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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) 2924 (13) A
C11N 1/00

(21) AM20140084 (22) 11.07.2014
(72) Ֆլորա Տխրունի (AM), Աշոտ Սաղյան 
(AM), Ծովինար Բալաբեկյան (AM), Քրիստինա 
Կարապետյան (AM), Տատյանա Խաչատրյան 
(AM), Արմեն Աղաջանյան (AM) 
(73) ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա 
գիտաարտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ, 0056, 
Երևան, Գյուրջյան 14 (AM) 
(54) Rhamn 20-12 BCN 1 և Rhamn 20-12 BCN 2 
բակտերիացիններ արտադրող Lactobacillus 
rhamnosus БТК 20-12 մանրէների շտամ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնոլոգիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ Lacto-
bacillus rhamnosus БТК 20-12 շտամին և 
շտամից անջատված կենսաբանորեն ակտիվ 
բակտերիացիններին՝ Rhamn 20-12 BCN 1 և 
Rhamn 20-12 BCN 2  (պեպտիդներ), որոնք 
ընդունակ են ճնշել տարբեր աղբյուրներից 
անջատված ախտածին մանրէների, 
հակաբիոտիկների հանդեպ կայուն մանրէների 
և հատուկ վտանգավոր վարակների 
հարուցիչների աճը:

Rhamn 20-12 BCN 1 և Rhamn 20-12 
BCN 2 բակտերիացիններ արտադրող Lac-
tobacillus rhamnosus БТК 20-12 մանրէների 
շտամը (ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» 
գիտաարտադրական կենտրոնի «Մանրէների 
Ավանդադրման Կենտրոն» հիմնարկ, համար՝ 
MDC 9631) մեկուսացվել է Lactobacillus rham-
nosus БТК-109 /ИНМИА/ 9614 շտամից՝ աուտո-
սելեկցիոն աստիճանական կլոնավորման 
մեթոդի կիրառմամբ:

Բարձրացվում է Lactobacillus rham-
nosus БТК 20-12 շտամով արտադրվող 
հակամանրէային ակտիվություն ունեցող երկու 
բակտերիոցինների՝ Rhamn 20-12 BCN 1 և 
Rhamn 20-12 BCN 2,  ելքը: 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2925 (13) A
C12P 1/00

(21) AM20140080 (22) 26.06.2014

(72) Արմեն Աղաջանյան (AM), Ֆլորա Տխրունի 
(AM), Գայանե Հովհաննիսյան (AM), Կարինե 
Եղյան (AM), Անդրանիկ Վարդանյան (AM), 
Աշոտ Սաղյան (AM) 
(73) ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա 
գիտաարտադրական կենտրոն» ՊՈԱԿ, 0056, 
Երևան, Գյուրջյան 14 (AM) 
(54) Կուլտուրալ հեղուկներից կենսաարգե-
լակիչի անջատման և մաքրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնոլոգիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ կուլտուրալ 
հեղուկներից կենսաարգելակիչի անջատման և 
մաքրման եղանակներին:

Կենսասինթեզով ստացված կուլտուրալ 
հեղուկը ցենտրիֆուգում են, ստացված 
կենսազանգվածն առանձնացնում են 
վերնստվածքային հեղուկից, վերնստված-
քային հեղուկն անցաթողում են 
անիոնա   փոխանակային խեժով լցված 
իոնա փոխանակային աշտարակով,  խեժը 
լվանում են ջրով, ապա դրանից ողողում են 
կենսաարգելակիչը 3%-անոց ամոնիակաջրով, 
ստացված էլյուա  տը շոգիացնում են մինչև 
չոր նյութերի 50-55% պարունակությունը, 
որից հետո էլյուատն աղարկում են, քամելով 
հեռացնում են նստվածքը, քամուկը 
շոգիացնում են: Կենսաարգելակիչը լուծամզում 
են քամուկից օրգանական լուծիչով, ապա 
օրգանական ֆազը շոգիացնում են մինչև չոր 
նյութերի 70-73% պարունակությունը, իսկ 
կենսազանգվածը լուծամզում են աղաթթվով: 
Կենսաարգելակիչ պարունակող լուծամզուքն 
անջատում են նստվածքից և անցաթողում 
կատիոնա փոխանակային խեժով լցված 
իոնափոխանակային աշտարակով, խեժը 
լվանում են ջրով, խեժից կենսաարգելակիչը 
ողողում են 3%-անոց ամոնիակաջրով և էլյուա-
 տը շոգիացնում են:

Մշակված է կուլտուրալ հեղուկներից 
բար ձր մանրէասպան հատկություններ ունեցող 
կենսաարգելակիչի անջատման և մաքրման 
արդյունավետ տեխնոլոգիական եղանակ: 

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

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

21
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(51) 2015.01 (11) 402  (13) U
A21B 5/00

(21) AM20140181U (22) 25.12.2014
(72) Աշոտ Ավետիսյան (AM) 
(73) Աշոտ Ավետիսյան, 1501, Գեղարքունիքի 
մարզ, ք. Սևան, Չարենցի 179բ (AM) 
(54) Լավաշի փուռ
(57) Լավաշի փուռն ունի գրտնակող 
մեխանիզմ, ջեռուցող տարրերով թունելային 
վառարան, վառարանով անցնող հոլովակավոր 
փոխակրիչ, խոնավացնող սարք և օդափոխիչ 
համակարգ: Փուռը  համալրված է փոխակրիչին 
զուգահեռ տեղակայված լրացուցիչ 
հոլովակավոր փոխակրիչով: Փոխակրիչների 
միջև տեղակայված է վառարանի իրանին 
ամրակցված միջնորմ: Ջեռուցող տարրերը 
տեղակայված են փոխակրիչի սկզբնամասում 
և փոխակրիչների միջև՝ միջնորմից վեր: 
Խոնավացնող սարքը տեղակայված է լրացուցիչ 
փոխակրիչի ելքում՝ վառարանից դուրս: 
Օդափոխիչ համակարգն ունի երկու օդափոխիչ, 
որոնցից առաջինը տեղակայված է լրացուցիչ 
փոխակրիչի ելքում՝ վառարանից դուրս, իսկ 
երկրորդը տեղակայված է փոխակրիչի ելքում՝ 
վառարանում ներսարքված:

Պարզեցվում են փռի կառուցվածքը և 
շահագործումը, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 403   (13) U
E04F 19/00

(21) AM20130133U (22) 27.09.2013
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Սալիկների բաժանարար
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
շինարարությանը, մասնավորապես՝ սալիկների 
տեղադրելու ժամանակ օգտագործվող 
բաժանարարներին:

Սալիկների բաժանարարն ունի պրիզմա ու 
դրա հիմքերին միակցված բաժանարար թևեր: 
Կենտրոնական մասում ունի ութանիստ անցքով 
հավասարանիստ քառանկյուն պրիզմա, որի 

կողային նիստերը կիսագլաններ են, իսկ չորս 
անկյունները կլորացված են: Պրիզմայի պատերի 
ստորին հիմքերի կենտրոններին ամրակցված 
է խաչ-բաժանարարի թևերի վերին հարթ 
հիմքերը: Յուրաքանչյուր թևի երկու կողային 
նիստերը հարթ են: Թևերի ստորին հիմքը և 
արտաքին կողը կիսագլանաձև են և թևերի 
գագաթներն ունեն 1/4 գնդի տեսք: Թևերի 
վերևի հիմքերի հատման կետում ուղղահայաց 
ամրակցված է գլանաձև, կիսագնդաձև ծայրով 
ելուստ-բաժանարար, որի տրամագիծը, 
քառանկյուն պրիզմայի բարձրությունը, ինչպես 
նաև բաժանարարի թևերի հաստությունը 
հավասար են միմյանց:

Սալիկների բաժանարարի քառանիստ 
պրիզմայի երեք պատերի ստորին հիմքերի 
կենտրոններին ամրակցված է կենտրոնից դուրս 
եկող երեք հավասարաչափ թևեր, որոնցից մեկն 
ուղղահայաց է մյուս երկուսին, որոնք ունեն մեկ 
ընդհանուր երկայնական առանցք:

Ընդլայնվում են բաժանարարի կիրառման 
հնարավորությունները, 53 նկ.: 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 404  (13) U
H04B 1/00

(21) AM20140164U (22) 28.11.2014
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM) 
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069, 
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM) 
(54) Ցածր և ենթացածր հաճախության ազդա-
նշանների ընդունիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
զգայուն ընդունման տեխնիկային և 
կարող է օգտագործվել տարբեր ծագում 
ունեցող էլեկտրամագնիսական, ակուստիկ, 
հիդրոակուստիկ, սեյսմիկ, ցածր և ենթացածր 
հաճախության ազդանշանների հայտնաբերման 
և գրանցման համար:

Ընդունիչն ունի ազդանշանային և 
հենարանային պարամետրոններ, որոնց մղման 
մուտքերին միացված է կայունացված մղման 
գեներատորի ելքը, իսկ պարամետրոնների 
ազդանշանային ելքերը միացված են փուլային 

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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դետեկտորի տարբեր մուտքերին: Փուլային 
դետեկտորի ելքին միացված է ազդանշանի 
չափանիշային մշակման որոշիչ բլոկ: 
Ազդանշանային պարամետրոնի կարգավորող 
մուտքին միացված է կոմուտացման տարր: 
Ընդունիչը լրացուցիչ ունի գործարկիչ-
անջատիչների միջև միացված կուտակիչ 
ունակություն, որը ազդանշանի աղբյուրի հետ 
միացվում է առաջին գործարկիչ- անջատիչի 
միջոցով: Կայունացված մղման գեներատորի 
մյուս ելքին միացված է հաճախության բաժանիչ: 
Հաճախության բաժանիչի ելքին միացված է 
մոդուլացնող իմպուլսների ձևավորիչի մուտքը, 
որի մեկ ելքը միացված է կոմուտացման տարրի 
մուտքին, իսկ մյուսը` առաջին և երկրորդ 
գործարկիչ-անջատիչների կարգավորող 
մուտքերին:

Հնարավորություն է տալիս հազա րա-
վոր  չափման փուլեր  իրականացնել ցածր 
հաճախության ազդանշանի պարբերության 
ընթացքում և հայտնաբերել ազդանշանի 
պարամետրերը, 1 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 405   (13) U
H04L 27/00

(21) AM20140165U (22) 28.11.2014
(72) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան (AM) 
(73) Սերգեյ Գավրիլի Խալպախչյան, 0069, 
Երևան, Ռուբինյանց 1ա, բն. 73 (AM) 
(54) Ցածր և ենթացածր հաճախության ազդա-
նշանների ընդունիչ

(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
զգայուն ընդունման տեխնիկային և 
կարող է օգտագործվել տարբեր ծագում 
ունեցող էլեկտրամագնիսական, ակուստիկ, 
հիդրոակուստիկ, սեյսմիկ, ցածր և ենթացածր 
հաճախության ազդանշանների հայտնաբերման 
և գրանցման համար:

Ընդունիչն ունի ազդանշանային և 
հենարանային պարամետրոններ, որոնց մղման 
մուտքերին միացված է կայունացված մղման 
գեներատորի ելքը, իսկ պարամետրոնների 
ազդանշանային ելքերը միացված են փուլային 
դետեկտորի տարբեր մուտքերին: Փուլային 
դետեկտորի  ելքին միացված է ազդանշանի 
չափանիշային մշակման որոշիչ բլոկ և 
մոդուլացնող իմպուլսների ձևավորիչ , որի մեկ 
ելքին միացված է կոմուտացման տարր, որը 
միացված է ազդանշանային պարամետրոնի 
կարգավորող մուտքին: Ընդունիչը լրացուցիչ 
ունի կուտակիչ ունակություն, որը ազդանշանի 
աղբյուրի հետ միացվում է առաջին գործարկիչ-
անջատիչի միջոցով, իսկ ազդանշանային 
պարամետրոնին՝ երկրորդ գործարկիչ-
անջատիչի միջոցով: Գործարկիչ-անջատիչների 
կարգավորող մուտքերը միացվում են 
մոդուլացնող   իմպուլսների ձևավորիչի մյուս 
ելքին:

