների, եղունգների 
խնամքի հավաքածուների, լոգագլխարկների, 
օճառների, օծանելիքի, եթերային յուղերի, 
կոսմետիկական միջոցների, կոսմետիկական 
փայլերի, կոշիկի փայլեցնող քսուքների, մա զերի 
դոնդողակների, մազերի լոսյոնների, կոս-
մետիկական պայուսակների, լվացքի համար 
պարկերի, սափրման լոսյոնների, սափրման 
ժելերի, սափրման հավաքակազմի, մազերի 
հեռացման շերտերի, ատամի փոշիների և 
մածուկների, դիմահարդարման պարագաների, 
ձեռքի գործիքների, խնամքի համար 
խոզանակների, ձեռքի հարմարանքների, 
էպիլյատորների, դանակավոր իրերի,  ածե-
լիների, մանիկյուրի համար գործիքների 
հավաքակազմերի, վարսահարդարման համար 
ձեռքի գործիքների, մազերի գանգրացման, 
ուղղման, ձևավորման համար էլեկտրական 
սարքերի և սարքավորումների, վարսա-
հարդարման հավաքակազմերի, բոլոր վերո-
հիշյալ ապրանքների մասերի և կցամասերի 
մանրածախ վաճառքի և առցանց մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ. երրորդ անձանց 
համար բոլոր վերոհիշյալ ապրանքների 
հավաքում մեկ տեղում՝ հնարավորություն 
տալով սպառողին հարմար կերպով դիտել և 
գնել բոլոր այդ ապրանքները համացանցի 
միջոցով, կամ կատալոգներից փոստային 
պատվերի միջոցով, կամ այլ հեռա-
հաղորդակցական կապի միջոցներով.  
հա ճախորդներին տեղեկատվության, 
խորհրդա տվու թյան կամ աջակցության տրա-
մադրում վերոնշյալ կերպով համախմբված 
ապրանքների ընտրման հարցում. վերը նշված 
ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկա-
տվական, խորհրդատվական և խորհրդակ-
ցական ծառայություններ. բոլոր վերը թվարկված 
ծառայությունները չեն վերաբերում հեծանվա-
սպորտին կամ հեծանվասպորտի մասնա-
գիտացված հագուստին:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150929  (111) 23795
(220) 26.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 26.06.2025
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(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(526) «BLACK» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, արծաթագույն և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների կտրման 
համար. սիգարների ծխափողեր. սիգա-
րետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքա-
մաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա-
խոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150952  (111) 23796
(220) 29.06.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 29.06.2025
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150994 (111) 23797
(220) 06.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 06.07.2025
(730) «Էլիտ պլաստ» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի 
մարզ, գ. Ծովասար 1-ին փող., շ. 58, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(526) «ECO» և «ԷԿՈ» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կանաչ, կապույտ, երկնագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոներ:
_____________________

(210) 20150995 (111) 23798
(220) 06.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 06.07.2025
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(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1, շ. 45, բն. 22, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. շիշ
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20150998 (111) 23799
(220) 06.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 06.07.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 

սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150999 (111) 23800
(220) 06.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 06.07.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր-
ծարանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 



ԳՅՈՒՏԵՐ

55

ՄԱՍ 1

55

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12 

25 . 1 2 . 20 15

մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20151050  (111) 23801
(220) 15.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 15.07.2025
(730) «Սուիթ օրիեանթ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 
26ա, բն.48, AM 
(442) 04.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադ:

_____________________

(210) 20151073  (111) 23802
(220) 22.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 22.07.2025
(730) «Մեդիաբրենդ իմպէքս» ՓԲԸ, Երևան, 
Բաղրամյան պող. 1-28, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(526) «monitor» բառն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությոմբ:
(511) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20151074  (111) 23803
(220) 22.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 22.07.2025
(730) «Էյէմ աուտոմոտիվ» ՍՊԸ, Երևան, Մար-
գարյան 29/1, բն. 19, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(526) «auto» և «am» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ, մոխրագույն գունային հա մակ -
ցությամբ:
(511) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20151077  (111) 23804
(220) 22.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 22.07.2025
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(730) «Մեդիաբրենդ իմպէքս» ՓԲԸ, Երևան, 
Բաղրամյան պող. 1-28, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(526) «CREATIVE», «PEOPLE», «IDEAS», 
«WORKS բառերը և «am» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց կարմիր, բաց շագանակագույն, մուգ և բաց 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20151078  (111) 23805
(220) 22.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 22.07.2025
(730) «Մեդիաբրենդ իմպէքս» ՓԲԸ, Երևան, 
Բաղրամյան պող. 1-28, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(526) «Banks»» և «am» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց կապույտ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20151079  (111) 23806
(220) 22.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 22.07.2025
(730) «Մեդիաբրենդ իմպէքս» ՓԲԸ, Երևան, 
Բաղրամյան պող. 1-28, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(526) «media» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20151085  (111) 23807
(220) 22.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 22.07.2025
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 06.08.2015
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(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151090  (111) 23808
(220) 23.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 23.07.2025
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151095  (111) 23809
(220) 24.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 24.07.2025
(730) «Էլմարկետ» ՍՊԸ, Երևան, Աճառյան 
33/4, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(526) Բացի «PLANET» գրառումից մնացած բոլոր 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբ յեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. էլեկտրոնիկայի և կենցաղային 
էլեկտրոատեխնիկայի խանութ:

_____________________

(210) 20151102  (111) 23810
(220) 27.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 27.07.2025
(730) «Հայլենդ սելլարս» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլ-
բենկյան 2/47, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151128  (111) 23811
(220) 31.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 31.07.2025
(730) «Արարատ գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
ք. Արտաշատ, Արարատյան խճ. 9, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 
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(526) «BABY» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն, կապույտ, երկնագույն, սպիտակ, 
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. խմելու ջուր:
_____________________

(210) 20151129  (111) 23812
(220) 31.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 31.07.2025
(730) «Արարատ գրուպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
ք. Արտաշատ, Արարատյան խճ. 9, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 

(526) «PURE» բառն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ և երկնագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. խմելու ջուր:
_____________________

(210) 20151132  (111) 23813
(220) 31.07.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 31.07.2025 
(730) «Ալբա - արսիկո» ՍՊԸ, ք. Սևան, Գրիբո-
յեդովի 12, բն. 1ա, AM 
(442) 19.08.2015

(540) 

(526) «ԴԵՂԱՏՈՒՆ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. դեղատուն:
_____________________

(210) 20151137  (111) 23814
(220) 04.08.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 04.08.2025
(730) Իլիա Պողոսյան, Երևան, Արարատյան 
1-ին թաղ., Կուրղինյան 1, բն. 50, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տո գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափ ման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
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ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մաս-
նակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախ-
ճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում:

_____________________

(210) 20151140  (111) 23815
(220) 05.08.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 05.08.2025
(730) «Սանտա Աննա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 
Առինջ 1-ին թաղ., 1-ին շ., AM 
(442) 19.08.2015
(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:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20151141  (111) 23816
(220) 05.08.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 05.08.2025
(730) «Սանտա Աննա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 
Առինջ 1-ին թաղ., 1-ին շ., AM 
(442) 19.08.2015
(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:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________
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(210) 20151142  (111) 23817
(220) 05.08.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 05.08.2025
(730) «Սանտա Աննա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 
Առինջ 1-ին թաղ., 1-ին շ., AM 
(442) 19.08.2015
(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:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20151143  (111) 23818
(220) 05.08.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 05.08.2025
(730) «Սանտա Աննա» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 
Առինջ 1-ին թաղ., 1-ին շ., AM 
(442) 19.08.2015
(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:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20151149  (111) 23819
(220) 06.08.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 06.08.2025
(730) «Կրեդո ֆինանս» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, Երևան, 
Կիևյան փող., 2-րդ նրբ., տուն 16, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային գոր-
ծառնություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20151164  (111) 23820
(220) 10.08.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 10.08.2025
(730) «Պարկ հոթել» ՍՊԸ, Երևան, Կողբացի 
20, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 

(526) «HOTEL» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, սև և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:
_____________________

(210) 20151168  (111) 23821
(220) 11.08.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 11.08.2025 
(730) «Ման  բեվըրիջիս» ՍՊԸ, Երևան, Թա ման-
յան 3/40, AM 
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(442) 19.08.2015
(540) 

(526) «12» և «06» թվերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սպիտակ և կապույտ գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր:
_____________________

(210) 20151169  (111) 23822
(220) 11.08.2015 (151) 01.12.2015
   (181) 11.08.2025
(730) «Ման  բեվըրիջիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Թամանյան 3/40, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 

(526) «BEVERAGES» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սպիտակ, կապույտ և մոխրագույն գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20141560  (111) 23823
(220) 20.10.2014 (151) 10.12.2015
   (181) 20.10.2024
(730) Նիկայի Գուլֆ ՖԶԿՕ, AE 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 7. խառնիչներ. բլենդերներ. հյութա-

մզիչներ. փոշեկուլներ. կոմբայններ. լվացքի 
մեքենաներ. էլեկտրական մսաղացներ. 
սրճաղացներ, բոլորը ընդգրկված 7-րդ 
դասում և վերոնշյալ ապրանքների համար 
նախատեսված աքսեսուարներ. մեքենաներ 
և հաստոցներ. ավտոմատ շարժիչներ և 
մեխանիկական շարժիչներ (բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). մեքենաների 
կցորդիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների), 
գյուղատնտեսական գործիքներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. 
ձվի ինկուբատորներ. առևտրի ավտոմատներ. 
շորեր արդուկելու սարքավորումներ.

դաս 9. հեռուստացույցներ. VCD. DVD. MP3 
նվագարկիչներ և ձայնագրիչներ. CD նվա գար-
կիչներ և ձայնագրիչներ. ավտոմեքենաների 
ստերեո համակարգեր. աուդիո բարձրա-
խոսներ. ձայներիզային նվագարկիչներ 
և ձայնագրիչներ. ռադիոընդունիչներ. 
ավտոմեքենայի ռադիոընդունիչներ. մազերի 
ձևավորման սարքեր. լողասենյակի կշեռքներ. 
միջատների ոչնչացման համար նախատեսված 
սարքեր. հեռախոսներ. զանգահարողին 
նույնականացնելու հնարավորությամբ հեռա-
խոսներ. տեսախաղեր, բոլորը ընդգրկված 
9-րդ դասում և վերոնշյալ ապրանքների համար 
նախատեսված աքսեսուարներ. գիտական, 
ծովային, երկրաբաշխական, լուսանկարչական, 
կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, ստուգման (վերա-
հսկողության), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
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հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ 
և այլ թվային ձայնագրման  կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ. տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ, համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 11. օդորակման ապարատներ. 
օդորակիչներ. օդորակման զտիչներ. հովաց-
ման սարքավորումներ. սառնարանային 
սարքավորումներ. սառնարաններ. ջրի բաշխիչ 
(դիսպենսեր). գազի սալօջախ. էլեկտրական 
սալօջախ. տոստերներ. էլեկտրական 
թեյնիկներ. սալօջախի սկավառակներ. 
գազ օջախներ. ջեռոցներ. միկրոալիքային 
վառարաններ. ճարպաջեռոցներ. սրճեփներ, 
ադիբուդի պատրաստող սարքեր. գրիլի 
եղանակով սննդամթերքների պատրաստման 
էլեկտրական սարքավորում. էլեկտրական 
թավաներ. բրնձի պատրաստման սարքեր. 
դեմքի շոգեբաղնիքներ. մազերի չորացուցիչներ 
(ֆեն). լապտերներ. ջահեր. յուղային 
ռադիատորներ. էլեկտրական կվարցե 
վառարաններ. էլեկտրական փչող սարքեր 
հովացման համար. լամպեր լուսավորման 
նպատակների համար, բոլորը ընդգրկված 
11-րդ դասում և վերոնշյալ ապրանքների 
համար նախատեսված աքսեսուարներ. 
շոգու արտադրման, սննդի պատրաստման, 
սառնարանային, չորացման, օդափոխման, 
ջրամատակարարման և սանիտարական 
նպատակների համար նախատեսված սարքեր. 
պաղպաղակ պատրաստող էլեկտրական 
սարքեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141616  (111) 23824
(220) 06.11.2014 (151) 10.12.2015
   (181) 06.11.2024
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1, շ. 45, բն. 22, AM 
(442) 03.12.2014

(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
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, 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. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացա հա-
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և 
բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141781  (111) 23825
(220) 02.12.2014 (151) 10.12.2015
   (181) 02.12.2024
(730) «Ռամմար» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
17, 5 տարածք, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 
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(526) «TOUR» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, դեղին և նարնջագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդությունների կազմա-
կեր պում, մասնավորապես՝ ավիա փոխադրում-
ներ, ավտոտրանսպորտի կայանատեղերի 
վարձույթ. ճանապարհորդությունների տոմ-
սերի ամրագրում, ճանապարհորդությունների 
երթուղիների ամրագրում, տրանսպորտային 
միջոցների ամրագրում, կրուիզների կազմա-
կերպում, տրանսպորտային ծառայություններ, 
տուրիստական գործակալությունների ծառա-
յություններ, տուրօպերատորների ծառայու-
թյուններ, էքսկուրսիաների կազմակերպում, 
տոմսերի վաճառք:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(210) 20141859  (111) 23826
(220) 12.12.2014 (151) 10.12.2015
   (181) 12.12.2024
(730) Գարիկ Գրիգորյան, Գեղարքունիքի մարզ, 
գ. Ձորագյուղ, 11-րդ փ., տուն 62, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(526) «Տնական» բառն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա նաչ, շագանակագույն և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

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

րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 35. առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(210) 20141929  (111) 23827
(220) 27.12.2014 (151) 10.12.2015
   (181) 27.12.2024
(730) Սուջոու Դեյք Մաշինըրի Քօ., ԼԹԴ., CN 
(442) 07.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 