Հնարավորություն է տալիս հազարավոր 
չափման փուլեր  իրականացնել ցածր 
հաճախության ազդանշանի պարբերության 
ընթացքում և հայտնաբերել ազդանշանի 
պարամետրերը, 1 նկ.:

_____________________
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20131481  (111) 22842
(220) 28.10.2013 (151) 01.04.2015
   (181) 28.10.2023
(730) «Տոն ֆուդ» ՍՊԸ, 0064, Երևան, Բաբա-
ջանյան 48, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(526) Բացի «BREADWAY» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(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:

_____________________

(210) 20131482  (111) 22843
(220) 28.10.2013 (151) 01.04.2015
   (181) 28.10.2023
(730) «Տոն ֆուդ» ՍՊԸ, 0064, Երևան, Բաբա-
ջանյան 48, AM 
(442) 18.12.2013

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(540) 

(526) Բացի «BREADWAY» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(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:

_____________________

(210) 20131622  (111) 22844
(220) 26.11.2013 (151) 01.04.2015
   (181) 26.11.2023
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետ-
ստվեննոստյու «Էքստաբիլիտիս», RU 
(442) 18.12.2013
(540) 
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(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ մազերի 

համար, լոսյոններ մազերի համար, միջոցներ 
մազերի ներկման համար, պատրաստուկներ 
մազերի գանգրացման համար, պատ-
րաս տուկներ մազերի ուղղման համար (ոչ 
քիմիական ուղղում), պատրաստուկներ մազերի 
վերականգնման համար, պատրաստուկներ 
մազերի պաշտպանման համար, պատրաս-
տուկներ մազերի հարդարման համար (բոլոր 
վերոնշյալ ապրանքները նախատեսված միայն 
գեղեցկության սրահներում պրոֆոսիոնալ 
օգտագործման համար):
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140093 (111) 22845
(220) 31.01.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 31.01.2024
(730) ՋեյԷֆԱյ Գլոուբլ Պըրչըզինգ Լիմիթիդ, BB 
(442) 18.03.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. խանութներում մանրածախ առևտրի 

ծառայություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140814  (111) 22846
(220) 05.06.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 05.06.2024  
(730) Ուենդիզ Ինթերնեյշնլ, ԷլԷլՍի, US 
(442) 17.07.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապա հովման ծառայություններ. ժամանա կա վոր 
բնակատեղով ապահովում. խորտկա րան ներ, 
սրճարաններ, կաֆետերիաներ, ռեստո-
րաններ, ինքնասպասարկմամբ ռեստորան-
ներ, արտադրամասերի և ուսումնական 
հաստատությունների ճաշարաններ. բարեր.  
սննդամթերքի և ըմպելիքների պատրաստման 
և առաքման ծառայություններ. սննդամթերքի 
դուրսբերման հնարավորությամբ ռեստո-
րանների ծառայություններ. աթոռների, 
սեղանների, սեղանի սպիտակեղենի և 
սպասքի վարձույթ. տարածքների վարձույթ 
հանդիպումների անցկացման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140917  (111) 22847
(220) 16.06.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 16.06.2024
(730) «Կրեդիտ ալյանս» ՍՊԸ, Վայոց Ձորի 
մարզ, ք. Ջերմուկ, Ձախափնյակ 11/33, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «CREDIT ALLIANCE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն  պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց կանաչ, սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված   գործառնություններ:

_____________________
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(210) 20141031  (111) 22848
(220) 27.07.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 27.07.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Ջա նել յան, 
Երևան, Չեխովի 32/7, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(526) «cakes», «Պահպանման ժամկետը 10 օր», 
«Պահել՝ +5 - +100C պայմանում» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:
(511) 

դաս 30. խմորեղեն:
_____________________

(210) 20141032  (111) 22849
(220) 27.06.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 27.06.2024
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտա րակի խճ. 47/5, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ և բաց վարդագույն, բաց և մուգ կապույտ, 

սպիտակ, սև, բաց դեղին և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20141033  (111) 22850
(220) 27.06.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 27.06.2024
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա  -
րակի խճ. 47/5, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց կանաչ, սպիտակ, սև, դեղին, բեժ, ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

թյամբ գարեջրի): 
_____________________

(210) 20141178  (111) 22851
(220) 17.07.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 17.07.2024
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(730) «Զեթ ընդ Էյ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ 
փ., 19 շ., թիվ 5, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ, ապրանքների իրացում, 

գործերի կառավարում գործարարության 
ասպա րեզում, վարչարարական գործու-
նեություն գործարարության բնագավառում, 
գրասենյակային ծառայություններ:

_____________________

(210) 20141179  (111) 22852
(220) 17.07.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 17.07.2024
(730) «Զեթ ընդ Էյ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ 
փ., 19 շ., թիվ 5, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ, ապրանքների իրացում, 

գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում, վարչարարական գործու-
նեություն գործարարության բնագավառում, 
գրասենյակային ծառայություններ: 

_____________________

(210) 20141192  (111) 22853
(220) 18.07.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 18.07.2024
(730) ԷլՋի Հաուսհոլդ ընդ Հելթ Քեյը Լթդ., KR 
(442) 04.09.2014
(540) 

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

դաս 3. պատրաստուկներ լվանալիս 
սպիտակեղենի փափկացման համար. լվացքի 
միջոցներ. պատրաստուկներ չոր մաքրման 
համար. սպասքի լվացման միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ. շամպուններ. 
մազերի ողողման միջոցներ. մարմնի լոսյոններ. 
լոգանքի ժելեր. մարմնի մաքրման միջոցներ. 
ատամի փոշիներ և մածուկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141232  (111) 22854
(220) 31.07.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 31.07.2024
(730) Հանքուք Թայր Ուորլդուայդ Քո., Լթդ., KR 
(442) 06.10.2014
(540) 

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

դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծա-
նիվների դողեր. ավտոմոբիլի դողածածկան-
ներ. պատվածքներ դողերի համար. դողեր 
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող 
ռետինե մակադրակներ դողերի օդախցիկների 
նորոգման համար. հեծանիվների օդա-
խցիկներ. մոտոցիկլետների օդախցիկներ. 
օդախցիկներ օդաճնշական դողերի 
հա մար. օդախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. օդախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. օդաճնշական դողեր. 
գործիքների և պիտույքների հավաքածուներ 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
անիվների եզրակներ (եզրաշերտեր). թամբերի 
պատյաններ հեծանիվների համար. թամբերի 
պատյաններ մոտոցիկլետների համար. 
անվտանգության գոտիներ տրանսպորտային 
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միջոցների նստոցների համար. արգելակային 
կալուններ, կոճղակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. կախոցներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. դահուկային 
բեռնախցիկներ ավտոմոբիլների համար. 
անվադողերի բութակներ. դողեր 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. գլոցման մակերևույթներ դողերի 
պահպանաշերտերի վերականգնման համար. 
թրթուրներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. անխուց դողեր հեծանիվների համար. 
անխուց դողեր մոտոցիկլետների համար. 
դողերի փականներ. տրանսպորտային 
միջոցների անիվներ դողերով։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141261  (111) 22855
(220) 06.08.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 06.08.2024
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտա րակի խճ. 47/5, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

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

_____________________

(210) 20141265  (111) 22856
(220) 07.08.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 07.08.2024
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Ալմազ-Մ», RU 
(442) 07.11.2014

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ, դեղին և շագանակագույն գունային 
համա դրությամբ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
արդուզարդի ու կոսմետիկական միջոցներ 
անձնական խնամքի համար, ներառյալ՝ 
մաշկի մաքրման միջոցներ, այդ թվում՝ ժելեր 
և փրփուրներ լոգանքի և ցնցուղի համար, 
մազերի խնամքի միջոցներ, այդ թվում՝ մազերի 
շամպուններ և լավորակիչներ, դեմքի և մարմնի 
քսուքներ, այդ թվում՝ ձեռքերի և ոտքերի 
քսուքներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141294  (111) 22857
(220) 14.08.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 14.08.2024
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտա րակի խճ. 47/5, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________
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(210) 20141295  (111) 22858
(220) 14.08.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 14.08.2024
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք. 
(Դելավերի նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 18.09.2014
(310) UK00003043003   (320) 18.02.2014  (330) GB
(540) 

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

դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141312  (111) 22859
(220) 20.08.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 20.08.2024
(730)  Անհատ ձեռնարկատեր Վահան Խա -
չատրյան Տիգրանի, Երևան, Շինարարների 15, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(526) «clean home» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

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

դաս 3. լվացող և մաքրող միջոցներ, մաս-
նավորապես՝ ձեռքի հեղուկ օճառ, սպասք 
լվանալու հեղուկ, ապակի մաքրող հեղուկ, 
ժավելի սպիրտ:

_____________________

(210) 20141352  (111) 22860
(220) 29.08.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 29.08.2024
(730) Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դիետիկ նյութեր բժշկական նպա-

տակների համար. մանկական սննդարար 
պատրաստուկներ. դիետիկ և սննդային 
հավելումներ երեխաների համար, սննդային 
հավելումներ հեղուկ վիճակում. սննդային և 
դիետիկ հավելումներ փոքրիկ բատոնների 
տեսքով. սննդային խառնուրդներ նորածին-
ներին կերակրելու համար. մանկական սնունդ. 
վիտամիններ հղիների համար. վիտամիններ 
կրծքով կերակրելու ժամանակաշրջանի համար.

դաս 29. կաթի փոշի. կաթ և կաթնամթերք:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141354  (111) 22861
(220) 02.09.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 02.09.2024
(730) «Նյու սքայ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան,  
Արմենակյան 26, AM 
(442) 18.09.2014
(540) 
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(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 

ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

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

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և 
հացահատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20141398  (111) 22862
(220) 12.09.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 12.09.2024
(730) Արա Մարկոսյան, Երևան, Վարդանանց 
փ. 18/1, բն. 40, AM 
(442) 06.10.2014

(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 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական 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.

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

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

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 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. առևտուր.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա  նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմե տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20141432  (111) 22863
(220) 22.09.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 22.09.2024
(730) «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ, ք. Երևան, 
Հանրապետության հրապարակ, Վ. Սարգսյան 
26/1, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141470  (111) 22864
(220) 02.10.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 02.10.2024
(730) Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US 
(540) 

(511) 
դաս 9. դիտման և հսկման էլեկտրոնային 

սարքեր և ծրագրային արտադրանք. 
մոնիտորներ, սենսորներ և դյուրակիր համա-
կարգչային սարքեր ֆիզիոլոգիական և կենսա-
չափական տվյալների, ինչպիսիք են՝ սրտի 
զարկի հաճախության, զարկերակի, մարմնի 
ջերմաստիճանի, քրտնարտադրության, արյան 
ճնշման, քնի առանձնահատկությունների, 
ժամանակի, հեռավորության, արագության, 
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տեմպի, այրված կալորիաների և ֆիզիկական 
վիճակի այլ բնութագրերի չափման, 
հետևման, գրանցման և փոխանցման 
համար. համակարգիչների և սմարթֆոնների 
ինտերֆեյսներ. դյուրակիր համակարգչային 
սարքերի հսկման և քննման ապարատային 
և ծրագրային արտադրանք ֆիզիոլոգիական 
և կենսաչափական    տվյալների, ինչպիսիք 
են՝ սրտի զարկի հաճախության, զարկերակի, 
մարմնի ջերմաստիճանի, քրտնարտադրու թյան, 
արյան ճնշման, քնի առանձնահատկություն-
ների, ժամանակի, հեռավորության, 
արագության, տեմպի, այրված կալորիաների 
և ֆիզիկական վիճակի այլ բնութագրերի 
համար. դյուրակիր համակարգչային 
սարքեր ֆիզիոլոգիական և կենսաչափական 
տվյալների չափման համար. տվյալների 
մշակման սարքեր անձնական կրման համար. 
համակարգչային անլար սարքեր, որոնք 
փոխանցում են տվյալները համակարգիչներին, 
անձնական թվային քարտուղարներին, 
սմարթ ֆոններին, կիրառական ծրագրերին և 
օգտվող ների ինտերֆեյսներին ինտերնետային 
վեբ կայքերի և համակարգչային ու էլեկտրո-
նային հաղորդակցական այլ ցանցերի միջոցով. 
սմարթֆոններ. բջջային հեռախոսներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ. համա-
կարգիչներ. էլեկտրոնային պլանշետներ. 
համակարգչային և ցանցային սերվերներ. 
տվյալների մշակման սարքավորումներ. 
տվյալների մշակման և պահման կենտրոններ. 
հաղորդակցական անլար սարքեր. լոկալ ցանցի 
(LAN) և գլոբալ ցանցի (WAN) ապարատային 
և օպերացիոն ծրագրային արտադրանք. 
կիրառական ծրագրեր համակարգիչների, 
սմարթֆոնների և պլանշետների համար. 
կիսահաղորդիչներ. ինտեգրալային սխեմա-
ներ. միկրոպրոցեսորներ. համակարգչային 
ապարատային արտադրանք. համա կարգ-
չային և հեռահաղորդակցական ապա րա-
տային և ծրագրային արտադրանք. ցանցի 
ինտերֆեյսային քարտեր (NIC). համա-
կարգչային ներկառուցված ծրագրային և 
ապարատային միջոցներ. համակարգչային 
միկրոսխեմաների հավաքածուներ. համա-
կարգչային հիմնահարթակներ. գրաֆիկական 
միկրոսխեմաներ. գրաֆիկական հարթակներ. 
գրաֆիկական քարտեր. ձայնի և պատկերի 

գրանցման, փոխանցման կամ վերարտադրման 
սարքեր. սարքեր, սարքահիմքեր և ծրագրային 
արտադրանք, որոնք օգտագործվում են 
ամպային հաշվարկման և իրերի ինտերնետի 
հետ կամ դրանց համար. լիցքավորման 
էլեկտրոնային սարքեր. լիցքավորման 
էլեկտրոնային անլար սարքեր լրասարքերի 
համար. համակարգչային հակավիրուսային 
ծրագրային և ապարատային արտադրանք. 
սաղավարտներ.

դաս 10. սենսորներ, հսկման բաղադրիչներ 
և սարքեր ֆիզիոլոգիական և կենսաչափական 
տվյալների հավաքման համար. զարկերա-
կաչափներ. սրտի և քնի մոնիտորներ. 
արյան ճնշման մոնիտորներ. ֆիզիկական 
վիճակի բնութագրերի չափման սարքեր և 
սարքավորումներ. 

դաս 14. ոսկերչական իրեր, ժամացույցներ, 
ապարանջաններ, մատանիներ, ազնիվ 
մետաղներ, քարեր, թանկարժեք և կիսա-
թանկարժեք քարեր, որոնք ներառում են 
ֆիզիկական վիճակի և ակտիվության 
վերաբերյալ տվյալների, ինչպիսիք են՝ 
սրտի զարկի հաճախության, զարկերակի, 
ջերմաստիճանի, քրտնարտադրության, ժամա-
նակի, հեռավորության, արագության, տեմպի, 
այրված կալորիաների և քնի առանձնահատկու                                                                               
թյունների, ինչպես նաև միասնական 
ակտիվության տվյալների հետևման և 
հաշվետվության ֆունկցիաներ. ժամացույցներ 
և ապարանջաններ, որոնք հավաքում, պահում, 
փոխանցում և հաղորդում են տվյալները 
համակարգիչներին, անձնական թվային 
քարտուղարներին, սմարթֆոններին, կիրա-
ռական ծրագրերին և ինտերֆեյսներին 
ինտերնետային վեբ-կայքերի և համակարգչային 
ու էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով.

դաս 25. հագուստ, այն է՝ վերնաշապիկներ, 
սվիտերներ, ֆուֆայկաներ, տոպեր, տաբատ-
ներ, կիսատաբատներ, լողազգեստներ, կոշիկ-
ներ, գուլպաներ, պիժամաներ, ներքնազգեստ, 
կոմբինեզոններ, բոլորագլխարկներ, ձեռնոց-
ներ, վզկապներ և վերոնշյալ ապրանքներ, 
որոնց մեջ ներկառուցված են էլեկտրոնային 
սարքեր, որոնք ներառում են ֆիզիկական 
վիճակի և ակտիվության վերաբերյալ 
տվյալների, ինչպիսիք են` սրտի զարկի 
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հաճախության, զարկերակի, ջերմաստիճանի, 
քրտնարտադրության, ժամանակի, հեռավո-
րության, արագության, տեմպի, այրված 
կալորիաների և քնի առանձնահատկու-
թյունների, ինչպես նաև միասնական 
ակտիվության տվյալների հետևման և 
հաշվետվության ֆունկցիաներ. 25-րդ դասի 
ապրանքներ, որոնց մեջ ներկառուցված են 
էլեկտրոնային սարքեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141473  (111) 22865
(220) 03.10.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 03.10.2024
(730) «Սոնագրո» ՓԲԸ, Երևան, Թումանյան 18, 
բն. 9, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(526) «Silver» և «chocolates assortment» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ ներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն, սպիտակ և արծա-
թագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
մասնավորապես՝ շոկոլադե կոնֆետներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20141474  (111) 22866
(220) 03.10.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 03.10.2024
(730) Արթուր Գրիգորյան Գոռիկի, Երևան, 
Նանսենի 13, բն. 35, AM 

(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 17. ջերմամեկուսիչ սալեր, որոնք 

արտադրված են պոլիստիրոլից փրփրացման 
եղանակով՝ էքստրուզիայի մեթոդով:

_____________________

(210) 20141490  (111) 22867
(220) 09.10.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 09.10.2024
(730) Ակզո Նոբել Քոութինգս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., 
NL 
(442) 17.10.2014
(540) 

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

դաս 2. ներկեր. արծնուկներ. լաքեր. 
նոսրացուցիչներ. ներկանյութեր՝ բոլորը 
որպես հավելույթներ ներկերի, արծնուկների 
կամ լաքերի համար. մետաղը ժանգոտումից 
և փայտանյութը քայքայումից պաշտպանող 
նյութեր. նախաներկման պատրաստուկներ 
(ներկերի տեսքով). ներկեր փայտանյութերի 
համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________
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(210) 20141579  (111) 22868
(220) 23.10.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 23.10.2024
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20141582  (111) 22869
(220) 23.10.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 23.10.2024
(730) Աննա Ավագյան, Երևան, Կոնդ 1-ին թաղ., 
տուն 44, AM 
(442) 07.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկերչական իրեր:

_____________________

(210) 20141583  (111) 22870
(220) 24.10.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 24.10.2024
(730) Դը Քուիզնոս Մասթըր ԼԼՍ, US 
(442) 03.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. սենդվիչներ, սուզանավ-սենդ-

վիչներ, հոթ-դոգեր, քաղցրավենիք, կրեկեր, 
հաց, սուրճ, փաթեթավորված նախուտեստներ.

դաս 32. մրգահյութեր, կոկտեյլներ, ըմպե-
լիքներ և ոչ ալկոհոլային խմիչքներ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, սննդի 
արտագնա սպասարկման ծառայություններ, 
ֆուրշետների կազմակերպում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20141591  (111) 22871
(220) 27.10.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 27.10.2024
(730) «Գ.Ա.Ա.Հ» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 14/1, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

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

դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20141622  (111) 22872
(220) 07.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 07.11.2024
(730) «Այ Իքս-Թեք» ՍՊԸ, Երևան, Մազմանյան 
6, բն.40ա, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 35. գովազդ, ապրանքների և 
ծառայությունների առաջխաղացում (երրորդ 
անձանց համար).

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

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբե-
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրա-
գրերի մշակում և կատարելագործում, այդ 
թվում անհատական համակարգիչների, 
խաղային համակարգիչների, պլանշետային 
համակարգիչների և բջջային հեռախոսների 
համար նախատեսված խաղերի մշակում և 
կատարելագործում. բջջային հավելվածների 
մշակում և կատարելագործում. ինտերնետային 
կայքերի ստեղծում և սպասարկում երրորդ 
անձանց համար. ինտերնետային կայքերի 
անվտանգության ապահովում երրորդ անձանց 
համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141634  (111) 22873
(220) 10.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 10.11.2024
(730) «Լոգէքսպերտ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 1, 
Մարիոտտ հյուրանոց, 3-րդ վարչ. հարկ, 
գրասենյակ 310, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(526) «Ratings» և «.am» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. վիճակագրական վերլուծություն-
ներ և հետազոտություններ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20141638  (111) 22874
(220) 11.11.2014  (151) 01.04.2015
   (181) 11.11.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիանա Նաջարյան, 
Երևան, Ա. Ավետիսյան 70, բն.89, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________
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(210) 20141645  (111) 22875
(220) 13.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 13.11.2024
(730) «Դոկտոր Դանիելյան» ՍՊԸ, Երևան, Ն. 
Տիգրանյան 7, բն.76, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(526) «ԷՍԹԵՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ 
ԿԼԻՆԻԿԱ» և «AESTHETIC SURGERY CLINIC» 
գրառում ներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմե տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20141652  (111) 22876
(220) 13.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 13.11.2024
(730) «Բիրեվան» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 27, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(526) «Restaurant» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային  նշանը պահպանվում է 
սև, նարնջագույն, դեղին և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորան:
_____________________

(210) 20141661  (111) 22877
(220) 17.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 17.11.2024
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
9/1, բն. 20, AM 
(442) 03.12.2014
(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 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի):

_____________________

(210) 20141662  (111) 22878
(220) 17.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 17.11.2024
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
9/1, բն. 20, AM 
(442) 03.12.2014
(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. 
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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 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի):

_____________________

(210) 20141663  (111) 22879
(220) 17.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 17.11.2024
(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
9/1, բն. 20, AM 
(442) 03.12.2014
(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 33. ալկոհոլային խմիչքներ 
(բացառությամբ գարեջրի):

_____________________

(210) 20141664  (111) 22880
(220) 17.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 17.11.2024

(730) «Ինտերալկո» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 
9/1, բն. 20, AM 
(442) 03.12.2014
(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 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի):

_____________________

(210) 20141668  (111) 22881
(220) 17.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 17.11.2024
(730) «ԱՍԷԴԼ» ՍՊԸ, Երևան, Միկոյան 10, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20141669  (111) 22882
(220) 17.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 17.11.2024
(730) «ԱԷՍ թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Միկոյան 10, AM 
(442) 03.12.2014
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(540) 

(526) «PROFILES» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և 
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուց-
վածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ:

_____________________

(210) 20141671  (111) 22883
(220) 17.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 17.11.2024
(730) Իմիջվեա Ափփարել Քորփ., Դելավերի 
Քորփորեյշըն, US 
(442) 03.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ. գլխարկներ, գլխի 

ծածկոցներ. սպորտային համազգեստ. բեյսբոլի 
գլխարկներ. բաճկոններ, բաճկոնակներ, 
ժիլետներ. հագուստ ջերսիից. տաբատներ, 
վարտիքներ, փոխաններ. շապիկներ, շորտեր, 
կարճ տաբատներ. սպորտային շապիկներ, 
բլուզներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141679  (111) 22884
(220) 17.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 17.11.2024
(730) «Արմենիում» ՍՊԸ առևտրի տուն, RU 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141707  (111) 22885
(220) 19.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 19.11.2024
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտա րակի խճ. 47/5, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

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

ռությամբ գարեջրի):
 _____________________
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(210) 20141711  (111) 22886
(220) 19.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 19.11.2024
(730) Արթուր Վարդանյան, Երևան, Արաբկիր 
43, բն. 34, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(526) «WEDDING» և «ARMENIA» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոս մետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141716  (111) 22887
(220) 20.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 20.11.2024
(730) ՍմիթՔլայն Բիչեմ Լիմիթիդ, GB 
(442) 03.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141721  (111) 22888
(220) 21.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 21.11.2024 
(730) Գրիգոր Մանուկյան, Արարատի մարզ, գ. 
Արտաշատ, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

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

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ.
դաս 16. անձեռոցիկ:

_____________________

(210) 20141740  (111) 22889
(220) 24.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 24.11.2024
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 16.12.2014
(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 (բացա-
ռությամբ գարեջրի):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20141746  (111) 22890
(220) 26.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 26.11.2024
(730) «Անուշակ» հայ-չինական ՓԲԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Գեղաշեն 1/1, AM 
(442) 16.12.2014
(540) 