շար ժիչ ներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրան սպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). կցորդիչներ, միացքներ, 
կցիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա-
ռությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացա-
ռությամբ ձեռքով կառավարվողների. ինկու-
բատորներ. առևտրի ավտոմատներ. ձեռքի 
էլեկտրական գայլիկոնիչներ,  մուրճեր, 
կռաններ (մեքենաների մասեր), սղոցներ 
(մեքենաներ), հղկման հաստոցներ, ողորկ-
ման մեքենաներ, սրելու հղկման հաստոցներ,  
երկայնառանդիչ հաստոցներ. ձևա վոր 
ֆրեզիչ հաստոցներ. փորագրման մեքե-
նաներ. ֆուգանիչ հաստոցներ. տաք օդի 
էլեկտրական ատրճանակ-փոշարարներ. էլեկ-
տրական տաքացվող սոսնձապատող ատրճա-
նակներ.  ներկափոշեցրիչներ. էլեկտրական 
ատրճանակներ մեխեր խփելու համար. 
էլեկտրական շինարարական կարիչներ. 
խոհանոցային էլեկտրական մեքենաներ. 
ուղղահայաց գայլիկոնիչ հաստոցներ. 
խառատային հաստոցներ փայտի համար. 
էլեկտրական բեռնամբարձիչներ. էլեկտրա-
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կան սարքեր մեխեր խփելու համար. գամիչ 
մեքենաներ. թրթռամեքենաներ բետոնի 
խտացման համար. բետոնախառնիչներ 
(մեքենաներ). հանքահատներ. թրթռասալեր.
փայտ կոտորելու հաստոցներ. փայտամշակ-
ման հաստոցներ. օդաճնշական գործիքներ. 
օդային ճնշակներ (մեքենաներ). այգե-
բանջարանոցային էլեկտրագործիքներ, 
մաս նավորապես` օդափուք, խոտհնձիչ ներ, 
մեքե նաներ կանաչ ցանկապատի կարճացման 
համար, գազոնահնձիչներ, մեքենաներ 
գազոնների եզրերի կտրման համար, 
մանրատիչներ (մեքենաներ) արդյունաբերական 
նպատակների համար, պոմպեր (մեքենաներ), 
բարձր ճնշման տակ զտման հարմարանքներ. 
փոշեծուծներ. գյուղատնտեսական մեքենաներ. 
էլեկտրական գեներատորներ, քաշող օդա-
փոխիչներ. շղթայական բեռնամբարձիչներ. 
Էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ. էլեկտրա-
գործիքների մասեր, մասնավորապես` 
դնովի դանակներ, հորատման գայլիկոններ, 
գայլիկոնի կապիչներ (մեքենաների մասեր), 
ֆրեզներ, սղոցի շեղբեր (մեքենաների, 
հաստոցների մասեր), հղկասկավառակներ, 
ողորկիչներ (մեքենաների, հաստոցների  
մասեր), հեսանասկավառակներ (մեքենաների, 
հաստոցների  մասեր), հղկման թերթեր 
(մեքենաների, հաստոցների  մասեր),  կտրիչ 
սկավառակներ (մեքենաների, հաստոցների  
մասեր).

դաս 8. ձեռքի գործիքներ և սարքեր 
(ձեռքով կառավարվող). դանակավոր իրեր, 
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. 
ածելիներ. գչրակներ (ձեռքի գործիքներ). 
պտուտակահաններ. սղոցներ (ձեռքի 
գործիքներ). դարձակներ (ձեռքի գործիքներ). 
կծաքցաններ. պտուտակամամուլներ (ձեռքի 
գործիքներ). մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). 
կացիններ (տապարներ). հատիչներ. ռանդիչ 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). ֆրեզներ 
(ձեռքի գործիքներ). կտրելու դանակներ. մեխա-
գործական գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
ամրուցիչ գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
խարտոցներ (գործիքներ). աքցաններ 
(ունելիներ). մամլամատներ (ձեռքի գործիքներ). 
գամիչ գործիքներ (ձեռքի). ծեփիչներ. բահեր 
(ձեռքի գործիքներ). վեցանիստ բանալիներ. 
սեղմելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 

ձեռքի ամբարձիկներ. գործիքների կալիչներ 
(բռնիչներ). գյուղատնտեսական գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ). այգե-բանջարանոցային 
գույք (ձեռքով կառավարվող). մետաղահատ 
մկրատներ. փոցխեր գազոնների համար. 
ձեռքի գազոնահնձիչներ (ձեռքի գործիքներ). 
գազոնների եզրերը կտրելու ձեռքի գործիքներ. 
պատվաստի դանակներ. ձեռքի հղկիչ 
գործիքներ. սոսնձապատող ոչ էլեկտրական 
ատրճանակներ. դանակներ (ձեռքի գործիքներ). 
կտրող մակերևույթների սրման գործիքներ. 
գայլիկոններ (շաղափներ) (ձեռքի գործիքներ). 
հղկասկավառակներ (ձեռքի գործիքներ). կտրիչ, 
հատող սկավառակներ (ձեռքի գործիքներ). 
ողորկող սկավառակներ (ձեռքի գործիքներ). 
զմռնիտե սկավառակներ (ձեռքի գործիքներ). 
սղոցների տափուկներ (ձեռքի գործիքների 
մասեր). պտուտակահանների ծայրոցներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր և գործիքներ. էլեկտրականության 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, 
ձայնագրման սկավառակ ներ. կոմպակտ   
սկավառակներ,   DVD-ներ   և   այլ  թվային 
տեղեկակիրներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղե-
կատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. կշռման սարքեր և գործիքներ, 
էլեկտրոնային կշեռքներ, չափման սարքեր 
և գործիքներ. չափման ժապավեններ, 
սպիրտային հարթաչափներ, լազերային 
հարթաչափներ, տրամաչափարկիչներ, թվա-
յին բազմաֆունկցիոնալ չափման սարք, 
հոսանքաչափիչ աքցաններ, չափիչ ծայրոցներ, 
դժբախտ պատահարներից և վնասվածքներից 
պաշտպանող անվտանգության սարքեր 
և գործիքներ, պաշտպանիչ հագուստ, 
պաշտպանիչ սաղավարտներ, պաշտպանիչ 
ձեռնոցներ, պաշտպանիչ դիմակներ, շնչա-
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դիմակներ (բացառությամբ արհեստական 
շնչառության համար նախատեսվածների), 
պաշտպանիչ կոշիկներ, պաշտպանիչ 
ակնոցներ, ծնկակալներ, ստորջրյա լողի 
ժամանակ օգտագործվող ականջի տամպոններ, 
լույս անդրադարձնող ժիլետներ, սնուցման 
մարտկոցների լրակազմեր, բարձրաց-
նող տրանսֆորմատորներ, էլեկտրական 
մալուխ  ներ. էլեկտրահաղորդալարեր, էլեկ-
տրական փոխարկիչներ, էլեկտրական 
տրանսֆորմատորներ, էլեկտրական երկ-
ժանիներ և խցակի վարդակներ, կոմուտա-
տորներ, էլեկտրական ռելեներ, էլեկտրական 
փոխարկիչներ, հոսանքի ուղղիչներ, պաշտ-
պանիչ կափարիչներ խցակի վարդակների 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150229  (111) 23828
(220) 26.02.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.02.2025
(730) «Այբ» կրթական հիմնադրամ, Երևան, 
Կորյունի 19ա, 9-րդ հարկ, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացա-
ռությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե 

նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծա ռա յու թյուններ   և  հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և հետա-
զոտություններ. համա կարգչային ապա-
րատ ների  և  ծրագրերի  մշակում և 
կատա րե լա գոր ծում.

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

_____________________

(210) 20150230  (111) 23829
(220) 26.02.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.02.2025
(730) «Այբ» կրթական հիմնադրամ, Երևան, 
Կորյունի 19ա, 9-րդ հարկ, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ  և  հետազոտություններ  
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և 
հետա զոտություններ. համա կարգչային 
ապա   րատ ների  և  ծրագրերի մշակում և կատա-
րե լագործում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում: 

_____________________

(210) 20150231  (111) 23830
(220) 26.02.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.02.2025
(730) «Այբ» կրթական հիմնադրամ, Երևան, 
Կորյունի 19ա, 9-րդ հարկ, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ  և  հետազոտություններ   
և  դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյու նաբերա կան վերլուծումներ և 
հետազոտություններ. համակարգչային ապա-
րատների և ծրագրերի մշակում և կատա-
րելագործում.

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

_____________________

(210) 20150272  (111) 23831
(220) 04.03.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 04.03.2025
(730) «Համ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ. Օձուն,  1-ի 
փ., տուն 66/1, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(526) «ANCIENT» և «HERBALS» գրառումներն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դիետիկ սնունդ, այդ թվում՝ դիետիկ 
ըմպելիքներ, մանկական սնունդ, սննդային 
հավելումներ, այդ թվում՝ բուսական թեյեր, 
բուսական թեյեր բժշկական և առողջարար 
նպատակների համար, բուժական կոնֆետներ, 
օշարակներ դիետիկ և բուժական նպատակների 
համար.

դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն, դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ, այդ թվում՝ ջերմամշակած մրգերի 
աղանդեր, բանջարեղենից պատրաստված 
պահածոներ, մրգեր օշարակի մեջ, պտուղ, 
հատապտուղ, բանջարեղեն շաքարի 
օշարակով պատրաստված, չորացրած մրգեր 
և բանջարեղեն, բուսական խտանյութեր, 
էքստրակտներ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, բուսական թեյ, 
մրգաթեյ, ծաղկաթեյ, բանջարեղենային 
թեյեր, բույսերի արմատներից, պալարներից 
և արմատապտուղներից պատրաստված 
բուսական թեյեր ոչ բժշկական նպատակների 
համար, սուրճի և թեյի փոխարինիչներ, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, օշարակներ, 
այդ թվում՝ օշարակներ և  ըմպելիքների 
պատրաստման բաղադրանյութեր, մրգային 
կոնֆետներ, այդ թվում՝ օշարակապատ, 
շոկոլադապատ, սննդային հավելանյութեր, 
որոնք ընդգրկված են 30-րդ դասում,  
պաղպաղակ, մեղր, աղ, քացախ, սոուսներ և 
համեմունքներ, սառույց:

_____________________
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(210) 20150337  (111) 23832
(220) 13.03.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 13.03.2025
(730) Սոփորցել - Սոցիեդադե Փորթուգեսա Դե 
Փափել, Ս.Ա., PT 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, մասնավորապես` լուսա-

պատճենահանման թուղթ. թուղթ լազերային, 
շիթային տպիչների և օֆսետ տպագրության 
համար. ծրարներ (գրասենյակային ապրանք-
ներ). թուղթ կորակառուցիչների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150443 (111) 23833
(220) 02.04.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 02.04.2025
(730) Միհրան  Հակոբի Մաթոսյան, Երևան, 
Դեմիրճյան 17ա, բն. 45, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(526) «music club» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. զվարճություններ, ակումբների ծա -
ռա յություն, միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20150554  (111) 23834
(220) 22.04.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 22.04.2025

(730) ՍքայԼաբ ԱԳ, CH 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. ատամի մածուկներ. բերանի խոռոչի 

ողողման միջոցներ.
դաս 21. ատամի խոզանակներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20150589 (111) 23835
(220) 05.05.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 05.05.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարինե Թահ-
մազյան, ք. Էջմիածին, Կամոյի 24ա, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) «TOURISM AND ART» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 39. տուրիզմ:
_____________________

(210) 20150643 (111) 23836
(220) 14.05.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 14.05.2025
(730) Դանհիլ Թբեքոու օֆ Լանդն Լիմիթիդ, GB 
(442) 04.06.2015
(310) 34359 (320) 14.04.2015     (330) AD
(540) 
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(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-

խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150646 (111) 23837
(220) 14.05.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 14.05.2025
(730) Այլընդ Ուոթչիզ ՖԶԵ, AE 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 14. զարթուցիչներ. նվերի պատյաններ 

ձեռքի և գրպանի ժամացույցների համար. 
ձեռքի և գրպանի ժամացույցների շղթաներ. 
ժամանակագրիչներ (ձեռքի ժամացույցներ). 
ժամանակաչափներ. ժամացույցներ. էլեկ-
տրական ժամացույցներ. ստուգանմուշային 
ժամացույցներ (ազդանշանի առաջադրող 
գեներատոր). թվացույցներ (ժամացույցների 
արտադրություն). զսպանակներ ժամացույցների 
համար. շարժականգով վայրկենաչափներ. 
ապարանջաններ ժամացույցների համար. 
ձեռքի և գրպանի ժամացույցների կորպուսներ. 
ժամացույցների ապակիներ. ձեռքի և գրպանի 
ժամացույցներ. ժամացույց-ապարանջաններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150659 (111) 23838
(220) 18.05.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 18.05.2025

(730) «Գրանդ տոբակո» Հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) «SLIMS», «BLEND FROM SPECIAL TOBAC-
COS» և «PREMIUM» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, արծաթագույն, շագանակագույն, բաց 
և մուգ շագանակագույն, կարմիր և ոսկեգույն 
գունային համակացությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքա-
մաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
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ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:

_____________________

(210) 20150691  (111) 23839
(220) 25.05.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 25.05.2025
(730) Սուջոու Դեյք Մաշինըրի Քօ., ԼԹԴ., CN 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 7. շարժաբեր (շարժահաղորդ) գոր-