(526) «Armenian Organic Honey» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
շագանակագույն, գազարագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. մեղր, մայրակաթ, ակնամոմ, 
ծաղկափոշի:

_____________________

(210) 20141747  (111) 22891
(220) 26.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 26.11.2024
(730) «Արաքս-2» արտադրական կոոպերատիվ, 
Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ակունք, Շահումյան 
44, AM 
(442) 16.12.2014
(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) 20141753  (111) 22892
(220) 26.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 26.11.2024
(730) «Մեդեսի» ՍՊԸ, Երևան, Գուլակյան 14ա, 
բն. 42, AM 
(442) 16.12.2014
(540) 

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա  նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոս մետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20141756  (111) 22893
(220) 27.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 27.11.2024
(730) «Լեյդի զոն» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 2 
թ/մ, շ. 35, բն. 30, AM 
(442) 16.12.2014
(540) 

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

դաս 41. մարմնամարզական կրթություն, 
ուսումնական մարզումներ:

_____________________
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(210) 20141757  (111) 22894
(220) 27.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 27.11.2024
(730) Օբշչեստվո ս Oգրանիչեննոյ Oտվետ -
ստվեն  նոստյու «Նաուչնո-Պրոիզ վոդստվեն նայա 
Ֆիրմա  «Մատերիա Մեդիկա Խոլդինգ»,  RU 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, դիետիկ   հավելումներ   մարդկանց   
և   կենդանի ների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրա կապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141758  (111) 22895
(220) 27.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 27.11.2024
(730) Օբշչեստվո ս Oգրանիչեննոյ Oտվետ -
ստվեննոստյու «Նաուչնո-Պրոիզ վոդստվեննայա 
Ֆիրմա  «Մատերիա  Մեդիկա  Խոլդինգ»,  RU 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակ ների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների հա մար, 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) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141759  (111) 22896
(220) 27.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 27.11.2024
(730) Օբշչեստվո ս Oգրանիչեննոյ Oտվետ-
ստվեն նոստյու «Նաուչնո-Պրոիզվոդստվեն նայա 
Ֆիրմա «Մատերիա Մեդիկա Խոլդինգ», RU 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժա-
կան կամ անասնաբուժական նպատակ-
ների համար, դիետիկ   հավելումներ   
մարդկանց   և   կենդանիների համար. 
մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփա պատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141760  (111) 22897
(220) 27.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 27.11.2024
(730) Օբշչեստվո ս Oգրանիչեննոյ Oտվետ-
ստվեն նոստյու «Նաուչնո-Պրոիզվոդստվեն նայա 
Ֆիրմա «Մատերիա Մեդիկա Խոլդինգ», RU 
(442) 16.12.2014
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բու ժական 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) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141762  (111) 22898
(220) 27.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 27.11.2024
(730) Օբշչեստվո ս Oգրանիչեննոյ Oտվետ-
ստվեննոստյու «Նաուչնո-Պրոիզվոդստվեն նայա 
Ֆիրմա «Մատերիա Մեդիկա Խոլդինգ», RU 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անաս-

նաբուժական պատրաստուկներ. հիգիե նիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
հա մար, 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) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141763  (111) 22899
(220) 27.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 27.11.2024
(730) Օբշչեստվո ս Oգրանիչեննոյ Oտվետ-
ստվեննոստյու «Նաուչնո-Պրոիզվոդստվեն նայա 
Ֆիրմա «Մատերիա Մեդիկա Խոլդինգ», RU 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների հա մար, 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) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141764  (111) 22900
(220) 27.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 27.11.2024
(730) Օբշչեստվո ս Oգրանիչեննոյ Oտվետ-
ստվեն նոստյու «Նաուչնո-Պրոիզվոդստվեն նայա 
Ֆիրմա «Մատերիա Մեդիկա Խոլդինգ», RU 
(442) 16.12.2014
(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, 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) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20141765  (111) 22901
(220) 27.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 27.11.2024
(730) Օբշչեստվո ս Oգրանիչեննոյ Oտվետ-
ստվեննոստյու «Նաուչնո-Պրոիզվոդստվեն  նայա 
Ֆիրմա «Մատերիա Մեդիկա Խոլդինգ», RU 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անաս-

նաբուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների հա մար, 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) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141772  (111) 22902
(220) 28.11.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 28.11.2024
(730) ԲՌ ԻՓ Հոլդր ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US 
(442) 16.12.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և վարդագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141782  (111) 22903
(220) 02.12.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 02.12.2024
(730) Օբշչեստվո ս Oգրանիչեննոյ Oտվետ-
ստվեննոստյու «Նաուչնո-Պրոիզվոդստվեն նայա 
Ֆիրմա «Մատերիա Մեդիկա Խոլդինգ», RU 
(442) 16.12.2014
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական և անաս-
նաբուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ 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) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141784  (111) 22904
(220) 03.12.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 03.12.2024
(730) «Էլայն գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
5ա / 286, AM 
(442) 16.12.2014
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(540) 

(526) Բացի «ELAYN GROUP» և «HAPPY BOOM» 
գրառումներից մնացած գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կարմիր, դեղին և մանուշակագույն 
գու նա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցր ձողիկներ:
_____________________

(210) 20141792  (111) 22905
(220) 03.12.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 03.12.2024
(730) Օբշչեստվո ս Oգրանիչեննոյ Oտվետ-
ստվեննոստյու «Նաուչնո-Պրոիզ վոդստվեն նայա 
Ֆիրմա «Մատերիա Մեդիկա Խոլդինգ», RU 
(442) 16.12.2014
(540) 

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

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ 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) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141793  (111) 22906
(220) 03.12.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 03.12.2024
(730) Օբշչեստվո ս Oգրանիչեննոյ Oտվետ-
ստվեննոստյու «Նաուչնո-Պրոիզվոդստվեն նայա 
Ֆիրմա «Մատերիա Մեդիկա Խոլդինգ», RU 
(442) 16.12.2014
(540) 

(526) «մանկական» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(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 կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20141794  (111) 22907
(220) 03.12.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 03.12.2024
(730) Օբշչեստվո ս Oգրանիչեննոյ Oտվետ-
ստվեննոստյու «Նաուչնո-Պրոիզվոդստվեն նայա 
Ֆիրմա «Մատերիա Մեդիկա Խոլդինգ», RU 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անաս-

նաբուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
հա մար.  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) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20141798  (111) 22908
(220) 04.12.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 04.12.2024
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
գյուղ Հաղթանակ, 6-րդ. փող., տուն 17, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք:

_____________________

(210) 20141799  (111) 22909
(220) 04.12.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 04.12.2024
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
գյուղ Հաղթանակ, 6-րդ. փող., տուն 17, AM 
(442) 16.01.2015
(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:

_____________________

(210) 20141800  (111) 22910
(220) 04.12.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 04.12.2024
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
գյուղ Հաղթանակ, 6-րդ. փող., տուն 17, AM 
(442) 16.01.2015
(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:

_____________________
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(210) 20141841  (111) 22911
(220) 11.12.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 11.12.2024
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 
Հոլդինգս, Ինք., US 
(442) 16.01.2015
(540) 

(511) 
դաս 36. բարեգործական դրամահավաքի 

ծառայություններ մանկատների կրթության և 
վերապատրաստման համար. ֆինանսական 
հովանավորություն. բարեգործական միջոցների 
հավաքում, կառավարում և բաշխում.

դաս 41. կրթություն. ուսուցման տրա-
մադրում. ժամանց. մարզական և մշա-
կութային գործունեություն. սեմինարների 
(ուսուցման) կազմակերպում և անցկացում. 
կրթական տեղեկատվություն, կրթական ծառա-
յություններ. մասնագիտական ուղղորդում 
(կրթության և ուսուցման խորհրդատվություն). 
մասնագիտական վերապատրաստում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141842  (111) 22912
(220) 11.12.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 11.12.2024
(730) Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ 
Հոլդինգս, Ինք., US 
(442) 16.01.2015
(540) 

(511) 
դաս 36. բարեգործական դրամահավաքի 

ծառայություններ մանկատների կրթության և 
վերապատրաստման համար. ֆինանսական 
հովանավորություն. բարեգործական միջոցների 
հավաքում, կառավարում և բաշխում.

դաս 41. կրթություն. ուսուցման տրա-
մադրում. ժամանց. մարզական և մշակու-
թային գործունեություն. սեմինարների 
(ուսուցման) կազմակերպում և անցկացում. 
կրթական տեղեկատվություն, կրթական ծա ռա-
յություններ. մասնագիտական ուղղորդում 

(կրթության և ուսուցման խորհրդատվություն). 
մասնագիտական վերապատրաստում: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141858  (111) 22913
(220) 12.12.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 12.12.2024
(730) «Սակի ընդ Սանս» ՓԲԸ, Երևան, 
Մոսկովյան 31, բն. 60, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

(526) «2014» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, կարմիր, կապույտ, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20141861  (111) 22914
(220) 12.12.2014 (151) 01.04.2015
   (181) 12.12.2024
(730) Յունիլևր Ն.Վ., NL 
(442) 16.01.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ. շերբեթ (մրգային 

աղանդեր սառույցով և շաքարով). սառույց. 
սառեցված յոգուրտ. սառեցված հրուշակեղեն.
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ռեստորան ների 
ծառայություններ, այն է՝ պաղպաղակի և այլ 
կաթնային մթերքների, պաղպաղակ տորթերի, 
թխվածքների, սուրճի, թեյերի և գազավորված 
ըմպելիքների պատրաստում և մատուցում՝ 
տեղում սպառելու կամ դուրս հանելու համար. 
պաղպաղակի խանութների ծառայություններ: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141235  (111) 22915
(220) 01.08.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 01.08.2024
(730) Լուքասֆիլմ Լթդ. ԼԼՔ, Կալիֆոռնիա 
նահանգի սահմանափակ պատասխա նա-
տվությամբ ընկերություն, US 
(442) 17.10.2014
(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 կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենա-
ներ և գրասենյակային պիտույքներ (բացառու-
թյամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. հասցեագրքեր. ալմանախներ. 
փոխադրանկարների տեսքով ապլիկացիաներ. 
գործնական հանդիպումների օրագրեր. 
գեղարվեստական վերարտադրանկարներ, 
նկարներ. նկարչության և կիրառական 
արվեստով զբաղվելու հավաքածուներ. 
գրքեր ինքնագրերի համար. մանկական 
գրքեր. գնդիկավոր գրիչներ. բեյսբոլի 
քարտեր. արագակարիչ թղթապանակներ. 
գրքերի հենակալներ. գրքերի էջանիշներ. 
գրքեր. ավտոմեքենայի թափարգելի վրա 

փակցվող պիտակներ. օրացույցներ. 
մուլտիպլիկացիոն կոմիքսներ. գունավոր 
կավիճներ, քրայոններ. Սուրբ ծննդյան 
քարտեր. կավիճ. գրատախտակներ. 
զարգացման գրքեր երեխաների համար. 
թղթե տակդիրներ, մատուցարաններ. 
մետաղադրամների ալբոմներ. գունաներկման 
գրքեր. գունաներկման թղթեր. գունավոր 
մատիտներ. գրքեր-կոմիքսներ. նկարներով 
պատմվածքներ, կոմիքսներ. կուպոնային 
գրքեր. փոխադրանկարներ. դեկորատիվ 
թղթե զարդարանքներ. օրատետրեր. 
միանգամյա օգտագործման խանձարուրներ, 
այդ թվում՝ միանգամյա օգտագործման 
խանձարուրներ ցելյուլոզից կամ թղթից, 
միանգամյա օգտագործման տակաշորեր 
ցելյուլոզից կամ թղթից. նկարչագծագրական 
աշխատանքների պարագաներ, գծագրական 
քանոններ. մարկերային տախտակներ. 
ծրարներ. ռետիններ, ջնջելու պարագաներ. 
ֆլոմաստերներ. տեքստով և նկարներով 
ուսուցողական քարտեր, ֆլեշ-քարտեր. 
նվերների քարտեր, բացիկներ. նվերների 
փաթեթավորման թուղթ. գլոբուսներ. 
շնորհավորական բացիկներ. հյուրերի գրքեր.  
հանդեսներ, ամսագրեր, պարբերականներ. 
քարտեզներ. մարկերներ. նոթատետրեր. 
ծեփման նյութեր, ծեփման կավ և պլաստիլին. 
տեղեկագրեր. լրագրեր, թերթեր. թուղթ 
գրառումների համար.  բլոկնոտներ, 
ծոցատետրեր, տետրեր. բլոկնոտների, 
ծոցատետրերի և տետրերի թերթեր. նկարներ. 
թղթե դրոշներ. թղթե աքսեսուարներ, 
հուշանվերներ երեկույթների համար. թղթե 
գլխարկներ երեկույթների համար. թղթե 
զարդարանքներ տորթերի, կեքսերի և 
հրուշակների համար. թղթե զարդարանքներ 
երեկույթների համար. թղթե անձեռոցիկներ. 
թղթե պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. պրեսպապյե. թղթե ժապավեններ 
նվերների փաթեթավորման համար. թղթե 
պատվադրոշներ. թղթե տակդիրներ, անձե-
ռոցիկներ գրաֆինների և սպասքի համար. 
սեղանի թղթե սպիտակեղեն և սփռոցներ. 
պլաստմասսայից սփռոցներ. պլաստմասսայից 
պայուսակներ, փաթեթներ երեկույթների 
համար. գրիչների կամ մատիտների կալիչներ 
և բռնիչներ. մատիտներ. մատիտներ սրելու 
հարմարանքներ. պահատուփեր, պատյաններ 
և տուփեր մատիտների և գրիչների համար.
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գրիչներ, փետրավոր գրիչներ. պարբերական 
հրատարակություններ. լուսանկարների 
ալբոմներ. լուսանկարներ. պատկերային 
փորագրանկարներ (գրավյուրա), էստամպներ. 
նկարազարդ գրքեր. պատկերներ, դիմա-
նկարներ. փոստային բացիկներ. ազդագրեր, 
ցուցապաստառներ. տպա գրված պարգևներ, 
հրովարտակներ. տպագրված վկայագրեր, 
վկայականներ. տպագրված հրավերներ. 
տպագրված մենյուներ. բաղադրատոմսերի 
գրքեր. ռետինե կնիքներ, դրոշմակնիքներ 
և շտամպներ. սենդվիչների տուփեր, 
փաթեթներ. գնահատականների, հաշվի 
արդյունքների և միավորների անցկացման 
քարտեր. դրոշմանիշերի ալբոմներ. կարիչներ 
(ստեպլեր). կպչուն թղթեր, պիտակներ և 
նկարներ. հավաքածու կազմելու, հավաքելու 
քարտեր. ոչ աստիճանավորված քանոններ. 
գրելու, նամակի և փոստի թուղթ. գրելու 
պարագաներ, պիտույքներ. նամակներ բացելու 
հարմարանքներ՝ թանկարժեք մետաղներից. 
մանկական թղթե կրծքակալներ. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
սպորտային կոշիկներ. բանդանաներ. բեյսբոլի 
կեպիներ, գլխարկներ և գլխի ծածկոցներ. 
լողազգեստներ, լողափի թիկնոցներ. լողափի 
կոստյումներ (հագուստ). գոտիներ (հագուստ). 
մանկական կրծքակալներ. բիկինիներ. սպոր-
տային բաճկոններ, թեթև վերնազգեստ 
(բլեյզերներ). բուտսեր, կարճաճիտ կոշիկներ, 
երկա  րաճիտ    կոշիկներ.    թիթեռնիկ- փողկապներ. 
կրծկալներ (բյուսհալտեր). կեպիներ.  
տաբատների    վրայից հագնելու  հատուկ 
“շորտեր” կովբոյների համար. գործվածքային 
մանկական կրծքակալներ. վերարկուներ, 
մանտոներ. զգեստներ. ականջակալներ 
(հագուստ). ձեռնոցներ (հագուստ). գոլֆի 
շապիկներ. հելլոուինի կոստյումներ. 
գլխարկիկներ, կանացի գլխարկներ. 
գլխակապեր. գուլպեղեն, տրիկոտաժեղեն. 
նորածինների, մանուկների հագուստ. 
բաճկոններ, ժակետներ, պիջակներ. ջինսեր. 
ջերսիից հագուստ. թաշկինակներ, շարֆեր, 
գլխաշորեր. տրիկոներ. գործած գամաշներ. 
ձեռնոցներ, կիսաձեռնոցներ, թաթմաններ. 
փողկապներ և վզկապներ. գիշերաշապիկներ. 
պենյուարներ, երկար գիշերանոցներ. 
բլուզներ և վերնաշապիկներ.  պիժամաներ. 

վարտիքներ, փոխաններ, տաբատներ, 
անդրավարտիքներ. զուգագուլպաներ. պոլո-
շապիկներ. պոնչոներ. անջրանցիկ հագուստ 
և վերարկուներ. խալաթներ. բոկամաշիկներ 
(սանդալներ). վզաշորեր, կաշնեներ. 
շապիկներ, վերնաշապիկներ. կոշիկներ. 
կիսաշրջազգեստներ. շորտեր. լայն տաբատներ, 
սլաքսներ. տնային մաշիկներ, հողաթափներ. 
գիշերազգեստներ, ննջազգեստներ. կիսա-
գուլպաներ. գուլպաներ. սվիտերներ. սպոր-
տային բամբակե տաբատներ. սպորտային 
բամբակե շապիկներ, տոլստովկաներ. 
լողազգեստներ.  ձգակապերով  շապիկներ. 
սռնապաններ (ռեյտուզ). ֆուտբոլկաներ, T-աձև 
շապիկներ (թենիսկաներ). ներքնազգեստ. 
ժիլետներ. մանժետներ, բազկակապեր, 
ենթադաստակի կապեր, բազպաններ. 
թանկարժեք մետաղից ծայրակալներով “բոլո” 
տիպի փողկապներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141318  (111) 22916
(220) 22.08.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 22.08.2024
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM 
(442) 04.09.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20141389  (111) 22917
(220) 11.09.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 11.09.2024
(730) «Մերիդիան հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, 
Կաշեգործների 70, AM 
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(442) 06.10.2014
(540) 

(526) «YEREVEN» բառը և «FASHION WEEK» 
արտահայ տությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20141508  (111) 22918
(220) 14.10.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 14.10.2024
(730) Սեփահան Օյլ Քամփնի (ԷլԷլՓի), IR 
(442) 07.11.2014
(540) 

(526) «TM» տառակապակցությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մե -
տաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա-
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչ-
ներ. չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր 

և փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրության համար, ծած-
կույթներ (ներկեր) տրանսպորտային միջոցների 
և տրանսպորտային միջոցների մասերի համար:
(740) Մարիաննա Մխիթարյան

_____________________

(210) 20141521  (111) 22919
(220) 15.10.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 15.10.2024
(730) «ՋՏ-ԱՐ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Նալ-
բանդյան 116, բն. 34, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(526) «beauty salon» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ և մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. գեղեցկության սրահ:
_____________________

(210) 20141617  (111) 22920
(220) 07.11.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 07.11.2024
(730) Տիգրան Ռաֆիկի Ռաֆյան, Երևան, Նոր 
Արեշ 32, տուն 61, AM 
(442) 03.12.2014
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(540) 

(526) «Panini» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. արագ սննդի սպասարկման 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20141625  (111) 22921
(220) 10.11.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 10.11.2024
(730) Հասմիկ Լեյլոյան, Երևան, Նալբանդյան 
31, բն.5, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

(526) «փառատոն», «Festival», «ФЕСТИВАЛЬ» 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբ յեկտ ներ չեն:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. ցուցահանդեսների, փառատոների, 
համերգների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20141706  (111) 22922
(220) 19.11.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 19.11.2024
(730) «Պրոքսի սենտր» ՍՊԸ, Երևան, Թբի-
լիսյան խճ., 37շ., AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20141709  (111) 22923
(220) 19.11.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 19.11.2024
(730) «Կերամիկա» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 7, 
թիվ 40, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ, իրացում, այդ թվում՝ ինտերնետով:

_____________________
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(210) 20141710  (111) 22924
(220) 19.11.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 19.11.2024
(730) «Վլադմարկ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 6, տարածք 148, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(526) «i», «iravaban», «am» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական ծառայու թյուն-
ներ, իրավաբանական խորհրդատվության 
տրամադրում, իրավական հարցերով տեղե-
կատվության տրամադրում:

_____________________

(210) 20141751  (111) 22925
(220) 26.11.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 26.11.2024
(730) Մարգարիտա Արմենի Աղինյան, Երևան, 
Աբելյան 7, բն. 52, AM 
(442) 16.12.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
թանաքագույն, վարդագույն, մոխրագույն և սպի-
տակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ   և հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյու նաբերական վերլուծումներ և 
հետա զոտություններ. համակարգչային ապա-
րատների և ծրագրերի մշակում և կատա-
րելագործում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141778  (111) 22926
(220) 01.12.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 01.12.2024
(730) «Մեր սոֆթ» ՍՊԸ, Երևան, Հալաբյան 34, 
բն. 4, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ, նարնջագույն և կանաչ գու նային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 42. համակարգչային ծրագրերի մշա-
կում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20141795  (111) 22927
(220) 03.12.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 03.12.2024
(730) Ա. Նաթերման ընդ ՍԻԵ ԳմբՀ, DE 
(442) 16.12.2014
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
հավելումներ. վիտամիններ. հանքանյութեր 
բուժական նպատակների համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141796  (111) 22928
(220) 03.12.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 03.12.2024
(730) Ա. Նաթերման ընդ ՍԻԵ ԳմբՀ, DE 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

սննդային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
հավելումներ. վիտամիններ. հանքանյութեր 
բուժական նպատակների համար: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141804  (111) 22929
(220) 05.12.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 05.12.2024
(730) «Սպուտնիկ» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 
31, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20141807  (111) 22930
(220) 05.12.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 05.12.2024
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 16.01.2015
(310) AM 201477447   (320) 06.06.2014   (330) GE
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգարետի թուղթ, 
սիգարետի պարկուճներ և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141817  (111) 22931
(220) 08.12.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 08.12.2024
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Լենուղի, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20141870  (111) 22932
(220) 17.12.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 17.12.2024
(730) «Ագաթատ-գոլդ»  ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Նոր Կյուրին, AM 
(442) 16.01.2015
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(540) 

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

_____________________

(210) 20141871  (111) 22933
(220) 17.12.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 17.12.2024
(730) «Ագաթատ-գոլդ»  ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Նոր Կյուրին, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

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

_____________________

(210) 20141872  (111) 22934
(220) 17.12.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 17.12.2024
(730) «Ագաթատ-գոլդ»  ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Նոր Կյուրին, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

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

_____________________

(210) 20141873  (111) 22935
(220) 17.12.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 17.12.2024
(730) «Ագաթատ-գոլդ»  ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Նոր Կյուրին, AM 
(442) 16.01.2015

(540) 

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

_____________________

(210) 20141875  (111) 22936
(220) 17.12.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 17.12.2024
(730) «Ագաթատ-գոլդ»  ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Նոր Կյուրին, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

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

_____________________

(210) 20141914  (111) 22937
(220) 26.12.2014 (151) 10.04.2015
   (181) 26.12.2024
(730) Խայաթ Սամիր Ճորճիի, Երևան, Կողբացու 
28, բն. 58, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 
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(526) Բացի «ԲԵՐՈՅԱ» և «BEROIA» գրառում-
ներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկե գույն, սև, մուգ և բաց կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. օղի:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20150277  (111) 22938
(220) 05.03.2015 (151) 10.04.2015
   (181) 05.03.2025
(730) «Կալան» բաժնետիրական ընկե րություն, RU 
(310) 2012704319   (320) 17.02.2012   (330) RU
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բեժ, 
մոխրագույն, բաց մոխրագույն, սպիտակ, կարմիր 
և վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ապերետիվներ. արաք. բրենդի. 
գինի. պիկետ. վիսկի. օղի. անիսոնի համով 
լիկյորներ. կիրշ (բալի խմորված հյութից թորած 
բրենդի). ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ և 
սպիրտային խմիչքներ). կոկտեյլներ. կյուրասո 
լիկյորներ. անիսոնի լիկյորներ. լիկյորներ. 
նախապես խառնված ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացառությամբ գարեջրի հիմքով ըմպելիքների. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացառությամբ 
գարեջրի. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. սպիրտային խմիչքներ. թորած 
խմիչքներ. հիդրոմել (մեղրի ըմպելիք). 
անանուխի լիկյորներ. դառը թրմօղիներ. ռոմ. 
սակե. տանձի սիդր. սիդր. բրնձի սպիրտ. 
սպիրտային էքստրակտներ. սպիրտային 
մրգային էքստրակտներ. սպիրտային 
էսենցիաներ:
(646) IR 1136566, 12.07.2012
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

 379  21.12.2025 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

 382  21.12.2025 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

 390  21.12.2025 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

 411  21.12.2025 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

 414  21.12.2025 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

 416  21.12.2025 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

 417  21.12.2025 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

 418  21.12.2025 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

 420  21.12.2025 Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

 429  22.12.2025 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

 436  22.12.2025 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

 444  28.12.2025 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 468  28.12.2025 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

 478  28.12.2025 Ռևլն Քնսյումր Փրոդաքթս Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

 827  20.11.2025 Ալփս Էլեքթրիք Քո., ԼԹԴ., JP

1036  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1038  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1041  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1042  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1045  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1046  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1047  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1048  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1049  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1051  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1052  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1053  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1054  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1055  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1056  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

1057  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1058  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1060  14.12.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

1184  29.12.2025 Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմիթիդ, JP

1185  29.12.2025 Տակեդա Ֆարմասյութիքլ Քամփնի Լիմիթիդ, JP

2630  20.11.2025 Կոմպանի Շամպանուա ՓիԷյչ-ՍիԷյչ. 