ծիքներ, մեքենաներ և հաստոցներ, մասնա-
վորապես` ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնիչներ, 
մուրճեր (մեքենաների մասեր), կտրիչ 
մեքենաներ, սղոցներ (մեքենաներ), հղկման 
հաստոցներ, ողորկման մեքենաներ, սրելու 
հղկման հաստոցներ,  երկայնառանդիչ հաս-
տոցներ, ձևավոր ֆրեզիչ հաստոցներ, փորա-
գրման մեքենաներ, ֆուգանիչ հաստոցներ, տաք 
օդի էլեկտրական ատրճանակ-փոշարարներ, 
էլեկտրական տաքացվող սոսնձապատող 
ատրճանակներ,  ներկափոշեցրիչներ, էլեկ-
տրական ատրճանակներ մեխեր խփելու 
համար, էլեկտրական շինարարական 
կարիչներ, խոհանոցային էլեկտրական 
մեքենաներ, ուղղահայաց գայլիկոնիչ հաս-
տոցներ, խառատային հաստոցներ փայտի 
համար, էլեկտրական բեռնամբարձիչներ, 
էլեկտրական սարքեր մեխեր խփելու համար, 
գամիչ մեքենաներ, թրթռամեքենաներ բետոնի 
խտացման համար, բետոնախառնիչներ 
(մեքենաներ), հանքահատներ, թրթռասալեր. 
փայտ կոտորելու հաստոցներ. փայտամշակման 
հաստոցներ. օդաճնշական գործիքներ. 
օդային ճնշակներ (մեքենաներ). այգե-
բանջարանոցային էլեկտրագործիքներ, 
մաս նա վորապես` օդափուք, խոտհնձիչներ, 

մեքե նաներ կանաչ ցանկապատի կարճացման 
համար, գազոնահնձիչներ, մեքենաներ 
գազոնների եզրերի կտրման համար, 
մանրատիչներ (մեքենաներ) արդյունաբերական 
նպատակների համար, պոմպեր (մեքենաներ), 
բարձր ճնշման տակ զտման հարմարանքներ, 
փոշեծուծներ. գյուղատնտեսական մեքենաներ. 
էլեկտրական գեներատորներ. շարժիչներ, 
բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների. քաշող օդափոխիչներ. շղթայա-
կան բեռնամբարձիչներ. էլեկտրաեռակցման 
ագրեգատներ. էլեկտրագործիքների մասեր, 
մասնավորապես` դնովի դանակներ, 
հորատման գայլիկոններ, գայլիկոնի կապիչներ 
(մեքենաների մասեր), ֆրեզներ, սղոցի 
շեղբեր (մեքենաների, հաստոցների մասեր), 
հղկասկավառակներ, ողորկիչներ (մեքենաների, 
հաստոցների  մասեր), հեսանասկավառակներ 
(մեքենաների, հաստոցների  մասեր), 
հղկման թերթեր (մեքենաների, հաստոցների  
մա սեր),  կտրիչ սկավառակներ (մեքենաների, 
հաստոցների  մասեր).

դաս 8. ձեռքի գործիքներ և սարքեր, 
մասնավորապես` գչրակներ (ձեռքի գործիքներ). 
պտուտակահաններ. սղոցներ (ձեռքի 
գործիքներ). դարձակներ (ձեռքի գործիքներ). 
կծաքցաններ. պտուտակամամուլներ (ձեռքի 
գործիքներ). մուրճեր (ձեռքի գործիքներ). 
կացիններ (տապարներ). հատիչներ. ռանդիչ 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). ֆրեզներ 
(ձեռքի գործիքներ). կտրելու դանակներ. 
մեխագործական գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
ամրուցիչ գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). 
խարտոցներ (ձեռքի գործիքներ). աքցաններ 
(ունելիներ). մամլամատներ (ձեռքի գործիքներ). 
գամիչ գործիքներ (ձեռքի). ծեփիչներ. բահեր 
(ձեռքի գործիքներ). վեցանիստ բանալիներ. 
սեղմելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). ձեռքի 
ամբարձիկներ  (ձեռքի գործիքներ). գործիքների 
կալիչներ (բռնիչներ). գյուղատնտեսական 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). ձեռքով 
կառավարվող այգե-բանջարանոցային գույք. 
մետաղահատ մկրատներ. փոցխեր գազոնների 
համար. ձեռքի գազոնահնձիչներ (ձեռքի 
գործիքներ). գազոնների եզրերը կտրելու 
ձեռքի գործիքներ. պատվաստի դանակներ. 
ձեռքի հղկիչ գործիքներ. սոսնձապատիչ ոչ 
էլեկտրական ատրճանակներ. դանակներ 
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(ձեռքի գործիքներ). կտրող մակերևույթների 
սրման գործիքներ. գայլիկոններ (շաղափներ) 
(ձեռքի գործիքներ). պտուտակահանների 
ծայրոցներ. հղկասկավառակներ (ձեռքի 
գործիքներ). կտրիչ, հատող սկավառակներ 
(ձեռքի գործիքներ). ողորկող սկավառակներ 
(ձեռքի գործիքներ). զմռնիտե սկավառակներ 
(ձեռքի գործիքներ). սղոցների տափուկներ 
(ձեռքի գործիքների մասեր). 

դաս 9. կշռման սարքեր և գործիքներ, 
էլեկտրոնային կշեռքներ, չափման սարքեր 
և գործիքներ, չափման ժապավեններ, 
սպիրտային հարթաչափներ, լազերային 
հարթաչափներ, տրամաչափարկիչներ, թվային 
բազմաֆունկցիոնալ չափման սարք, հոսան-
քաչափիչ աքցաններ, չափիչ ծայրոցներ, 
դժբախտ պատահարներից և վնասվածքներից 
պաշտպանող անվտանգության սարքեր 
և գործիքներ, պաշտպանիչ հագուստ, 
պաշտպանիչ սաղավարտներ, պաշտպանիչ 
ձեռնոցներ, պաշտպանիչ դիմակներ, 
շնչադիմակներ (բացառությամբ արհեստական 
շնչառության համար նախատեսվածների), 
պաշտպանիչ կոշիկներ, պաշտպանիչ 
ակնոցներ, ծնկակալներ, ստորջրյա լողի 
ժամանակ օգտագործվող ականջի տամպոններ, 
լույս անդրադարձնող ժիլետներ, սնուցման 
մարտկոցների լրակազմեր, բարձրացնող 
տրանսֆորմատորներ, էլեկտրական 
մալուխներ. էլեկտրահաղորդալարեր, էլեկ-
տրական փոխարկիչներ, էլեկտրական 
տրանսֆորմատորներ, էլեկտրական երկ-
ժանիներ և խցակի վարդակներ, կոմու-
տատորներ, էլեկտրական ռելեներ, 
էլեկ տրական փոխարկիչներ, հոսանքի ուղղիչ-
ներ, պաշտպանիչ կափարիչներ խցակի 
վարդակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150813  (111) 23840
(220) 15.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 15.06.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 

(442) 17.07.2015
(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:

_____________________

(210) 20150814  (111) 23841
(220) 15.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 15.06.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20150815  (111) 23842
(220) 15.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 15.06.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 17.07.2015
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20150816  (111) 23843
(220) 15.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 15.06.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20150817  (111) 23844
(220) 15.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 15.06.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20150828 (111) 23845
(220) 17.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 17.06.2025
(730) «Հեփի լենդ» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 
27, բն. 14, AM 
(442) 04.09.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, վարդագույն, բաց և մուգ նարնջագույն, 
նարնջագույն, մանուշակագույն, դեղին, բաց 
և մուգ կանաչ, երկնագույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150829 (111) 23846
(220) 17.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 17.06.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 
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(511) 
դաս 21. շիշ, տարա.
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 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ-
ներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի):

_____________________

(210) 20150833 (111) 23847
(220) 18.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային փ. 10, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) «EXCLUSIVE» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, սպիտակ, արծաթագույն և սև 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150839 (111) 23848
(220) 18.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 
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(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150848 (111) 23849
(220) 18.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) «ROYAL’S» և «Queen Size» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, արծաթագույն, բաց և մուգ կապույտ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխախոտի 
համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ մետաղներից. 
ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. 
ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները և պապի-
րոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150854 (111) 23850
(220) 18.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» Հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 
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(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150857 (111) 23851
(220) 18.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 18.06.2025
(730) Նունե Մալաքյան, Երևան, Արամի 86, բն. 
12, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) «ENAMEL JEWELRY» արտահայտությունն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, կապույտ, երկնագույն և կանաչ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր, ժամացույցներ.

դաս 35. զարդերի առևտուր:
_____________________

(210) 20150858 (111) 23852
(220) 19.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 19.06.2025
(730) Եվրասիա համագործակցություն հիմնա-
դրամ, 0037, Երևան, Ազատության պող. 1/21, 
բն. 23, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա -
վորապես՝ հեռահաղորդակցության կեն-
տրոններ. նորությունների գործակալություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. մասնավորապես՝ ծառայություններ 
զվարճու թյունների, կրթության և ուսուց-
ման ոլորտներում. ծառայություններ 
զվար ճությունների ոլորտում ռադիոյով և 
հեռուս տատեսությամբ. ծառայություններ 
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կինոյի, երաժշտության, սպորտի, տեսաֆիլ-
մերի և թատերական ներկայացումների 
ոլորտ ներում. հեռուստատեսային և ռադիո 
հաղորդումների և ֆիլմերի, մուլտֆիլմերի և 
ձայնա- ու տեսագրումների արտադրություն, 
պատրաստում, ներկայացում, տարածում 
(բայց ոչ հեռարձակում), սինդիկատացում, 
ցանցերի տրամադրում և վարձույթ. զվարճալի 
ծրագրերի պատրաստում ուղիղ եթերի 
համար. հեռուստատեսային զվարճալի 
ծրագրերի պատրաստում. հեռուստատեսային 
շարունակվող բնույթի հաղորդումների 
ծառայություններ զվարճությունների ոլորտում. 
հեռուստատեսային հաղորդումների շարք. 
ծառայություններ կապված շարժական 
զվարճալի կինոնկարների, ուղիղ եթերով 
ներկայացումների և ցուցադրումների 
հետ. ծառայություններ կապված գրքերի, 
ամսագրերի ու պարբերականների հրատա-
րակման, կրթության և ուսուցման նյութերի 
հրատարակման և վարձույթի հետ. կրթական, 
մշակութային և զվարճալի միջոցառումների 
վերաբերյալ տեղեկատվության հրատա-
րակություն, կազմակերպում, պատրաստում 
և ներկայացում. մրցույթների, մրցում-
ների, խաղերի, վիկտորինաների, 
ցու ցա  հան  դես ների, սպորտային իրադար-
ձությունների, ներկայացումների, դեպքի 
վայրից ռեպորտաժների, թատերական 
ներկայացումների, համերգների, ուղիղ եթերով 
ներկայացումների և հանդիսատեսի մասնակ-
ցությամբ իրադարձությունների կազմա-
կերպում, պատրաստում և ներկայացում. 
զվարճությունների և կրթության ոլորտներում 
կապի և համակարգչային ցանցերի միջոցով 
միջոցառումների ապահովում. տեղե կա-
տվության ապահովում կապված վերոնշյալ 
ծառայություններից յուրաքանչյուրի հետ: 
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150874 (111) 23853
(220) 22.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 22.06.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 

(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. շոտլանդական վիսկի:

_____________________

(210) 20150881  (111) 23854
(220) 23.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 23.06.2025
(730) «Գլորիա թրեյդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Թու-
ման յան 35ա, բն. 28, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(526) «cover» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն և կարմիր գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.
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դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, 
բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր և 
տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում). խծուծման նյութեր (բացա-
ռությամբ ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքա հումք.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական):

_____________________

(210) 20150884 (111) 23855
(220) 23.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 23.06.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Իրինա Դավիթի 
Խառատյան, Երևան, Սայաթ-Նովա 20, բն. 5, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

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

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

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

դաս 35. կառավարման գործունեություն 
բեռնափոխադրումների կազմակերպման և 
բեռների պահման ոլորտում. բարեգործական 
ծառայություններ, այն է՝ բարեգործական և 
ոչ առևտրային կազմակերպություններին 
տրամադրվող ոչ դրամային նվիրատվու-
թյունների համակարգում.

դաս 39. ծառայություններ տրանսպոր-
տային լոգիստիկայի ոլորտում, այն է՝ 
ապրանքների փոխադրում երրորդ անձանց 
համար. ծառայություններ տրանսպորտային 
լոգիստիկայի ոլորտում, այն է՝ տրանսպորտային 
ծառայություններից օգտվողների համար 
բեռնափոխադրումների պլանավորում և համա-
կարգում. օդագնացական ծառայություններ. 
օդային երթևեկության կառավարման ծառա-
յություններ. օդային փոխադրումների 
ծառայություններ. ավիաթռիչքների կազմա-
կերպման ծառայություններ. օդային 
փոխա դրամիջոցների վարձակալման ծառա-
յու թյուններ. օդային փոխադրամիջոց ների 
ծառայություններ. օդանավակայանների 
կառա վարման ծառայություններ. փոխա դրա-
միջոց ների ամրագրման ծառա յություններ՝ 
ընդգրկված 39-րդ դասում. բեռների մաքսային 
ձևակերպման և մշակման ծառայություններ. 
վարորդների ծառայություններ, լիմուզինների 
տրամադրման ծառայություններ. սուրհան-
դակ ների ծառա յու թյուններ. ապրանքների 
օդով առաքում. ճանապարհորդների 
ուղեկցում. փոխադրաարշավային գործա-
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կալությունների ծառայություններ. բեռների 
փոխադրամիջոցների վարձակալման և 
առաքման հետ կապված միջնորդական 
ծառայություններ. պաշտպանության ներքո 
ապրանքների ընդունման (ստացման), պահման, 
տեղափոխման և առաքման ծառայություններ. 
ապրանքների փոստով պատվիրման և 
ստացման ծառայություններ. ապրանքների 
ընդունման (ստացման), փաթեթավորման, 
պահման և առաքման ծառայություններ. 
ապրանքների պահում պահեստներում. 
ճանապարհորդների և բեռների փոխադրման 
ծառայություններ. տուրիստական ծառայություն-
ներ. տուրիստական գրասենյակների և 
գործակալությունների ծառայություններ. 
կազմակերպված տուրերի և հանգստի 
ուղեգրերի տրամադրման ծառայություններ. 
փոխադրման և հյուրանոցներում տեղավորման 
կազմակերպում. շրջագայությունների կազմա-
կերպում. տեղեկատվական ծառայություններ 
զբոսաշրջիկների  համար. տոմսերի ամրա -
գրման ծառայություններ ճանապարհոր-
դություն ների համար. ճանապարհորդական 
գործա կալությունների ծառայություններ. տեղե-
կատվություն և խորհրդատվություն վերը նշված 
բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ. 