    Փիփեր Հեյդսիեք- Անսիեն Մեզոն Հեյդսիեք Ֆոնդի ան 1785, FR

2718  20.11.2025 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

2720  20.11.2025 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

2923  20.11.2025 Դը Բութս Քամփնի ՓԼՔ, GB

2955  20.11.2025 Շանել ՍԱՐԼ, CH

2956  20.11.2025 Շանել ՍԱՐԼ, CH

2966  25.12.2025 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3240  20.11.2025 Թրուլի Էլեքթրոնիքս Մենյուֆեքչրինգ Լիմիթիդ, HK

3654  20.11.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

3656  20.11.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

3657  20.11.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

3659  20.11.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

3665  20.11.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

3666  20.11.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

3672  20.11.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

3767  20.11.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

3768  20.11.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4275  20.11.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

9031  24.01.2025 «Սամկոն» ՍՊԸ, Երևան, Տպագրիչների 8շ., բն. 9, AM

9032  24.01.2025 «Սամկոն» ՍՊԸ, Երևան, Տպագրիչների 8շ., բն. 9, AM

9167  06.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9297  22.02.2025 Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 

    Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

9517  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

    Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9518  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

9519  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

    Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9520  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

    Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9521  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9522  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9523  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ մասիս տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9524  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9525  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9526  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9527  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9529  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9546  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9547  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9627  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9630  21.02.2025 «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Ագարակ, AM

9655  03.03.2025 «Ավիաինֆոտել» ՓԲԸ, Երևան, Մյասնիկյան պող., շենք 2, AM

9656  03.03.2025 «Ավիաինֆոտել» ՓԲԸ, Երևան, Մյասնիկյան պող., շենք 2, AM

9657  03.03.2025 «Ավիաինֆոտել» ՓԲԸ, Երևան, Մյասնիկյան պող., շենք 2, AM

9671  01.03.2025 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

    ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

9692  25.02.2025 «Բարի սամարացի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր-Արեշ 22 փող., տուն 117, AM
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9705  21.03.2025 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

    ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

9706  21.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9738  07.02.2025 «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, ք. Երևան, Եղվարդի խճուղի 1, AM

9808  21.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9809  21.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9820  23.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9821  23.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9833  23.02.2025 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճ. 2ա, AM

9834  23.02.2025 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճ. 2ա, AM

9835  23.02.2025 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճ. 2ա, AM

9836  03.03.2025 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճ. 2ա, AM

9869  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9870  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9871  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9872  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9873  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9874  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9875  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9878  09.02.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US
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9887  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9888  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9889  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9890  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9891  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,    

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9928  04.03.2025 Ավանդական բժշկության համալսարան, 

    Երևան, Ավան, Բաբաջանյան 38, AM

9952  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9953  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9954  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9957  25.03.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,

    ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9960  12.04.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

    ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9970  22.02.2025 «Վիա արտիս» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 31, AM

9971  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9972  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9979  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9980  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9981  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM
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9982  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9983  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9984  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9985  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9986  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

9987  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10014  05.04.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

10015  11.04.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

10019  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10020  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10021  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10022  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,   

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10023  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10024  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10025  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10026  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10027  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10028  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM
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10029  16.03.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10053  18.04.2025 Ֆար Ռուբինեթթերիե Ս.պ.Ա., 

    Via Morena 20, 28024 Gozzano (NO), Italy, IT

10059  16.05.2025 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

    ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

10069  13.05.2025 «Հայաստանի հանրային ռադիոընկերություն» ՓԲԸ, 

    Երևան, Ալեք Մանուկյան 5, AM

10085  27.04.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

10087  27.04.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

10093  19.04.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10108  03.05.2025 Վայեթ ԼԼՔ, 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA, US

10109  10.05.2025 Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 

    Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

10122  22.02.2025 Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

10129  07.04.2025 Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

10153  08.06.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

10154  08.06.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

10155  08.06.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

10156  08.06.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

10157  08.06.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

10159  21.06.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

10192  25.04.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

10193  25.04.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

10194  25.04.2025 Նիսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Նիսան Մոթոր Քո., ԼԹԴ), JP

10204  14.07.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10262  17.01.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10288  12.06.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

10316  15.04.2025 Վայեթ ԼԼՔ, 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA, US

10317  15.04.2025 Վայեթ ԼԼՔ, 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA, US
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10373  08.02.2025 Սթաթոյլ ԱՍԱ, NO

10445  27.09.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10469  10.02.2025 Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ, CY

10470  24.02.2025 Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ, CY

10487  01.11.2025 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

    ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

10488  01.11.2025 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

    ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

10489  01.11.2025 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

    ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

10490  01.11.2025 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

    ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

10491  01.11.2025 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

    ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

10492  01.11.2025 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

    ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

10493  01.11.2025 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

    ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

10495  01.11.2025 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

    ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

10496  01.11.2025 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

    ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

10578  08.11.2025 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,

    ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

10583  19.12.2025 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, 

    ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10633  15.11.2025 ՈՒիլյամսոն-Դիքի Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

10750  05.12.2025 Շանել ՍԱՐԼ, CH

10941  06.12.2025 Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH



ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐ, ԾԱԳՄԱՆ 
ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ , ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ  

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, 
НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ,

 ГАРАНТИРОВАННЫЕ 
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐ, ԾԱԳՄԱՆ 
ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐ , ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ  

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, 
НАИМЕНОВАНИЯ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ,   

 ГАРАНТИРОВАННЫЕ 
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ
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Տեղեկություններ գրանցված աշխարհագրական նշումների, 
ծագման տեղանունների և երաշխավորված  ավանդական 

արտադրանքի մասին

Գրանցման համարը      6
Գրանցման թվականը    21.04.2015
Հայտի համարը    2014001
Հայտի ներկայացման թվականը  29.05.2014
Հայտատուն (հայտատուները)              “Գինու ազգային գործակալություն” հանրային 
                                                                       իրավունքի  իրավաբանական անձ, GE
      “NATIONAL WINE AGENCY” LEGAL ENTITY 
      UNDER PUBLIC RIGHTS
Ծագման երկիրը    GE
Հայտարկվող տեղանունը   TSINANDALI, ՑԻՆԱՆԴԱԼԻ, ЦИНАНДАЛИ,  

       
ԱԾՄԴ-ի դասը     33
Ապրանքի տեսակը կամ կոնկրետ ապրանքը գինի
Ապրանքի հատուկ որակի նկարագրությունը՝
«Ցինանդալի»՝ սպիտակ չոր բարձրորակ գինի: Պատրաստվում է Ռկացիտելի և Կախուրի Մցվանե 
խաղողի տեսակներից:
«Ցինանդալի» գինին բնութագրվում է բաց ծղոտի գույնով, ներդաշնակ լիարժեք նրբահամությամբ  և 
տեսակային անուշահոտությամբ:
«Ցինանդալի» գինու քիմիական տվյալները պետք է համապատասխանեն հետևյալ ցուցանիշներին.
սպիրտի ծավալային պարունակությունը՝ 10,5-12,5 %
շաքարի զանգվածային խտությունը՝ 3 գ/դմ³ ոչ ավել
տիտրվող թթվությունը՝ 5,5-7,5 գ/դմ³
ցնդող թթուները՝ 1,0 գ/ դմ³ ոչ ավել
էքստրակտի զանգվածի բերված խտությունը՝ 16գ/դմ³ ոչ ավել
ընդհանուր ծծմբի երկօքսիդի զանգվածի խտությունը՝ 210 մգ/դմ³ ոչ ավել
ազատ ծծմբի երկօքսիդի խտությունը՝ 30 մգ/դմ³ ոչ ավել:
Կապն աշխարհագրական ծագման հետ՝ 
 «Ցինանդալի» միկրոգոտու յուրահատուկ դիրքը՝  միկրոկլիման, ստեղծված Ցիվգոմորյան լեռնաշղթայի 
հյուսիս-արևել յան լանջերով, ավազակավերով, անտառանման, կարբոնատային,  ջրաբերուկ-
հեղեղաբերուկ և ողողակա–ջրաբեր ծագմամբ և խճային փռվածքներով: Տվյալ գոտում Սապերավի 
խաղողում շաքարի բարձր պարունակությունը որոշում են «Ախաշենի»  գինու տարբերակիչ 
հատկությունները: Ռկացիտելի և Կախուրի Մցվանե  տեսակների ներդաշնակությունը բնորոշում է 
«Ցինանդալի» գինու յուրահատկությունները:
Աշխարհագրական գոտին՝  Ցինանդալի խաղողագործության հատուկ գոտին գտնվում է  Թելավի 
վարչական շրջանում, Ալազանի գետի աջ ափին, 41°54՛ հյուսիսային լայնության և 45°35՛ արևելյան 
երկայնության կոօրդինատներում:
Արտոնագրային հավատարմատար՝   Զ. Մանուկյան