դաս 43. հյուրանոցների, մոթելների, հյուրա-
տների ծառայություններ և ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. ռեստորանների, 
բարերի, բիստրոների, սրճարանների, 
ճաշարանների ծառայություններ և սննդա-
մթերքի պատրաստման և առաքման 
ծառայություններ. կոնֆերանսների, ժողովների 
և ցուցահանդեսների անցկացման համար 
տարածքների տրամադրում. ամրագրման 
գործակալությունների ծառայություններ և 
ամրա գրման ծառայություններ վերոհիշյալ բոլոր 
ծառայությունների վերաբերյալ. սննդամթերքի 
և ճաշատեսակների պատրաստման 
ծառա յություններ. երեխաների խնամքի 
ծառայություններ. բնակատեղերի ամրա գրման 
գործակալությունների ծառայություններ. 
հյուրա նոցային համարների ամրագրման 
ծառայություններ. տեղեկատվություն և 
խորհրդա տվություն վերը նշված բոլոր 
ծառայությունների վերաբերյալ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
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(511) 
դաս 35. կառավարման գործունեություն 

բեռնափոխադրումների կազմակերպման և 
բեռների պահման ոլորտում. բարեգործական 
ծառայություններ, այն է՝ բարեգործական և 
ոչ առևտրային կազմակերպություններին 
տրամադրվող ոչ դրամային նվիրա-
տվությունների համակարգում.

դաս 39. ծառայություններ տրանս-
պոր տային լոգիստիկայի ոլորտում, այն 
է՝ ապրանքների փոխադրում երրորդ 
անձանց համար. ծառայություններ տրանս-
պորտային լոգիստիկայի ոլորտում, այն 
է՝ տրանսպորտային ծառայություններից 
օգտվողների համար բեռնափոխադրումների 
պլանավորում և համակարգում. օդագնացական 
ծառայություններ. օդային երթևեկության 
կառավարման ծառայություններ. օդային 
փոխադրումների ծառայություններ. ավիա-
թռիչքների կազմակերպման ծառայություններ. 
օդային փոխադրամիջոցների վարձակալման 
ծառայություններ. օդային փոխադրամիջոց-
ների ծառայություններ. օդանավակայան-
ների կառավարման ծառայություններ. 
փոխադրամիջոցների ամրագրման ծառա-
յություններ՝ ընդգրկված 39-րդ դասում. 
բեռների մաքսային ձևակերպման և 
մշակման ծառայություններ. վարորդների 
ծառայություններ, լիմուզինների տրամա-
դրման ծառայություններ. սուրհանդակների 
ծառայու թյուններ. ապրանքների օդով 
առաքում. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
փոխադրաարշավային գործա կալու-
թյուն ների ծառայություններ. բեռների 
փոխադրամիջոցների վարձակալման և 
առաքման հետ կապված միջնորդական 
ծառայություններ. պաշտպանության ներքո 
ապրանքների ընդունման (ստացման), 
պահման, տեղափոխման և առաքման 
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ծառայություններ. ապրանքների փոստով 
պատվիրման և ստացման ծառայություններ. 
ապրանքների ընդունման (ստացման), 
փաթեթավորման, պահման և առաքման 
ծառայություններ. ապրանքների պահում 
պահեստներում. ճանապարհորդների 
և բեռների փոխադրման ծառայություն-
ներ. տուրիստական ծառայություններ. 
տուրիս տական գրասենյակների և գործա-
կալությունների ծառայություն ներ. կազմա-
կերպված տուրերի և հանգստի ուղե գրերի 
տրամադրման ծառայություններ. փոխադրման 
և հյուրանոցներում տեղավորման կազմա-
կերպում. շրջագայությունների կազմակերպում. 
տեղեկատվական ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար. տոմսերի ամրագրման 
ծառայություններ ճանապարհորդությունների 
համար. ճանապարհորդական գործա-
կալությունների ծառայություններ. տեղեկա-
տվություն և խորհրդատվություն վերը նշված 
բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ. 

դաս 43. հյուրանոցների, մոթելների, 
հյուրատների ծառայություններ և ժամա-
նակավոր բնակատեղով ապահովում. 
ռեստորանների, բարերի, բիստրոների, սրճա-
րանների, ճաշարանների ծառայություններ և 
սննդամթերքի պատրաստման և առաքման 
ծառայություններ. կոնֆերանսների, ժողովների 
և ցուցահանդեսների անցկացման համար 
տարածքների տրամադրում. ամրագրման 
գործակալությունների ծառայություններ և 
ամրա  գրման   ծառայություններ   վերոհիշյալ 
բո լոր ծառայությունների վերաբերյալ. 
սննդամթերքի և ճաշատեսակների պատ-
րաստման ծառա յություններ. երեխաների 
խնամքի ծառայություններ. բնակատեղերի 
ամրագրման գործակալությունների ծառա-
յու թյուններ. հյուրա  նոցային համարների 
ամրագրման ծա ռայություններ. տեղե կա-
տվություն և խորհրդա տվություն վերը նշված 
բոլոր ծառայությունների վերաբերյալ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150913  (111) 23858
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025

(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա-
խոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150914  (111) 23859
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր-
ծարանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
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(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150915  (111) 23860
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150919  (111) 23861
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, բաց և մուգ կարմիր և կարմրա շա-
գանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150922  (111) 23862
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա -
պույտ, արծաթագույն, կարմիր և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150923  (111) 23863
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ար ծա-
թագույն և բաց մոխրագույն գունային համակ -
ցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150924  (111) 23864
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա-
խոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պա պիրոսները փաթաթելու համար. սիգա րետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150925  (111) 23865
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
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գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:

_____________________

(210) 20150927  (111) 23866
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր-
ծարանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ արծաթագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքա-
մաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա-
խոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պա պիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150928 (111) 23867
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
արծա թագույն և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150931  (111) 23868
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքա-
մաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա-
խոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պա պիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:

_____________________

(210) 20150932  (111) 23869
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

84

ՄԱՍ 1

84

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12 

25 . 1 2 . 20 15

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150933 (111) 23870
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ար ծա-
թագույն, բաց և մուգ մոխրագույն գունային 
հա մակ ցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա-
խոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150934 (111) 23871
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

85

ՄԱՍ 1

85

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 12 

25 . 1 2 . 20 15

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
արծա թագույն,  բաց  և մուգ մոխրագույն գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքա-
մաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա-
խոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150935 (111) 23872
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150936 (111) 23873
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է երկնա-
գույն և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, թքա-
մաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150937  (111) 23874
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150938 (111) 23875
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
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կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա-
խոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պա պիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150939 (111) 23876
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(526) «SILVER» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, մուգ մոխրագույն, մոխրագույն և արծա-
թագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 

գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա-
խոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150940 (111) 23877
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
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սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:

_____________________

(210) 20150941  (111) 23878
(220) 26.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(526) «AMERICAN BLEND» և «SPECIAL» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ, արծաթագույն և կապույտ գունային 
հա մակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 

կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150956 (111) 23879
(220) 30.06.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 30.06.2025
(730) Սուկամպո ԷյՋի, CH 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

ստամոքս-աղիքային հիվանդությունների բուժ-
ման համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150965 (111) 23880
(220) 01.07.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 01.07.2025
(730) Դոու ԱգրոՍայենսիս, ԼԼՔ, Դելավեր 
նահանգի սահմանափակ պատասխա նա-
տվությամբ ընկերություն, US 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. վնասատու կեն դա-

նիների ոչնչացման պատրաստուկներ, ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ և ինսեկտիցիդներ: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________
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(210) 20150966 (111) 23881
(220) 01.07.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 01.07.2025
(730) Դոու ԱգրոՍայենսիս, ԼԼՔ, Դելավեր 
նահանգի սահմանափակ պատասխանա տվու-
թյամբ ընկերություն, US 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. պեստիցիդներ. վնասատու կենդա-

նիների ոչնչացման պատրաստուկներ, ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ և ինսեկտիցիդներ: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150977  (111) 23882
(220) 02.07.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 02.07.2025 
(730) «Ստեկո» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 46/3, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

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

դաս 28. խաղալիքներ:
_____________________

(210) 20150996 (111) 23883
(220) 06.07.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 06.07.2025
(730) «Ստեկո» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 46/3, AM 
(442) 04.09.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կանաչ, կարմիր, դեղին, սև և սպիտակ 
գու նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 28. խաղալիքներ:
_____________________

(210) 20151000  (111) 23884
(220) 06.07.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 06.07.2025 
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
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սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա_
խոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20151051  (111) 23885
(220) 15.07.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 15.07.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20151059  (111) 23886
(220) 17.07.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 17.07.2025
(730) Ֆեշն Թելիվիժն Միդիա, Ս. Դե Ռ.Լ. Դե 
Ս.Վ., MX 
(310) UK00003012714   (320) 04.07.2013  (330) GB
(540) 

(526) «Fashion» և «TV» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 38. մալուխային հեռուստատեսության 
հեռարձակում. հեռուստատեսային հեռար-
ձակում. հեռուստատեսային ծրագրերի անլար 
հաղորդում և հեռարձակում:
(646) IR 1196737 02.01.2014
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151061  (111) 23887
(220) 17.07.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 17.07.2025
(730) Բոնդյուել ՍԱՍ, FR 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, խորը սառեցված, 

սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկ ված բանջարեղեն:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151086  (111) 23888
(220) 23.07.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 23.07.2025
(730) «Էդնա» ՍՊԸ, Երևան, Գայի 5, բն. 30, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 
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(526) «WHOLE LEAF HERBAL TEA», «Wild herb 
collection», «Made in Armenia» գրառումները և «R» 
տառն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
դեղին, դարչնագույն, վարդագույն, մանուշա-
կագույն և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. բույսերից պատրաստված թեյեր:
_____________________

(210) 20151123  (111) 23889
(220) 30.07.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 30.07.2025
(730) Կարեն Մարգարյան, ք. Երևան, Երզնկյան 
30, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 

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

դաս 30. հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151125  (111) 23890
(220) 31.07.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 31.07.2025

(730) «Գևորգյան և ընկերություն» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի 19-72 տր, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 

(526) «Credit», «Кредит», «Քրեդիտ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 36. գրավատնային գործունեություն:
_____________________

(210) 20151159  (111) 23891
(220) 07.08.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 07.08.2025
(730) «Դեկորպրոֆ» ՍՊԸ, Երևան, Ագաթան-
գեղոսի 7, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. հանքանյութեր. մետաղյա 
դռներ. մետաղյա պատուհաններ. մետաղյա 
պիտույքներ և պարագաներ դռների և 
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պատուհանների համար. մետաղյա պրոֆիլներ 
դռների և պատուհանների արտադրության 
համար. մետաղյա շինարարական վահաններ 
(պանելներ).

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 

ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված 
պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման 
և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ. պլաստմասսայից պրոֆիլներ 
դռների և պատուհանների արտադրության 
համար.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ. ոչ մետաղյա դռներ. ոչ մետաղյա 
պատուհաններ. ոչ մետաղյա պիտույքներ 
և պարագաներ դռների և պատուհանների 
համար, որոնք ընդգրկված են այս դասում. 
ապակեփաթեթ. պատերի երեսպատվածքներ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

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

ծառայություններ  և  հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումն եր. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և 
հետազոտություններ. համակարգչային ապա-
րատների և ծրագրերի մշակում և կատա-
րելագործում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151176  (111) 23892
(220) 12.08.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 12.08.2025
(730) Քորփորասիոն Հաբանոս, Ս.Ա., CU 
(442) 04.09.2015
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ, ներառյալ սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, մանրացված 
ծխախոտ ծխամորճերի համար. ծխելու 
պիտույքներ, այն է՝ մոխրամաններ, սարքեր 
սիգարները կտրելու համար, լուցկու տուփեր, 
սիգարների տուփեր. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151209  (111) 23893
(220) 19.08.2015 (151) 10.12.2015
   (181) 19.08.2025
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 04.09.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 47  22.01.2026 Փրոքթր ընդ Գեմբլ Բիզնիս Սըրվիսիզ Քենըդա Քամփնի, CA

 87  26.01.2026 Էսփրիթ Ինթերնեյշնլ, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

 270  08.12.2025 Չուգաի Սեյակու Կաբուշիկի Կաիշա (Չուգաի Ֆարմասյութիքլ Քո., ԼԹԴ), JP

 272  08.12.2025 Չուգաի Սեյակու Կաբուշիկի Կաիշա (Չուգաի Ֆարմասյութիքլ Քո., ԼԹԴ), JP

 275  31.01.2026 Կաբուշիկի Կաիշա Բարուդան, JP

 278  31.01.2026 Նիփոն Սթիլ ընդ Սումիտոմո Մեթալ Քորփորեյշն, JP

 372  15.12.2025 ԷլԷսԱյ-Լաքսեմբըրգ ՍԱՌԼ, LU

 385  21.12.2025 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

 391  21.12.2025 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

 461  28.12.2025 Ուոլվերայն ՈՒորլդ ՈՒայդ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

 462  28.12.2025 Ուոլվերայն ՈՒորլդ ՈՒայդ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

 509  10.01.2026 Սանսուիթ Գրոուըրս Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

 637  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 639  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 640  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 643  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 644  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 645  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 646  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 647  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 648  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 649  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 650  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 651  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 652  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 653  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 654  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP
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 655  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 656  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 657  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 658  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 659  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 660  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 661  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 662  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 663  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 664  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 665  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 676  20.11.2025 Քենոն Կաբուշիկի Կաիշա, JP

 677  20.11.2025 Փայնիը Հայ-Բրեդ Ինթերնեյշնլ, Ինք., Այովայի նահանգ, US

 678  20.11.2025 Փայնիը Հայ-Բրեդ Ինթերնեյշնլ, Ինք., Այովայի նահանգ, US

 679  20.11.2025 Փայնիը Հայ-Բրեդ Ինթերնեյշնլ, Ինք., Այովայի նահանգ, US

 680  20.11.2025 Փայնիը Հայ-Բրեդ Ինթերնեյշնլ, Ինք., Այովայի նահանգ, US

 681  20.11.2025 Փայնիը Հայ-Բրեդ Ինթերնեյշնլ, Ինք., Այովայի նահանգ, US

 682  20.11.2025 Փայնիը Հայ-Բրեդ Ինթերնեյշնլ, Ինք., Այովայի նահանգ, US

 693  20.11.2025 Գալֆ Ինթերնեյշնլ Լաբրիքընց ԼԹԴ, BM

 694  20.11.2025 Գալֆ Ինթերնեյշնլ Լաբրիքընց ԼԹԴ, BM

 695  20.11.2025 Փայնիը Կաբուշիկի Կաիշա (Փայնիը Քորփորեյշն), JP

 696  20.11.2025 Փայնիը Կաբուշիկի Կաիշա (Փայնիը Քորփորեյշն), JP

 706  20.11.2025 Զենիթ Էլեքթրոնիքս ԼԼՔ, US

 750  20.11.2025 Բայեր ՍԱՍ, FR

 798  20.11.2025 Նորդսան Քորփորեյշն, Օհայոյի նահանգ, US

 800  20.11.2025 Սոնի Քորփորեյշն, JP

 801  20.11.2025 Սոնի Քորփորեյշն, JP

 802  20.11.2025 Սոնի Քորփորեյշն, JP

 803  20.11.2025 Սոնի Քորփորեյշն, JP
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     806  20.11.2025 Սոնի Քորփորեյշն, JP

     807  20.11.2025 Սոնի Քորփորեյշն, JP

     813  20.11.2025 Զիփո Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի, US

     828  20.11.2025 Սաֆտ Լիմիթիդ, GB

    829  20.11.2025 Ֆեդերլ-Մոուգլ Իգնիշըն Քամփնի, US

     831  20.11.2025 Մոդելո Բրենդս դել Պասիֆիկո, Ս. դե Ռ.Լ. դե Կ.Վ., MX

     832  20.11.2025 Մոդելո ՄԿՏ դե Մեխիկո, Ս. դե Ռ. Լ. դե Կ.Վ., MX

     833  20.11.2025 Վ. Լ. Գոր ընդ Ասոշիեյթս ԳմբՀ, DE

     842  20.11.2025 Քափրի Սան ԱԳ, CH

     847  20.11.2025 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

     848  20.11.2025 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

     849  20.11.2025 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

     851  20.11.2025 Գրանդֆոս Ա / Ս, DK

     885  20.11.2025 Նայք Իննըվեյթ Սի.Վի., NL

     886  20.11.2025 Նայք Իննըվեյթ Սի.Վի., NL

     888   20.11.2025 Ֆուրուկավա Քամփնի Լիմիթիդ, JP

     915  20.11.2025 Նութրասուիթ Փրոփրթի Հոլդինգս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

     916  20.11.2025 Նութրասուիթ Փրոփրթի Հոլդինգս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

     921  20.11.2025 Քենինքլիջքե Դոուե Էգբերթս Բ.Վ., NL

     924  20.11.2025 Կոնիկա Մինոլտա, Ինք., JP

     935  20.11.2025 Քսերոքս Քորփորեյշն, US

     936  20.11.2025 Քսերոքս Քորփորեյշն, US

     954  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

     972  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

     1016  13.12.2025 Բիոֆարմա, FR

     1017  13.12.2025 Բիոֆարմա, FR

     1019   13.12.2025 Բիոֆարմա, FR

    1021  13.12.2025 Բիոֆարմա, FR

    1022  13.12.2025 Բիոֆարմա, FR

    1024  13.12.2025 Բիոֆարմա, FR
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 1025  13.12.2025 Բիոֆարմա, FR

 1028  14.12.2025 Լե Լաբորատուար Սերվիե, FR

 1029  14.12.2025 Բիոֆարմա, FR

 1065  20.11.2025 Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

 1066  20.11.2025 Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

 1067  20.11.2025 Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

 1068  20.11.2025 Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

 1069  20.11.2025 Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

 1162   15.12.2025 Օրիենթ Տոկեյ Կաբուշիկի Կաիշա (Օրիենթ ՈՒոթչ Քո., ԼԹԴ), JP

 1163  15.12.2025 Օրիենթ Տոկեյ Կաբուշիկի Կաիշա (Օրիենթ ՈՒոթչ Քո., ԼԹԴ), JP

 1166  15.12.2025 Օրիենթ Տոկեյ Կաբուշիկի Կաիշա (Օրիենթ ՈՒոթչ Քո., ԼԹԴ), JP

 1188  19.12.2025 Անտոնիո Փյուիգ, Ս.Ա., ES

 1190  19.12.2025 Անտոնիո Փյուիգ, Ս.Ա., ES

 1245  20.11.2025 Մաուրեր+Վիրց ԳմբՀ ունդ Քո. ԿԳ, DE

 1266  25.12.2025 Աբոթ ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, DE

 1526  20.11.2025 Վիվա Մեդիա ԳմբՀ, DE

 1620  28.02.2026 Ալերգան, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

 1637  28.02.2026 Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 1638  28.02.2026 Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 1639  28.02.2026 Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 1640  28.02.2026 Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 1642  28.02.2026 Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 1643  28.02.2026 Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 1644  28.02.2026 Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 1850  20.11.2025 Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

 1852  12.02.2026 Ֆրութ օֆ դը Լում, Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

 1854  04.03.2026 Քելվին Քլեյն Թրեյդմարք Թրասթ, US

 1855  04.03.2026 Քելվին Քլեյն Թրեյդմարք Թրասթ, US

 1856  04.03.2026 Քելվին Քլեյն Թրեյդմարք Թրասթ, US
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 1864  26.01.2026 Կիկոման Քորփորեյշն, JP

 1865  26.01.2026 Կիկոման Քորփորեյշն, JP

 1866  26.01.2026 Կիկոման Քորփորեյշն, JP

 1904  09.01.2026 Կաբուշիկի Կաիշա Միկիմոտո (Կ. Միկիմոտո ընդ Քո., ԼԹԴ), JP

 1905  09.01.2026 Կաբուշիկի Կաիշա Միկիմոտո (Կ. Միկիմոտո ընդ Քո., ԼԹԴ), JP

 2023  06.03.2026 Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 2024  06.03.2026 Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 2067  08.12.2025 Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 2235  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2237  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2239  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2241  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2242  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2243  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2244  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2248  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2254  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2256  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2263  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2266  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2268  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2269  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2273  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2276  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2278  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2280  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2281  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2282  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2285  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2288  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2290  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
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 2291  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2292  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2297  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2298  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2299  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2301  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2302  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2305  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2310  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2348  13.12.2025 Փենըսոնիք Քորփորեյշն, JP

 2379  20.11.2025 Նայք Իննըվեյթ Սի.Վի., NL

 2380  20.11.2025 Քափրի Սան ԱԳ, CH

 2394  20.11.2025 ՄԻՍ Քուոլիթի Մենիջմենթ Քորփ., Դելավերի նահանգ, US

 2410  20.11.2025 Դոյչե Թելեքոմ ԱԳ, DE

 2420  20.11.2025 Դոյչե Թելեքոմ ԱԳ, DE

 2432  20.11.2025 ԻՆՎԻՍՏԱ Թեքնոլոջիս Ս.ա.ռ.լ., CH

 2433  20.11.2025 Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

 2434  20.11.2025 Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

 2486  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2488  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2489  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2500  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2501  20.11.2025 Սոնի Քորփորեյշն, JP

 2506  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2508  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2515  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2518  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2520  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2523  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2527  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE
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 2530  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2532  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2534  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2535  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2536  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2539  20.11.2025 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

 2547  20.11.2025 Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

 2548  20.11.2025 Ֆեդերըլ-Մոուգլ Լիմիթիդ, GB

 2553  20.11.2025 Ֆեդերլ-Մոուգլ Աֆթըրմարքիթ Միացյալ Թագավորության Լիմիթիդ, GB

 2610  20.11.2025 Աբոթ ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, DE

 2631  20.11.2025 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

 2632  20.11.2025 Աբոթ ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, DE

 2637  20.11.2025 Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

 2638  20.11.2025 Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

 2672  20.11.2025 Վիդոլ Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB

 2685  20.11.2025 Էներջայզեր Բրենդս, ԼԼՔ, US

 2717  20.11.2025 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 2721  20.11.2025 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 2729  20.11.2025 Ֆեդերլ-Մոուգլ Քորփորեյշն, Միչիգանի նահանգ, US

 2741  20.11.2025 Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US

 2824  20.11.2025 Քրաֆթ Ֆուդզ Դենմարք Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԱփՍ, DK

 2881  20.11.2025 Մունդիֆարմա ԱԳ, CH

 2882  20.11.2025 Մունդիֆարմա ԱԳ, CH

 2894  20.11.2025 Միգնոթ ընդ Դե Բլոք Բ.Վ., NL

 2921  20.11.2025 Քելոգ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 2931  20.11.2025 Զիփո Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի, US

 2975  20.11.2025 Թեմբրենդզ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

 2983  20.11.2025 Տևա Ֆարմասյութիքլ Ինդասթրիզ ԼԹԴ., IL

 2984  20.11.2025 Տևա Ֆարմասյութիքլ Ինդասթրիզ ԼԹԴ., IL

 3048  20.11.2025 ՔՍԻՆ Լյուքսեմբուրգ II, Ս.ԱՌ.Լ., LU
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 3050  08.12.2025 Սիկլյորոպ Անդյուստրի Ս.Ա.Ս., FR

 3097  22.12.2025 Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 3098  20.11.2025 Ուոլվերայն ՈՒորլդ ՈՒայդ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

 3172  20.11.2025 Քրաֆթ Ֆուդզ Դենմարք Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԱփՍ, DK

 3173  20.11.2025 Քրաֆթ Ֆուդզ Դենմարք Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԱփՍ, DK

 3246  20.11.2025 Քսերոքս Քորփորեյշն, US

 3254  20.11.2025 Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US

 3269  20.11.2025 Միրաբել Զալցբուրգեր Քոնֆիսերի ունդ Բիսքուիթ ԳմբՀ, AT

 3305  20.11.2025 Դը Ջիդեոնս Ինթերնեյշնլ, Իլինոյսի նահանգ, US

 3340  26.01.2026 Էյչ Բի Այ Բրենդիդ Ըփերըլ Էնթրփրայսիզ, ԼԼՔ, US

 3341  26.01.2026 Էյչ Բի Այ Բրենդիդ Ըփերըլ Լիմիթիդ, Ինք., US

 3373  20.11.2025 Քրաֆթ Ֆուդզ Շվեց Հոլդինգ ԳմբՀ, CH

 3374  20.11.2025 ՍԵԲ Ս.Ա., FR

 3411  20.11.2025 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 3412  20.11.2025 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 3434  20.11.2025 Էնթրփրայս Հոլդինգս, Ինք., US

 3518  20.11.2025 Վ. Լ. Գոր ընդ Ասոշիեյթս ԳմբՀ, DE

 3641  25.03.2026 Քելվին Քլեյն Թրեյդմարք Թրասթ, US

 3849  08.04.2026 Քելվին Քլեյն Թրեյդմարք Թրասթ, US

 4428  20.11.2025 Ֆեդերլ-Մոուգլ Քորփորեյշն, Միչիգանի նահանգ, US

 4948  20.11.2025 ԼՋ Քորփ., KR

 4949  20.11.2025 ԼՋ Քորփ., KR

 5491  20.11.2025 Անհոյզեր-Բուշ, ԼԼՔ, US

 5492  20.11.2025 Անհոյզեր-Բուշ, ԼԼՔ, US

 5493  20.11.2025 Անհոյզեր-Բուշ, ԼԼՔ, US

 9963  18.10.2025 Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

 10055  19.04.2025 Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

 10118  01.12.2025 «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, 

     Ծովակալ Իսակովի պող. 8, Հայաստան, AM

 10410  25.10.2025 «Տաթև Տ.Տ.Տ.» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 15, AM
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 10411  27.10.2025 «Էլիտ գրուպ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Խորենացի 15, AM

 10435  31.10.2025 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

      Աշտարակի խճ. 2ա, AM

 10437  16.11.2025 ՕԱՕ «Պերմալկո», RU

 10481  11.10.2025 Դավիդոֆֆ ընդ Սի ՍԱ, CH

 10482  11.10.2025 Դավիդոֆֆ ընդ Սի ՍԱ, CH

 10483  11.10.2025 Դավիդոֆֆ ընդ Սի ՍԱ, CH

 10501  02.12.2025 «Սովռանո» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 18, բն. 9, AM

 10516  28.10.2025 «Սիս նատուրալ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, գ. Աղձք, AM

 10524  24.10.2025 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

 10558  03.11.2025 Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP

 10669  11.11.2025 Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP

 10670  11.11.2025 Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP

 10714  10.08.2025 Ֆենոմենոն Էջընթս Լիմիթիդ, VG

 10715  10.08.2025 Ֆենոմենոն Էջընթս Լիմիթիդ, VG

 10783  05.12.2025 «Թամարա ֆրութ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Կարբի, AM