_____________________
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Գրանցման համարը      7
Գրանցման թվականը     21.04.2015
Հայտի համարը      2014002
Հայտի ներկայացման թվականը    29.05.2014
Հայտատուն (հայտատուները)               “Գինու ազգային գործակալություն” հանրային 
        իրավունքի իրավաբանական անձ, GE
        “NATIONAL WINE AGENCY” LEGAL ENTITY 
        UNDER PUBLIC RIGHTS
Ծագման երկիրը      GE
Հայտարկվող տեղանունը     AKHASHENI, ԱԽԱՇԵՆԻ, АХАШЕНИ,   
ԱԾՄԴ-ի դասը       33
Ապրանքի տեսակը կամ կոնկրետ ապրանքը   գինի
Ապրանքի հատուկ որակի նկարագրությունը՝
«Ախաշենի»` կարմիր բարձրորակ բնական-կիսաքաղցր գինի: 
«Ախաշենի» գինին բնութագրվում է կարմիր սուտակի գույնի, ներդաշնակ տեսակին համով, թավշյա, 
լիարժեք, դուրեկան քաղցրությամբ, մրգային երանգով և տեսակային անուշահոտությամբ:
«Ախաշենի» գինու քիմիական տվյալները պետք է համապատասխանեն հետևյալ ցուցանիշներին.
սպիրտի ծավալային պարունակությունը` 10,5-12,0% 
շաքարի զանգվածային խտությունը` 30-50 գ/դմ³ ոչ ավել
տիտրվող թթվությունը` 5,0-7,0 գ/դմ³
ցնդող թթուները` 1,2 գ/դմ³ ոչ ավել
էքստրակտի զանգվածի բերված խտությունը` 20գ/դմ³ ոչ քիչ
ընդհանուր ծծմբի երկօքսիդի զանգվածի խտությունը` 210 մգ/դմ³ ոչ ավել
ազատ ծծմբի երկօքսիդի խտությունը` 30 մգ/դմ³ ոչ ավել:
Կապն աշխարհագրական ծագման հետ՝ 
«Ախաշենի» միկրոգոտում հումքային բազային տարածքները մոտավորապես կազմում են 112 հա:
Միկրոգոտում ստացվող բերքը միջինը կազմում է 728 տ.: 65 դեկալիտր 1 տոննայից 
արտադրողականության դեպքում, կարող է արտադրվել 47000 դեկալիտր գինու հումք:
«Ախաշենի» միկրոգոտու դիրքը, միկրոկլիման, ստեղծված Ցիվգոմորյան լեռնաշղթայի անտառոտ 
լանջերով, կարբոնատային, անտառանման, ավազակավային և գետաբերուկ (ջրաբերուկ)- 
հեղեղաբերուկ հողերը, տվյալ գոտում Սապերավի խաղողում շաքարի բարձր պարունակությունը 
որոշում են «Ախաշենի»  գինու տարբերակիչ հատկությունները:
Աշխարհագրական գոտին՝  Ախաշենի» խաղողագործության հատուկ գոտին գտնվում է  Շիդա 
Կախեթիայում, Ալազանի գետի միջին մասում, 40°48՛ հյուսիսային լայնության և 45°44՛ արևելյան 
երկարության կոօրդինատներում, Ալազանի գետի աջակողմյան Չերմիսխևի և Պապրիսխևի 
վտակների լայնակի ուղղության միջև: Ալազանի գետի երկարությունը հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ, 
սկսած Ախաշենի բնակավայրից կազմում է 9,5 կմ, իսկ հակառակ հարավ-արևմտյան կողմում մինչև 
Ցիվգոմորյան լեռնաշղթայի գագաթը-14,5 կմ:
Արտոնագրային հավատարմատար՝    Զ. Մանուկյան
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Գրանցման համարը      8
Գրանցման թվականը      21.04.2015
Հայտի համարը      2014003
Հայտի ներկայացման թվականը    29.05.2014
Հայտատուն (հայտատուները)               “Գինու ազգային գործակալություն” հանրային 
         իրավունքի  իրավաբանական անձ, GE
      “NATIONAL WINE AGENCY” LEGAL ENTITY 
      UNDER PUBLIC RIGHTS
Ծագման երկիրը    GE
Հայտարկվող տեղանունը   KINDZMARAULI,ԿԻՆՁՄԱՐԱՈՒԼԻ, КИНДЗМАРАУЛИ, 

          
ԱԾՄԴ-ի դասը     33
Ապրանքի տեսակը կամ կոնկրետ ապրանքը գինի
Ապրանքի հատուկ որակի նկարագրությունը՝
«Կինձմարաուլի»` բարձր որակի բնական կիսաքաղցր կարմիր գինի տեղանվան ծագման անունով: 
Գինին պատրաստվում է Սապերավի տեսակի խաղողից:
«Կինձմարաուլի»   գինին բնութագրվում է մուգ նռնագույն երանգով, իսկ համը՝ ներդաշնակ, հագեցած, 
թավշյա, նուրբ, հաճելի քաղցր, մրգային տոներով և տեսակային բույրով:
«Կինձմարաուլի»   գինու քիմիական տվյալները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջները՝
սպիրտի ծավալային պարունակությունը՝ 10,5-12,0%
շաքարի զանգվածային խտությունը` 30-50 գ/դմ³
տիտրվող թթվությունը՝ 5-7գ/դմ³
ցնդող թթուներ ՝ 1,2 գ/դմ³
էքստրակտի զանգվածի բերված խտությունը՝ 20 գ/դմ³ ոչ պակաս 
ընդհանուր ծծմբի երկօքսիդի զանգվածային խտությունը ՝ 210 մգ/դմ³ ոչ ավել
ազատ ծծմբի երկօքսիդի խտությունը ՝ 30 մգ/դմ³ ոչ ավել:
Կապն աշխարհագրական ծագման հետ՝ 
Միկրոկլիման պայմանավորված լեռնաշղթայի ազդեցությունով, որը հարավից հարում է Կավկասիոնիի 
բարձր սարերին և քարավազային հողեր, որոնք ձևավորել են գետերի բերած սև թերթաքարերից 
(сланец): Էկոլոգիական ճկունությունը ստեղծում է քիչ թե շատ բարենպաստ պայմաններ խաղողի 
այգիների համար, ինչպես նաև տալիս է յուրահատուկ որակ Սապերավի տեսակի խաղողի վազին: 
Այս ամենն ապահովում է յուրահատուկ, բարձրակարգ, բնականից կիսաքաղցր «Քինձմառուլի» գինու 
յուրահատուկ համը:
Աշխարհագրական գոտին՝ «Կինձմարաուլի» խաղողագործության հատուկ գոտին գտնվում է Արևելյան 
Վրաստանում,  Շիդա Կախեթիում, Կվարելիի վարչական շրջանում, Կավկասիոնի լեռնաշղթայի 
հարավային լանջին, 41°30՛ հյուսիսային լայնության և 45°50՛ արևելյան երկարության կոօրդինատներով: 
Արդյունաբերական խաղողագործության այգիները հիմնականում տեղակայված են ծովի մակերևույթից 
250-550մ բարձր, Ալազանի գետի ձախ ափին (շրջան): Ցածրավայրի հիմքը կազմում է Ալազանի 
գետահովիտը, որը հյուսիսում բարձրանում է, վերածվելով նախալեռան և միանում Կավկասիոնիի 
հիմքին:
Արտոնագրային հավատարմատար՝     Զ. Մանուկյան
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Գրանցման համարը     9
Գրանցման թվականը     21.04.2015
Հայտի համարը      2014004
Հայտի ներկայացման թվականը   29.05.2014
Հայտատուն (հայտատուները)                          “Գինու ազգային գործակալություն” հանրային 
       իրավունքի իրավաբանական     անձ , GE
       “NATIONAL WINE AGENCY” LEGAL ENTITY
                                                                        UN DER PUBLIC RIGHTS, GE
Ծագման երկիրը     GE
Հայտարկվող տեղանունը    ԽՎԱՆՉԿԱՐԱ, ХВАНЧКАРА, KHVANCHKARA,                                                                                         
                                                                                                
      
ԱԾՄԴ-ի դասը        33
Ապրանքի տեսակը կամ կոնկրետ ապրանքը    գինի
Ապրանքի հատուկ որակի նկարագրությունը՝
«Խվանչկարա»` ծագման տեղանվամբ վերահսկվող կարմիր բնական-կիսաքաղցր վրացական 
բարձրորակ գինի: Արտադրվում է Ալեքսանդրոուլի և Մուջուրեթուլի տեսակի խաղողից:
«Խվանչկարա» գինին բնութագրվում է մուգ-կարմիր գույնով, ունի ներդաշնակ, թավշյա, նրբաճաշակ, 
հաճելի համ` մրգային երանգներով և տեսակային բույրով:
«Խվանչկարա» գինու քիմիական տվյալները պետք է համապատասխանեն հետևյալ ցուցանիշներին`
սպիրտի ծավալային պարունակությունը` 10,5-12 %
շաքարի զանգվածային խտությունը` 30-50 գ/դմ³
տիտրվող թթվայնությունը` 5-7 գ/դմ³
ցնդող թթվայնությունը` 1,2 գ/դմ³  ոչ ավել
էքստրակտի զանգվածի հասցված խտությունը` 20 գ/դմ³ ոչ պակաս
ծծմբի երկօքսիդի ընդհանուր զանգվածի խտությունը` 210 մգ/դմ³ ոչ ավել
ազատ ծծմբի երկօքսիդի խտությունը` 30 մգ/դմ³ ոչ ավել:
Կապն աշխարհագրական ծագման հետ՝ ծագման տեղանվան կամ աշխարհագրական նշման դեպքում ՝
«Խվանչկարա» միկրոգոտում հումքային բազայի մակերեսները կազմում են մոտ 903 հա: Այստեղից 
Ալեքսանդրոուլին և Մուջուրեթուլին կազմում են 40%, այսինքն` մոտ 360 հա:
Միկրոգոտում ստացված բերքը միջինում կկազմի 2520 տոննա: Մեկ տոննայից 65 դեկալիտր 
արտադրողականության պարագայում կարող է արտադրվել 163 000 դեկալիտր գինենյութ:
«Խվանչկարա» միկրոգոտու յուրահատուկ աշխարհագրական դիրքը` ստեղծված միկրոկլիման, 
ժայռերով պաշտպանված ավազանում, Ռիոնի գետի մոտ իջնող լանջերին, հումուսով հարուստ ավազոտ-
քարքարոտ հողը, կվարցիտով և կրաքարով, ջերմության կլանման և սառեցման բարձր ունակությամբ 
օժտված, Ալեքսանդրոուլի և Մուջուրեթուլի բնիկ տեսակների եզակիությունը և արտասովոր 
տեխնոլոգիաները բնորոշում են «Խվանչկարա» գինու յուրահատուկ առանձնահատկությունները:
Աշխարհագրական գոտին՝ Խվանչկարա խաղողագործության յուրահատուկ գոտին գտնվում 
է Ռաչայում, Ամբրոլաուրի վարչական շրջանում, Լեչխումսկի ժայռի հարավային լանջերի այն 
մակերեսների վրա, որոնք գտնվում են 42°30՛ հյուսիսային լայնության և 43°00՛ արևելյան երկայնության 
միջև: Արդյունաբերական խաղողի այգիները հիմնականում գտնվում են ծովի մակերևույթից 450-
750 մետր բարձրության վրա: Միկրոգոտին տարածվում է Ռիոնի գետի աջ ափով 35-40 կմ կիրճի 
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երկայնքով ըստ լայնության, այն ավազանում, որը պաշտպանված է բարձր ժայռերով: Խաղողի այգիներ 
հանդիպում են նաև Ռիոնի գետի ձախ ափին՝ Ռաչին ժայռի հյուսիսային լանջին:
«Խվանչկարա» գինու միկրոգոտին ընդգրկում է գյուղեր, որոնք գտնվում են Խվանչկարա գյուղի 
անմիջական մոտակայքում՝ Ցնսի, Կվացխութի, Սադմելի, Գվիարա, Բոստանա, Դիդի Չորջո, Պատարա 
Չորջո, Մեորե Թոլա, Պիրվելի Թոլա, Չրեբալո, Չկվիշի, Ժոշխա, Կվիշարի, Գվարդիա, Բարեուլի, 
Գադիշի, Բաջի, Բուգեուլի, Սակեցիա, Ջվարիսա, Իցա, Կրիխի, Ախալսոպելի, Գորի, Խիմշի, Աբանոետի: 
Մի քանի տարի է, ինչ «Խվանչկարա» գինենյութ կարելի է ստանալ Ցագերսկի շրջանի Ալպանասա 
և Օրբելի գյուղերում:
Արտոնագրային հավատարմատար՝   Զ. Մանուկյան