 11012  22.02.2026 Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 11061  30.11.2025 Քոհլր Քո., Վիսկոնսինի նահանգ, US

 11062  30.11.2025 Քոհլր Քո., Վիսկոնսինի նահանգ, US

 11176  20.03.2026 Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նահանգ, US

 11177  20.03.2026 Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նահանգ, US

 11206  26.10.2025 «Էլիտ գրուպ» ՓԲԸ, ք. Երևան, Խորենացի 15, AM

 11238  09.01.2026 Կաանե Ամերիքն Ինթերնեշնլ Թբեքոու Քո. Լթդ., AE

 11239  09.01.2026 Կաանե Ամերիքն Ինթերնեշնլ Թբեքոու Քո. Լթդ., AE

 11523  21.10.2025 Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 

     սո 100% ինոստրաննիմի ինվեստիցիյամի «Ռուստ Ինկորպորեյթիդ», RU

 11687  18.11.2025 Թայմ Ուորներ Ինք., Դելավերի Կորպորացիա, US

 11990  03.11.2025 Վերայզոն Թրեյդմարք Սերվիսիզ ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի ՍՊԸ, US

 11991  03.11.2025 Վերայզոն Թրեյդմարք Սերվիսիզ ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի ՍՊԸ, US

 17217  20.11.2025 Կաո Կաբուշիկի Կաիշա, առևտրայինը նաև` Կաո Քորփորեյշն, JP

 17218  20.11.2025 Կաո Կաբուշիկի Կաիշա, առևտրայինը նաև` Կաո Քորփորեյշն, JP
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01B 35/00   2972  A

A61K 31/00     2973  A

B60Q 9/00     2974  A

C01F 7/00    2975  A

C01F 7/00    2976  A

C01B 3/00   2976  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01G13/00     429  U

B64D 9/00     430  U

C03B37/00    2977 A
C03B3/00      2977 A
C30B 29/00   2978 A
C04B 35/00   2978 A
E01C19/00     2979 A
E04F19/00     2980 A
F03G 4/00     2981  A
F04F 7/00      2982 A
G01R 27/00    2983 A
G01R 27/00    2984 A
G01R 27/00    2985 A

        02-07           377 S

        09-01          378 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

C25B 1/00    431  U

E21F 13/00    432 U

B64B 1/00    432  U

G08G 1/00    433 U

G09B 9/00    434 U
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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 1573

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3050

73 (1) Իրավատեր  Սիկլյորոպ Անդյուստրի ՍԱ

CYCLEUROPE INDUSTRIES SA, 161, rue Gabriel 
Peri, 10100 Romilly sur Seine, France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սիկլ յորոպ 
Անդյուստրի Ս.Ա.Ս.
CYCLEUROPE INDUSTRIES S.A.S., 161, rue Gabriel 
Peri, 10100 Romilly sur Seine, France, FR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                      Հանրապետություն
Գրանցված է 29.10.2015

_____________________

Գրանցում No 1574

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 706

73 (1) Իրավատեր Զենիթ Էլեքթրոնիքս Քոր-
փորեյշն, Դելավերի նահանգ

ZENITH ELECTRONICS CORPORATION, Zenith 
Center 1000 Milwaukee Avenue, Glenview, Illinois 
60025-2493, U.S.A., US

73 (2) Իրավունքներն ստացող Զենիթ Էլեքթրո-
նիքս ԼԼՔ

ZENITH ELECTRONICS LLC, 2000 Millbrook Drive 

incolnshire, Illinois 60069, USA, US

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի 

                                                                                                          Հանրապետություն

Գրանցված է 29.10.2015
_____________________

Գրանցում No1575
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17577
73 (1) Իրավատեր «Մամա միա գրուպ» ՍՊԸ 
Երևան, Վարդանանց 8, 1/4 տարածք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Արամ Բար-
սամյան, ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 24/2-12, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                          Հանրապետություն
Գրանցված է 29.10.2015

_____________________

Գրանցում No 1576
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18561, 18562, 18563
73 (1) Իրավատեր  Թոմմի Հիլֆիգեր Լայսընսինգ 
Էլէլսի
TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, 601west. 26th 
st., 6th floor, New York NY 10001, United States of 
America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թոմմի Հիլֆիգեր 
Լայսընսինգ Բ.Վ.
TOMMY HILFIGER LICENSING B.V., Stadhouderskade 
6, 1054 ES AMSTERDAM, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի                                     
                                                                                                 Հանրապետություն
Գրանցված է 04.11.2015

_____________________

Գրանցում No 1577
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2685



106

ՄԱՍ 1
 

106

№ 12 
25 . 1 2 . 20 15

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

73 (1) Իրավատեր Էվրեդի Բաթերի Քամփնի, 
Ինք., Դելավերի նահանգ

EVEREADY BATTERY COMPANY, INC., State of 
Delaware  533 Maryville University Drive, St.. Louis, 
Missouri 63141, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էներջայզեր 
Բրենդս, ԼԼՔ
ENERGIZER BRANDS, LLC, 533 Maryville University 
Drive, St. Louis, Missouri 63141, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                      Հանրապետություն
Գրանցված է 04.11.2015

_____________________

Գրանցում No 1578

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10041

73 (1) Իրավատեր «Վալլետտա» ՍՊԸ, Կապան, 
Բաղաբերդ թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սի Վի Ջի» 
ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Բարեկամության 8, բն. 2, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 12.11.2015

_____________________

Գրանցում No 1579

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 14823

73 (1) Լիցենզատու «Գիռոս» ՍՊԸ, Երևան, 
Բ.Մուրադյան 1-77, AM
73 (2) Լիցենզառու «Մր. Գիրոս» ՍՊԸ,  
ք. Երևան, Թոթովենցի փ., 11/2, բն.8, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 01.01.2018
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                         Հանրապետություն
Գրանցված է 17.11.2015

_____________________

Գրանցում No 1580
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  10234
73 (1) Իրավատեր «Պլեադա» ՍՊԸ, Երևան, 
Պարոնյան 15, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Գոհար Մարտինի 
Մանուկյան, ք. Երևան 54, Դավիթաշեն 4-րդ 
թաղ., շ. 2բ, բն. 4, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                Հանրապետություն
Գրանցված է 17.11.2015

_____________________

Գրանցում No 1581
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3922

73 (1) Իրավատեր Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս 
Ինք., Վիրջինիայի նահանգ

PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., a Virginia 
corporation 9711 Farrar Court, Richmond, VA 
23236, USA, US

73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՓիԷմՓիԱյ ԼԼՔ, 
Վիրջինիայի նահանգ

PMPI LLC, a Virginia corporation  9711 Farrar Court, 
Richmond, Virginia 23236, USA, US

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                             Հանրապետություն

Գրանցված է 17.11.2015
_____________________

Գրանցում No 1582

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3922
73 (1) Իրավատեր ՓիԷմՓիԱյ ԼԼՔ, Վիրջինիայի 
նահանգ
PMPI LLC, a Virginia corporation  9711 Farrar Court, 
Richmond, Virginia 23236, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ֆիլիփ Մորիս 
Ինթըրնեշնլ Ֆայնենս Քորփորեյշն, Դելավերի
նահանգ
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PHILIP MORRIS INTERNATIONAL FINANCE 
CORPORATION, a Delaware corporation 9711 Farrar 
Court, Richmond, Virginia 23236, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 17.11.2015

_____________________

Գրանցում No  1583
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5435
73 (1) Իրավատեր  ՓիԷմՓիԱյ ԼԼՔ, Վիրջինիայի 
նահանգ
PMPI LLC, a Virginia corporation 9711 Farrar Court, 
Richmond, Virginia 23236, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ֆիլիփ Մորիս 
Ինթըրնեշնլ Ֆայնենս Քորփորեյշն, Դելավերի   
նահանգ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL FINANCE 
CORPORATION, a Delaware corporation  9711 
Farrar Court, Richmond, Virginia 23236, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                         Հանրապետություն
Գրանցված է 17.11.2015

_____________________

Գրանցում No 1584
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18605
73 (1) Իրավատեր Փաքշու Քեմիքըլ ընդ Մենու-
ֆեք թորինգ Քո
PAKSHOO CHEMICAL and MANUFACTURING CO
No 31, 2nd Alley, Pakistan St., Beheshti St., Tehran, 
Iran, IR
73 (2) Իրավունքներն ստացող Փաքշու Ինդաս-
թրիալ Գրուփ
PAKSHOO INDUSTRIAL GROUP  no.29&31, 2nd 
Alley, Pakistan St., Beheshti St., Tehran, IR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                             Հանրապետություն
Գրանցված է 17.11.2015

_____________________

Գրանցում No  1585

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1737

73 (1) Իրավատեր Ֆաբրիկա Իտալիանա Ակու-
մու լատորի Մոտոկարի Մոնտեկիո - Ֆ.Ի.Ա.Մ.Մ. 
Ս.պ.Ա. FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI 
MOTOCARRI  MONTECCHIO - F.I.A.M.M. S.p.A.

Viale Europa 75, Montecchio Maggiore (Vicenza) 
Italy, IT

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ֆիամմ Քոմփո-
նենթի Աչեսորի - Էֆ.Սի.Էյ. Ս.պ.Ա.

FIAMM COMPONENTI ACCESSORI - F.C.A. S.p.A. 
Viale Europa 75 - 36075 Montecchio Maggiore 
(Vicenza) Italy, IT
Փոխանցվող իրավունքները մասնակի
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                   Հանրապետություն
Գրանցված է 17.11.2015

_____________________

Գրանցում No  1586

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  11351, 11353, 11648, 12461, 
12462
73 (1) Իրավատեր Դոչերնեյե պրեդպրիյատիե 
«Իմիջ Հոլդինգ» ակցիոներնոյ  կոմպանիի «Իմիջ 
Հոլդինգ Ապս»
DOCHERNEE PREDPREYATIE “IMAGE HOLDING” 
AKCIONERNOY KOMPANII “IMAGE HOLDING APC”, 
ul.Pervomayskaya, d.2b., c. Novoe Zaporozhie, 
Zaporozhski rayon, Zaporozhskaya obl., 70420, 
Ukraina, UA
73 (2) Իրավունքներն ստացող ՋիԷսԷյչ Թրեյդ-
մարքս Լիմիթիդ
GSH TRADEMARKS LIMITED, Afroditis, 25, 2nd 
floor, office 204, Nicosia, Cyprus, CY
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 19.11.2015

_____________________
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Գրանցում No 1587
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1592
73 (1) Իրավատեր Նյութրոջինա Քորփորեյշն, 
Դելավերի նահանգ
NEUTROGENA CORPORATION, 5760 West 96th 
Street, Los Angeles, California 90045, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ջոնսն ընդ 
Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ
JOHNSON & JOHNSON, a New Jersey corporation, 
One  Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New 
Jersey 08933-7001, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                       Հանրապետություն
Գրանցված է 19.11.2015

_____________________

Գրանցում No 1588
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12778, 13949
73 (1) Իրավատեր Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ 
Օտվետստվեննոստյու «Նիդան  Սոկի»
O B S H C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N OY 
OTVETSTVENNOSTYU “NIDAN JUICES” 140055, 
Russian Federation, Moskovskaya obl., g. Kotelniki, 
mkr-n “Belaya dacha”, 1-iy Pokrovskiy pr-d, str. 
2/4, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սոիրա Ինվեսթ-
մենթս Լիմիթեդ
SOIRA INVESTMENTS LIMITED  3076 Sir Francis 
Drake`s Highway, P.O. Box 3463, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands, VG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                            Հանրապետություն

Գրանցված է 24.11.2015
_____________________

Գրանցում No 1589

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 20027

73 (1) Իրավատեր «Խաս-պրոֆիտ» ՍՊԸ, 
Երևան, Ե. Կողբացի 53, 1-ին տարածք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ԱՌ Մենեջմենթ» 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային պող. 10/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                       Հանրապետություն
Գրանցված է 24.11.2015

_____________________

Գրանցում No 1590

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 2930, 10328

73 (1) Իրավատեր Մաեսթրոու Ինթերնեյշնլ 
Ինքորփորեյթիդ 

MAESTRO INTERNATIONAL INCORPORATED, 
2000 Purchase  Street, Purchase, New York 10577, 
USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ՄասթրՔարդ 
Ինթերնեյշնլ նքորփորեյթիդ, Դելավեր նահանգի
կորպորացիա
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, 
a Delaware corporation, 2000 Purchase Street, 
Purchase, New York 10577, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                       Հանրապետություն
Գրանցված է 24.11.2015

_____________________
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№ 12 
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
                 գյուտերի արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
           о  прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2666                15.05.2015

2881       29.05.2015

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
           օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության 

 դադարեցման մասին

Сведения
           о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

     303U          07.06.2015

     369U             15.05.2015

     370U             15.05.2015

     373U          16.05.2015

     378U              11.06.2015

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

   19913           28.09.2015

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2015.01 (11) 2972 (13) A
A01B 35/00

(21) AM20140079 (22) 24.06.2014
(72) Норик Базикян (AM), Паргев Тонапетян 
(AM), Арамаис Есоян (AM) 
(73) “Государственный аграрный университет 
Армении” государственная некоммерческая 
организация, 0009, Ереван, Теряна 74 (AM) 
(54) Рабочий орган рыхлителя для обработки 
склонов
(57) Изобретение относится к сельско-
хозяйственному машиностроению, в частности, 
к техническим средствам для обработки склонов. 

Рабочий орган рыхлителя для обработки 
склонов имеет прямоугольную стойку, 
плоскорезную лапку и крыло с режущей кромкой. 
Плоскорезная лапка имеет возможность 
регулировки со стойкой, а в нижней части крыла 
закреплен лемех для послойной обработки 
почвы. 

Повышается водостойкость разрыхляемого 
слоя почвы склонов, сокращаются 
энергозатраты, 3 ил.. 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2973 (13) A
A61K 31/00

(21) AM20150103 (22) 05.08.2015
(72) Саргис Матевосян (AM) 
(73) ЗАО  «ЛИКВОР», 0089, Ереван, Кочинян 
7/9 (AM) 
(54) Композиция для лечения отита
(57) Изобретение относится к области 
здравоохранения, в частности, к композициям 
для лечения отита. 

Композиция включает противогрибковые, 
антибактериальные, противовоспалительные 
ингредиенты. В качестве обезболиваю-
щего вещества-лидокаина гидрохлорид 
и вспомо  гательные вещества- глицерин 
и пропиленгликоль, причем, в качестве 
противогрибкового ингредиента включает 
вориноказол, противомикробного-ципрофлок-
сацина гидрохлорид, противовоспалительного- 

бетаметазона дипропионат, при следующем 
соотношении компонентов, мас. %: вориноказол 
- 0,2-0.3, ципрофлоксацина гидрохлорид -  0,3-
0.35, бетаметазона дипропионат - 0,02-0,03, 
лидокаина гидрохлорид - 2,15-2,5, глицерин - 
1,115-1,2, пропиленгликоль - 95,5-96,5. 

Расширяется ассортимент композиций для 
лечения отита.    

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2974 (13) A
B60Q 9/00

(21) AM20150025 (22) 09.03.2015
(72) Роберт Джиджян (AM) 
(73) Роберт Джиджян, 0014, Ереван, Давида 
Анахта 4, кв. 30 (AM) 
(54) Система предотвращения нарушения 
транспортным средством допустимой ско-
рости движения
(57) Изобретение относится к устройствам для 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

Система предотвращения нарушения 
допустимой скорости транспортным средством 
состоит из устанавливаемого на обочине дороги 
блока передачи предотвращающего сигнала 
и  устанавливаемого на транспортном средстве 
блока приёма предотвращающего сигнала. При 
этом блок передачи сигнала имеет генератор 
кодированных сигналов и присоединённую к 
его выходу передающую антенну. Блок приёма 
сигнала устройства имеет последовательно 
соединённые приёмную антенну, декодер сигнала 
и узел предупреждающего сигнала. Генератор 
блока передачи сигнала устройства  является 
генератором закодированного сигнала 
допустимой на данном участке дороги 
скорости. Блок приёма сигнала устройства 
дополнительно имеет измерительный GPS 
узел текущей скорости транспортного средства 
и узел определения нарушения допустимой 
скорости, выходной сигнал которого поступает 
на узел предупреждающего сигнала, узел 
автоматического торможения транспортного 
средства,  а также на узел регистрации 
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нарушения скорости, выходной сигнал которого 
поступает на передающую антенну связи с 
дорожной полицией.

Предотвращается нарушение транспортным 
средством допустимой скорости движения по 
всей длине его пути,  1 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2975 (13) A
C01F 7/00

(21) AM20140075 (22) 20.06.2014
(72) Врам Хачатрян (AM) 
(73) Врам Хачатрян, 0089, Ереван, уч-к “Маяк” 
32, кв. 12 (AM) 
(54) Способ получения гидроокиси или окиси 
алюминия и водорода
(57) Изобретение относится к неорганической 
химии, в частности, к способам получения 
гидроксида или оксида алюминия и водорода, 
и может найти применение в опто- и лазерной 
технике, водородной энергетике, а также для 
выращивания монокристаллов.

Металлический алюминий подвергают 
взаимодействию с водой, образовавшийся 
гидроксид алюминия и водо  род непрерывно 
удаляют из реакционной среды. Алюминий 
используют в виде алюми ниевой чушки или 
порошка 99,99% чистоты, взаимодействие 
осуществляют нагреванием реакционной 
смеси при температуре 85-120°C при значении 
pH 12,5-14,0 в присутствии активатора.  
Образовавшийся водный осадок оксида 
алюминия отделяют вакуумной фильтрацией, 
промывают сверхчистой водой, после чего 
его высушивают при температуре 1200°C 
с получением оксида алюминия (a-Al2O3). 
Образовавшийся водород отделяют вакуумным 
извлечением посредством палладиевой 
мембраны. В качестве активатора используют 
комплексные ненасыщенные соединения 
алюминия, взятые с начальной концентрацией 
50-150г/л, а именно, аквакомплекс алюминия, 
гидроксокомплекс алюминия, оксикислотный 
комплекс алюминия или нитрид алюминия.

Повышается технологичность способа, 
чистота продуктов и снижается их себестоимость.

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2976 (13) A
C01F 7/00
C01B 3/00

(21) AM20140076 (22) 20.06.2014
(72) Врам Хачатрян (AM) 
(73) Врам Хачатрян, 0089, Ереван, уч-к “Маяк” 
32, кв. 12 (AM) 
(54) Способ глубокой очистки гидроксида и 
оксида алюминия
(57) Изобретение относится к области получения 
сверхчистых веществ, в частности, к способам 
глубокой очистки гидроксида
и оксида алюминия 
и может найти применение в лазерной и 
оптотехнике в процессе выращивания оксидных 
монокристаллов. 

Раствор гидроксида и оксида
алюминия 
подвергают кислотной обработке   -   при 
перемешивании добавляют раствор азотной 
кислоты до значения pH 3, затем добавляют 
водный раствор аммиака до значения pH 
10, затем опять раствор азотной кислоты до 
значения pH 5. После этого раствор подвергают 
электродиализу, который проводят в 4 этапа. На 
первом этапе сила тока - 27А, напряжение - 5B, на 
втором этапе сила тока - 5A, напряжение - 70B, на 
третьем этапе сила тока - 1A, напряжение - 600B, 
на четвертом этапе сила тока - 0,3A, напряжение 
- 1500B. Одновременно с электродиализом 
раствор обрабатывают наносекундными 
электромагнитными импульсами (НЕМИ), 
которые имеют следующие параметры: 1-1,5 
МВт в импульсе при частоте их повторений 
1000 Гц, продолжительность импульса 10-10-
10-9 секунд. Повышается степень очистки и 
производительность электродиализа.

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2977 (13) A
C03B37/00
C03B3/00

(21) AM20150056 (22) 30.04.2015
(72) Сократ Григорян (AM), Артур Азизбекян (AM), 
Антон Безлоковски (RU), Саро Мелкумян (AM), 
Эдик Григорян (AM), Аветик Хулян (AM), Артур 
Акобян (AM), Сергей Смирнов (RU), Евгений 
Безлоковски (RU), Денис Боровков (RU) 
(73) “Аргел” ЗОО (AM) 
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(54) Способ производства волокна из при род -
ного базальта и установка для его осу щест-
вления 
(57) Изобретение относится к машиностроению, 
в частности к способу производства волокна из 
базальта и к установке для его осуществления.
Породу базальта плавят в плавильной печи 
при температуре 1540-1640°C и формуют 
три слоя плавленного базальта - нижний 
закристаллизованный неподвижный слой, 
промежуточный малоподвижный слой и 
верхний слой, из которого через гидрозатвор 
выработочный гомогенный поток из 
канала щелевых камней, установленных на 
дне фидерной системы и дополнительно 
обогреваемых щелевых камней под 
гидростатическим давлением поступает в 
фильерный питатель, откуда сформированное 
волокно подается в намоточный аппарат. В 
режиме устойчивого процесса непрерывного 
вытягивания базальтовых волокон, а также 
в режиме получения грубого волокна 
предусмотрена насадка-активатор с одной или 
двумя щелями, с возможностью автоматичес-
кого перехода из одного режима в другой режим. 
Обеспечивается непрерывность процесса, 
повышается качество расплава базальта и 
волокна, увеличивается производительность, 
уменьшается себестоимость продукции, 2 
независимых пункта , 4 ил..  
(74) Ал. Нагапетян

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2978 (13) A
C30B 29/00
C04B 35/00

(21) AM20140077 (22) 20.06.2014
(72) Врам Хачатрян (AM) 
(73) Врам Хачатрян, 0089, Ереван, уч-к “Маяк” 
32, кв. 12 (AM) 
(54) Способ получения шихты для выращи-
вания монокристаллов сапфира
(57) Изобретение относится к области 
выращивания монокристаллов, в частности, к 
способам получения шихты для выращивания 
объемных монокристаллов сапфира из расплава, 

и может найти применение в опто- и лазерной 
технике. 

Порошок окиси алюминия (AL2O3) в 
присутствии добавок подвергают механическому 
уплотнению, затем высокотемпературному 
обжигу. В качестве порошка окиси алюминия 
используют гамма- модификацию окиси 
алюминия (γ-AL2O3), в качестве добавок 
– 5,0-10,0% от веса шихты нанобемита, 
0,7-1,0% гидроксинитрата и 0,001-0,003% 
борной кислоты, механическое уплотнение 
осуществляют методом изостатического 
радиального прессования.

Повышаются технологичность и 
производительность процесса приготовления 
шихты, уменьшается содержание примесей в 
шихте, а также снижается себестоимость шихты.

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2979 (13) A
E01C19/00

(21) AM20150113 (22) 09.09.2015
(72) Роберт Межлумян (AM), Леонид Сажинян 
(AM), Камо Давтян (AM), Размик Межлумян (AM), 
Вардгес Айрапетян (AM) 
(73) Роберт Межлумян, 0052, Ереван, пер. 
шоссе Тбилиси 1, кв. 24 (AM), Леонид Сажинян, 
0052, Ереван, пер. шоссе Тбилиси 2, кв. 14 (AM), 
Камо Давтян, 0070, Ереван, ул. Ер. Кочара 21, 
кв. 88 (AM) 
(54)  Многофункциональная дорожно-
строительная машина 
(57) Изобретение относится к дорожно-
строительным машинам, особенно к машинам  
предназначенным для установки бордюрных 
камней, разделяющих проезжую часть дороги 
от тротуара.

Многофункциональная дорожно-строительная 
машина имеет размещенную на несущей раме 
грузовую стрелу со своими механизмами пово-
рота и выпуска, грузоподъемник со своим зах-
ватом и механизмами  перемещения и поворота 
относительно вертикальной оси захвата, 
гидронасос высокого давления, бак рабочего тела 
и панель управления. Машина дополнительно 
имеет узел траншеекопателя, размещенный на 
несущей раме. Узел траншеекопателя состоит 
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из консольного барабанного ротора, привода 
вращения ротора и механизма перевода 
ротора из траспортировочного положения в 
рабочее. Механизмы линейного перемещения 
машины выполнены в виде гидроцилиндров, 
а механизмы поворота и вращения – в виде 
гидромоторов, каждый из которых связан 
с пультом управления и гидронасосом. 
Расширяются функциональные возможности 
машины, обеспечивается унификация рабочих 
исполнительных органов, 3 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2980 (13) A
E04F19/00

(21) AM20150091 (22) 14.07.2015
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Разделитель плиток
(57) Изобретение относится к области строи-
тельства, в частности к разделителям, исполь-
зуемым при укладке плитки. 

Разделитель плиток имеет одинаковой 
толщины шесть крыльев в форме округленных 
на концах прямоугольных призм. Четыре крыля 
перпендикулярно пересекаются в центре. Два 
соосных крыла выполнены в виде прямоугольных 
призм, а другие два крыла вместе являются 
частью крестообразной формы U-образной 
призмы. На одной прямоугольной призме 
крыла к верхней части крепится U-образная 
призма крыльев. Внутренний пробой крыльев 
U-образной призмы меньше внутреннего 
пробоя сопряженных крыльев. На боковых и 
нижних краях крестообразных крыльев в виде 
прямоугольных призм и нижних краях крыльев 
U-образной призмы имются косые разрезы.

Расширяются возможности применения 
разделителя, 40 ил..  

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2981 (13) A
F03G 4/00

(21) AM20140073 (22) 03.06.2014

(72) Левон Мурадян (AM), Мурад Мурадян (RU), 
Жанна Седракян (RU) 
(73) Левон Мурадян, 0070, Ереван, Е. Кочар 17, 
кв. 26 (AM), Мурад Мурадян, 117556, Москва, 
Варшавская 70/3, кв. 34 (RU), Жанна Седракян, 
117556, Москва, Варшавская 70/3, кв. 34 (RU) 
(54) Устройство для преобразования геотер-
мальной энергии в электрическую
(57) Изобретение относится к получению 
электрической энергии из геотермальной, 
когда первичным источником тепловой энергии 
являются подземные послемагматические 
тепловые поля.

Устройство устанавливается в буровой 
скважине и содержит закрепляющее стенки 
скважины средство, нижняя часть которого 
содержит рабочую жидкость, паровую турбину, 
которая трубопроводами входа и выхода 
герметически соединена со скважиной, и 
генератор, который кинематически соединен 
с паровой турбиной. Трубопроводы входа 
и выхода снабжены клапанами давления. 
Клапан давления на выходе установлен 
на крышке парового котла, а трубопровод 
выхода осесимметрично продлится в котел, 
преобразуя территорию превращающуюся в 
цилиндр. Внутренняя часть выходной трубы 
внутри котла выполнена из двухслойного и 
между слоями установлен теплоизолятор. 
Крышка котла имеет кольцевой паз. Между 
частями парообразования и перегрева пара 
котла устанавливается кольцеобразный бак. 
Повышается эффективность преобразования 
энергии, 3 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2982 (13) A
F04F 7/00

(21) AM20140061 (22) 12.05.2014
(72) Эдуард Ашчиянц (AM) 
(73) Эдуард Ашчиянц, 0025, Ереван, Саят-Нова 
37, кв. 42 (AM) 
(54) Гидравлический таран
(57) Изобретение относится к гидротехнике, 
в частности к конструкции гидравлических 
таранов. и может использоваться в водо-
снабдительных сетях.



117

ՄԱՍ 1
 

117

№ 12 
25 . 1 2 . 20 15

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Гидравлический таран имеет трубу 
снабжения, рабочий ящик, ударные и 
нагнетательные клапаны, водовоздушный 
резервуар и нагнетательную трубу. В конце 
рабочего ящика, внутри него прикреплен, по 
меньшей мере, один полый резиновый шарик.

Повышается производительность гидравли-
ческого тарана, 1 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2983 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20150104 (22) 06.08.2015
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM) 
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. Шнорали 
25, кв. 24 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, 
Н. Шнорали 25, кв. 24 (AM) 
(54) Способ измерения тангенса угла ди элек-
три  ческих потерь электроизоляцион ных мате-
риалов
(57) Согласно способу измерения тангенса угла 
диэлектрических потерь электроизоляционных 
материалов, один из зажимов контролируемого 
объекта соединяют с общим проводом, 
последовательно с контролируемым объектом 
включают основной и дополнительный 
резисторы одинакового сопротивления, 
к зажимам дополнительного резистора 
подключают неподвижные контакты 
однополярного электрического переключателя. 
Образованный этими соединениями 
измерительный двухполюсник подключают 
к источнику напряжения переменного 
тока. Измеряют угол фазового сдвига 
между напряжениями подвижного контакта 
переключателя и контролируемого объекта 
в двух положениях подвижного контакта 
переключателя и определяют тангенс угла 
диэлектрических потерь контролируемого 
объекта по предлагаемой в заявке формуле.

Упрощается процесс измерения экви-
валентного параллельного сопротивления 
емкостного датчика, повышается точность 
измерения, 2 ил.

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2984 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20150107 (22) 10.08.2015
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM) 
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. Шнорали 
25, кв. 24 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, 
Н. Шнорали 25, кв. 24 (AM) 
(54) Устройство для определения тангенса угла 
диэлектрических потерь
(57) Изобретение относится к электро-
измерительной технике и может использоваться 
для измерения высоковольтным напряжением 
тангенса угла диэлектрических потерь 
твердых изоляционных материалов, жидких 
диэлектриков. 

Устройство для определения тангенса угла 
диэлектрических потерь содержит источник 
напряжения питания синусоидального 
переменного тока, высоковольтный 
трансформатор, обмотка низкого напряжения 
которого подключена к источнику питания, 
а обмотка высокого напряжения имеет 
дополнительный вывод, основной резистор, 
измеритель разности фаз двух переменных 
напряжений, вычислительное приспособление, 
первый основной вывод обмотки высокого 
напряжения трансформатора посредством 
последовательно соединенных испытуемым 
объектом и основным резистором подключен 
ко второму основному выводу и к общему 
проводу. Первый вход измерителя разности 
фаз соединен с общей точкой основного 
резистора и испытуемого объекта, второй вход 
– с дополнительным выводом обмотки высокого 
напряжения трансформатора, а выход – с 
вычислительным приспособлением. Устройство 
имеет также дополнительный резистор с 
сопротивлением, равным сопротивлению 
основного резистора, который посредством 
электрического ключа соединен параллельно 
с основным резистором, а вычислительное 
приспособление определяет тангенс угла 
диэлектрических потерь по заданной формуле.

Повышается точность определения тангенса 
угла диэлектрических потерь, 2 ил.. 

_____________________
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(51) 2015.01 (11) 2985 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20150110 (22) 24.08.2015
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM) 
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. Шнорали 
25, кв. 24 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, 
Н. Шнорали 25, кв. 24 (AM) 
(54) Способ измерения влажности древесины
(57) Согласно способу измерения влажности 
древесины образец древесины помещают между 
электродами емкостного преобразователя. 
Последовательно с емкостным преобразователем 
включают два резистора, к выводам второго из 
которых подключают неподвижные контакты 
однополярного электрического переключателя. 

Образованный этими соединениями 
измерительный двухполюсник питают 
высокочастотным переменным током. Измеряют 
угол фазового сдвига между напряжениями 
подвижного контакта переключателя и 
емкостного преобразователя в двух положениях 
переключателя. По соответствующей формуле 
вычисляют емкость емкостного преобразователя 
и по полученному значению емкости емкостного 
преобразователя определяют влажность 
древесины.

Упрощается процесс измерения влажности 
древесины, повышается точность измерения 
влажности, 2 ил..

_____________________
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Сведения о выданных патентах

(51) 2015.01 (11) 429  (13) U
A01G13/00

(21) AM20150052U (22) 17.04.2015
(72) Ашот Сафарян (AM), Вальтер Атанесян (AM) 
(73) Фонд “Национальный университет 
архитектуры и строительства Армении”, 0009, 
Ереван, Терьяна 105 (AM) 
(54) Защитная ограда для саженцев деревьев
(57) Полезная модель относится к сельскому 
хозяйству и может использоваться в городских, 
лесных и огородных хозяйствах. 

Защитная ограда для саженцев деревьев 
имеет каркас, состоящий из трех наклонно 
установленных, соединенных между собой, 
однотипных стержней, нижние участки 
стержней - остроконечные и телескопические, 
с возможностью фиксации в соответствующем 
положении, а  верхние концевые участки 
округлены. Ограда имеет три дополнительных 
стержня, соединенных между собою кольцами, 
верхний из которых имеет маленький диаметр, 
а  нижний - большой. Кольца состоят из двух 
половин, причем на одном конце они соединены 
между собой шарнирами, а на другом – 
замками, стержни установлены по периметру 
колец на равном расстоянии друг от друга, 
остроконечные стержни жестко соединены с 
кольцами с наружной стороны. Дополнительные 
стержни шарнирно соединены с нижним 
кольцом с наружной стороны. Дополнительные 
стержни расположены внутри верхнего кольца, 
причем каждый дополнительный стержень 
имеет шарнирно соединенный с ним рычаг, 
имеющий паз, который соединен с верхним 
кольцом с помощью болтовых соединений с 
возможностью фиксации в соответствующем 
положении. 

Ограда обеспечивает вертикальный рост 
саженцев и защищает от ударов, 1 ил.      

_____________________

(51) 2015.01 (11) 430  (13) U
B64D 9/00

(21) AM20150117U (22) 22.09.2015

(72) Егор Амбарян (AM) 
(73) Егор Амбарян, 0052, Ереван, З. Саркавага 
54/4, кв. 27 (AM) 
(54) Тара для транспортировки фюзеляжа 
самолета-истребителя
(57) Полезная модель относится к авиации, 
в частности, к тарам для транспортировки 
самолетов, и может быть использована для 
транспортировки самолета-истребителя МиГ-29 
и его модификаций разными транспортными 
средствами.

Тара изготовлена из стальных профилей 
и имеет фермовую конструкцию, две рамы, 
ребра жесткости, основание, сформированное   
горизонтальными сторонами рам и ребрами 
жесткости. Каждая из рам содержит кольца 
для поднятия подъемным краном и для 
швартовки. Тара дополнительно содержит 
шесть рам с кольцами для поднятия 
подъемным краном и для швартовки, стены, 
сформированные вертикальными сторонами 
рам и ребрами жесткости и верхнее основание, 
прикрепленное к основанию посредством стен, 
сформированных  горизонтальными сторонами 
рам и ребрами жесткости. Первая и седьмая 
из рам - опорные и содержат элементы для 
опирания фюзеляжа и профильные балки для 
опирания и фиксации, а четвертая, пятая, шестая 
и восьмая рамы - узловые и содержат элементы 
для закрепления фюзеляжа и профильные 
балки. Вторая и третья рамы выполнены для 
обеспечения прочности и жесткости тары. Ребра 
жесткости прикреплены к основаниям, к стенам 
и к рамам. Верхние балки рам и верхние ребра 
жесткости, ребра жесткости верхнего основания, 
элементы для закрепления фюзеляжа четвертой, 
пятой и шестой рам - съемные.

Обеспечивается эффективное исполь-
зование возможностей транспортировки 
тяжелыми транпортными самолетами, 
уменьшается объем монтажных работ, 15 ил.. 

_____________________
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(51) 2015.01 (11) 431  (13) U
C25B 1/00

(21) AM20150102U (22) 05.08.2015
(72) Карапет Джогарян (AM) 
(73) Карапет Джогарян, 0070, Ереван, Ерванда 
Кочара 3, кв. 41 (AM) 
(54) Устройство для получения водорода
(57) Полезная модель относится к 
электрохимической промышленности, в 
частности, к устройствам для получения 
водорода и кислорода.

Устройство содержит двухполюсные 
электроды, емкость для воды и прикрепленный 
посредством трубы к емкости сосуд для 
накопления водорода и кислорода. Емкость 
посредством установленного в своей верхней 
части металлического проводника прикреплена 
к трубе сосуда. Двухполюсные электроды 
осуществлены в виде металлических пластин, 
установленных параллельно, по отношению друг 
к другу с зазором. В зазорах плотно установлены 
диэлектрические плитки. Устройство 
дополнительно содержит датчик количества 
наполнения водорода, датчик контроля 
потребления водорода, датчик контроля 
расхода электрического тока, прикрепленный к 
емкости и к металлическим пластинам водяной 
насос, прикрепленный к нему электрический 
вентилятор и электрический узел контроля. 
Электрический узел контроля прикреплен к 
металлическим пластинам, к металлическому 
проводнику, к датчику количества наполнения 
водорода, установленному на входной трубе 
сосуда, к датчику контроля потребления 
водорода, установленному на выходной 
трубе сосуда, к датчику контроля расхода 
электрического тока, установленному на трубе, 
соединяющей емкость с металлическими 
пластинами и к электрическому вентилятору.
Металлические пластины изготовлены из 
нержавеющей стали, диэлектрические плитки 
– из каучука, а металлический проводник – из 
меди. 

Уменьшается энергопотребление, повы-
шается продуктивность работы устройства, 1 
ил.. 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 432  (13) U
E21F 13/00
B64B 1/00

(21) AM20150070U (22) 02.06.2015
(72) Грант Алоян (AM), Роберт Габриелян (AM), 
Геворг Гаспарян (AM), Армен Гулумян (AM) 
(73) ООО “Гапэкс” (AM) 
(54) Аэро-канатная транспортная система
(57) Полезная модель относится к транспортным 
средствам. 

Аэро-канатная транспортная система 
имеет последовательно соединенные аэростат, 
балластную емкость, грузовую камеру и тяговую 
тележку. Посредством тягового каната система 
соединена с расположенной на земле тяговой 
лебедкой со своим приводом. Тяговый канат 
соединенен с тяговой тележкой. Суммарная 
масса балластной емкости, грузовой камеры и 
тяговой тележки постоянна и равна 95-105% 
подъемной силы аэростата. 

Повышаются надежность и грузоемкость, 
понижается вероятность качания высокой 
амплитуды под воздействием ветра, 1 ил..
(74) Р. Манасерян

_____________________

(51) 2015.01 (11) 433  (13) U
G08G 1/00

(21) AM20140146U (22) 10.01.2013
(85) 23.10.2014
(86) PCT/RU2013/000013, 10.01.2013
(87) WO 2014/058340, 17.04.2014
(31) 2012142911,  (32) 08.10.2012,  (33) RU
(72) Олег Леонидович Дягилев (RU), Андрей 
Владимирович Салов (RU), Феликс Зиновьевич 
Эмдин (RU) 
(73) Акционерное Общество “Производственное 
Объединение “Уральский Оптико-Механический 
Завод” Имени Э. С. Яламова” (RU) 
(54) Пешеходный светофор
(57) Полезная модель относится к технике 
световой сигнализации, в частности, к 
пешеходным светофорам на светодиодах 
и содержит комплекс дополнительных 
модулей, повышающих информативность 
сигнального устройства. Пешеходный светофор 
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содержит основные модули с сигнальными 
источниками излучения, выполненными на 
основе светодиодов, контроллер, источник 
питающего напряжения и, по крайней мере, 
один дополнительный модуль с сигнальными 
источниками излучения. Дополнительный 
модуль установлен в дорожное покрытие 
пешеходного перехода  с возможностью 
создания сплошной или прерывистой линии на 
участке пешеходного перехода и излучает свет 
синхронно с основными модулями.
Пешеходы обеспечиваются дополнительной 
информацией о загорающемся сигнале 
светофора, повышающей безопасность на 
дорогах, 2 ил..
(74) Э. Нагапетян

_____________________

(51) 2015.01 (11) 434  (13) U
G09B 9/00

(21) AM20150018U (22) 24.02.2015
(72) Радик Ванунц (AM) 

(73) ООО “Радван технология”, 0029, Ереван, 
5-ая улица кв. Силикян 58 (AM) 
(54) Комплексный тренажер БМП-2
(57) Комплексный тренажер боевой машины 
пехоты БМП-2 содержит аппаратно-
программные модуль инструктора, модули 
с динамическими платформами-боевой 
модуль и модуль управления, электронные и 
механические имитаторы, установленные в 
боевом модуле и в модуле управления, мотор-
редукторы, обеспечивающие трехмерное 
и синхронное движение динамических 
платформ. Мотор-редукторы связаны с 
компьютерами модуля инструктора. Тренажер 
дополнительно содержит пять имитаторов, 
осуществленных в виде боковых приборов 
наблюдения. Три из имитаторов установлены 
в боевом модуле, с возможностью обеспечения 
меткости выполнения огневых упражнений и 
исследования мишеней, а два - установлены в 
модуле управления, с возможностью обеспечения 
точности управления машиной. Повышается 
эффективность обучения, сокращается время 
обучения, 2 ил..

_____________________
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11 номер свидетельства
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24 дата регистрации
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(51) 02-07 (11) 377  (13) S 
(21) 20150014  (22) 28.04.2015
(72) Нарине Геворкян (AM) 
(73) Нарине Геворкян, Ереван, ул. Г. Нжде 13/2, 
кв. 3 (AM) 
(54) Пряжка (3 варианта)

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-01 (11) 378  (13) S 
(21) 20150031  (22) 31.08.2015
(72) Анна Тер-Есаян (AM) 
(73) ООО “Ван-Чартер”, Ереван, ул. Закяна 3, 
кв. 84 (AM) 
(54) Бутылка

_____________________
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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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