_____________________

Գրանցման համարը      10
Գրանցման թվականը      21.04.2015
Հայտի համարը      2014005
Հայտի ներկայացման թվականը    29.05.2014
Հայտատուն (հայտատուները)                          “Գինու ազգային գործակալություն” հանրային 
        իրավունքի իրավաբանական  անձ , GE
        “NATIONAL WINE AGENCY” LEGAL ENTITY 
      UNDER  PUBLIC RIGHTS, GE
Ծագման երկիրը      GE
Հայտարկվող տեղանունը     ՄԱՆԱՎԻ, MANAVI, МАНАВИ,  
ԱԾՄԴ-ի դասը       33
Ապրանքի տեսակը կամ կոնկրետ ապրանքը   գինի
Ապրանքի հատուկ որակի նկարագրությունը՝
«Մանավի» ծագման տեղանվամբ  սպիտակ չոր բարձր որակի գինի է։
«Մանավի» գինի պատրաստելու համար բերքի հավաքը անցկացվում է երբ շաքարի պարունակությունը 
խաղողի մեջ հասնում է  190 գ/դմ³  և տիտրվող թթվայնությունը՝  5,5-7,5 գ/դմ³։
«Մանավի»  ծագման տեղանվամբ սպիտակ չոր բարձրորակ գինին պատրաստվում է Կախուրի մցվանե 
խաղողի տեսակից։ Թույլատրվում է օգտագործել մինչև 15% Ռկացիտելի տեսակի խաղող:
«Մանավի» գինին բնութագրվում է բաց ծղոտագույնից մինչև ծղոտագույն, մինչև կանաչավուն, համը՝ 
նուրբ, ներդաշնակ, թարմացնող, մրգերի համերով, տեսակային բույրով և զարգացած փնջով։
«Մանավի» գինու քիմիական տվյալները պետք է համապատասխանեն հետևյալ ցուցանիշներին.
սպիրտի ծավալային պարունակությունը՝ 10,5-12,5%
տիտրվող թթվությունը՝ 5-7 գ/դմ³
ցնդող թթուները՝ 1գ/դմ³  ոչ ավել
շաքար՝ 0,3 գ/դմ³
էքստրակտի զանգվածի բերված խտությանը՝ 16 գ/դմ³ ոչ ավել
ընդհանուր ծծմբի երկօքսիդի զանգվածի խտությունը` 210 մգ/դմ³ ոչ ավել
ազատ ծծմբի երկօքսիդի խտությունը՝ 30 մգ/դմ³ ոչ ավել:
Կապն աշխարհագրական ծագման հետ՝ ծագման տեղանվան կամ աշխարհագրական նշման դեպքում ՝
Մանավի միկրոշրջանում հումքային բազայի տարածքները կազմում են մոտ  346 հա։
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Միկրոշրջանում ստացված բերքը միջինում կկազմի 2425 տ։ 1 տոննայից 65 դեկալիտր ստանալու 
դեպքում կարելի է ստանալ 157000  դեկալիտր գինենյութ։
Մանավի միկրոշրջանի աշխարհագրական դիրքը  լեռնադաշտային է, թույլ մասնատված մակերևույթով, 
կլիման անցողիկ է չոր մերձարևադարձայինից մինչև չափավոր խոնավ մերձարևադարձային, 
մուգ շագանակագույն սևահողային կարբոնատ հողերով: Կախուրի մցվանե տեսակի հատուկ 
հատկությունները որոշում են «Մանավի» գինու առանձնահատուկ որակը։ 
Աշխարհագրական գոտին՝   «Մանավի» խաղողագործության յուրահատուկ շրջան է, որը գտնվում 
է Գարա Կախեթիում, Սագարեջո վարչական շրջանում, Ցիվ–Գոմբոր լեռնաշղթայի հարավային 
ստորոտներում և հարակից լանջերին, պայմանավորված 41°44՛  հյուսիսային լայնությամբ և 45°27՛ 
արևել յան երկայնության և գտնվող կոօրդինատներով։ Արդյունաբերական խաղողի այգիները 
հիմնականում գտնվում են 450-800մ բարձրության վրա։ Իվերական բարձրության ֆիզիկա–
աշխարհագրական այս մասի առանձնահատկությունը որոշվում է նրա համատեղ բլրահարթավայրային, 
ալիքավոր, թույլ մասնատված մակերևույթով և տեղանքով, որը անցնում է մայրցամաքային կլիմայից 
դեպի ծովային։
«Մանավի» –ի միկրոշրջանը ներառում է հետևյալ գյուղերը՝ Թոխլիաուրի, Մանավի, Բուրդիանի, 
Գիորգիցմինդա, Անտոկի, Մարիամջվարի, Դիդի Չաիլուրի, Պատառա Չաիլուրի, Կակաբեթի և 
Վերխվիանի։
Արտոնագրային հավատարմատար՝   Զ. Մանուկյան

_____________________

Գրանցման համարը      11
Գրանցման թվականը      21.04.2015
Հայտի համարը      2014006
Հայտի ներկայացման թվականը    29.05.2014
Հայտատուն (հայտատուները)     “Գինու ազգային գործակալություն” հանրային 
        իրավունքի իրավաբանական   անձ, GE
        “NATIONAL WINE AGENCY” LEGAL ENTITY 
        UNDER PUBLIC RIGHTS, GE
Ծագման երկիրը      GE
Հայտարկվող տեղանունը     ՄՈՒԿՈՒԶԱՆԻ, МУКУЗАНИ, MUKUZANI,

                                                                           
ԱԾՄԴ-ի դասը       33
Ապրանքի տեսակը կամ կոնկրետ ապրանքը   գինի
Ապրանքի հատուկ որակի նկարագրությունը՝
«ՄՈՒԿՈՒԶԱՆԻ» ծագման տեղանվամբ վերահսկվող բարձրորակ կարմիր չոր գինի: 
«ՄՈՒԿՈՒԶԱՆԻ» գինին բնութագրվում է նռնագույն երանգով, համը՝ հագեցած, ներդաշնակ, 
թավշային, նուրբ, արտահայտված յուրահատուկ  բույրով և ծաղկեփնջով, բարձր մզվածքային։
«ՄՈՒԿՈՒԶԱՆԻ» գինու քիմիական  տվյալները  պետք է համապատասխանեն  հետևյալ  ցուցանիշներին.
 սպիրտի ծավալային պարունակությունը` 10,5-12,5% 
շաքարի զանգվածային խտությունը` 3գ/դմ³ ոչ ավել
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տիտրվող թթվությունը` 5,0-7,5 գ/դմ³
ցնդող թթուներ` 1,2գ/դմ³ ոչ ավել
էքստրակտի զանգվածի բերված խտությունը` 20 գ/դմ³ ոչ պակաս
ընդհանուր ծծմբի երկօքսիդի զանգվածային խտությունը՝ 160 մգ/դմ³ ոչ ավել
ազատ ծծմբի երկօքսիդի խտությունը՝ 30 մգ/դմ³ ոչ ավել:
Կապն աշխարհագրական ծագման հետ՝ ծագման տեղանվան կամ աշխարհագրական նշման դեպքում՝
Մուկուզանի միկրոշրջանում հումքային բազայի տարածքները կազմում են մոտ  246 հա։
Սպասվելիք  բերքը միկրոշրջանում՝ միջինում սպասվում է 1600 տոննա, 1  տոննայից 65  դեկալիտր 
ստանալու  դեպքում  կարելի է  ստանալ 104000  դեկալիտր  գինենյութ։
«ՄՈՒԿՈՒԶԱՆԻ» – աշխարհագրական դիրքը՝  Ցիվ–գոմբորյան  լեռնաշղթայի  հյուսիս – արևելյան  
լանջ։ Միկրոկլիման, ստեղծված օդի սառը հոսանքներով՝ ցած իջած սառույցով պատած  Կասկասիոնիի 
գագաթներից։ Կարբոնատային և լ յոսային կավի, քարա–ավազային, ալ յուվիալ ծածկույթներ, 
«Սապերավի»  տեսակի էկոհարմարվողականությունը բնորոշում է «ՄՈՒԿՈՒԶԱՆԻ»  գինու եզակի 
հատկությունները։
Աշխարհագրական գոտին` խաղողագործության յուրահատուկ տարածք է, որը գտնվում է Արևելյան 
Վրաստանի Շիդա Կախեթիում կիրճի աջ լանջին Ալազանի գետի Գուրջաանի շրջանում ուղղված 
լայնությամբ, Ցիվ–Գոմբորյան լեռնաշղթայի հյուսիս–արևելյան լանջին 41°48՛ հյուսիսային լայնության 
և 45°44’ արևելյան երկարության կոօրդինատներով, 350-750 մ ծովի մակերևույթից բարձր։ Հումքի 
բազան լիովին ներառում է Դեդոպլիս Զվարի տարածքները, Պապրի, Դամանարչենի, Նադարբազևի 
հովիտները, Զագաանի, Մուկուզանի գյուղերը, Չումլակի, Վելիցղիխե և Վազիբուանի տարածքների 
մասը։ Այստեղ ռելիեֆի կազմությունը ներկայացված է թույլ թեքությամբ լանջերով, որոնք համարյա 
հարթության հասնող բլրոտ և ալիքներով տեղանքներ են։
Արտոնագրային հավատարմատար՝   Զ. Մանուկյան

_____________________



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

C11N 1/00     2924  A

C12P 1/00   2925  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A21B 5/00     402  U

E04F 19/00     403  U

H04B 1/00     404  U

H04L 27/00     405  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1479
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1705
73 (1) Իրավատեր Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու 
Էքսփորթս Բի. Վի.
BRITISH AMERICAN TOBACCO EXPORTS B.V.
Handelsweg 53A, Amstelveen, 1181 ZA, Netherlands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սքենդինեվիըն 
Թբեքոու Գրուփ Ըսենս Էյ/Էս
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ASSENS A/S
Tobaksvej 1, 5610 Assens, Denmark, DK
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                              Հանրապետություն
Գրանցված է 26.02.2015

_____________________

Գրանցում No  1480
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11352 11354 11360 11651 
12099
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
Թրեյդմարքս Լիմիթիդ
GSH TRADEMARKS LIMITED
Afroditis, 25, 2nd floor, office 204, Nicosia, Cyprus, CY
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 26.02.2015

_____________________

Գրանցում No   1481
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9736
73 (1) Իրավատեր Բըրլինգթոն Նեթվորքս Ինք.
BURLINGTON NETWORKS INC., 440Exchange, 
Irvine, California 92602, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բաքս Գլոբլ 
Ինթրնեշնլ Ինք.
BAX GLOBAL INTERNATIONAL INC., 2815 EI 
Segundo Boulevard Hawthorne, CA 90250, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                      Հանրապետություն
Գրանցված է 02.03.2015

_____________________

Գրանցում No 1482
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13316
73 (1) Իրավատեր Քենթ Յունիոն Լթդ.
KENT UNION LTD., Room 1701, Hillwood Centre, 
17-19 Hillwood Road, TST, H.K., HK
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Յուրոդրագ 
Լաբորատորիզ Բ. Վ.
EURODRUG LABORATORIES B.V., Laan Copes Van 
Cattenburch 74 2585 GD The Hague, The 
Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                              Հանրապետություն
Գրանցված է 02.03.2015

_____________________

Գրանցում No  1483
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7223
73 (1) Իրավատեր  ԷյչԷլԹի Քոնրադ Այ Փի ԼԼՔ, 
Դելավերի նահանգ
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HLT CONRAD IP LLC, state of Delaware, 7930 
Jones Branch Drive, Suite 1100, McLean, VA 22102, 
USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Հիլթըն
Ուորլդուայդ Հոլդինգ ԼԼՓ 
HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Maple Court 
Central Park, Reed Crescent Watford, WD 24 4QQ, 
UK, UK
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 02.03.2015

_____________________

Գրանցում No 1484
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9629
73 (1) Իրավատեր Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն 
Ղազարյան,  Երևան, Ռուբինյանց 8, բն. 2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Նոր  Աստղ» 
ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Մուսալեռ, Արցախի 
փ. 13ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                      Հանրապետություն
Գրանցված է 03.03.2015

_____________________

Գրանցում No 1485
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 2178, 9575, 12812, 14347, 
14348
73 (1) Ենթալիցենզատու Շվեփս Հոլդինգս
Լիմիթիդ
SCHWEPPES HOLDINGS LIMITED, Industrial 
Estate, Drogheda, County Louth, Republic of 
Ireland, IE
73 (2) Ենթալիցենզառու “Կոկա-Կոլա Հելլենիկ 
Բոթլինգ Քամփնի Արմենիա» ՓԲԸ, ք. Երևան, 
Ազատության պողոտա 3-րդ նրբանցք, AM
Փոխանցվող իրավունքները մասնակի
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
                                               լիցենզիա

Գործողության ժամկետը 31.12.2015
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 04.03.2015

_____________________

Գրանցում No 1486
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22070
73 (1) Իրավատեր «Մեդպրոգրես» ՍՊԸ, Երևան, 
Թբիլիսյան խճ. 35/2, բն. 10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Արմինե 
Խաչատրյան, ք. Երևան, Նոր Նորքի 9-րդ 
զանգված, 6 շենք, բն. 56, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                       Հանրապետություն
Գրանցված է 05.03.2015

_____________________

Գրանցում No 1487
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 2966, 5003, 16496, 12813, 
12815, 2718, 3622, 490, 628, 7734, 630, 27, 
444, 17316, 468, 493, 4106, 6185, 20205, 5953, 
18575, 495, 6804, 2720, 4107, 3862, 4321
73 (1) Լիցենզատու Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, 
Դելավերի նահանգ
THE COCA-COLA COMPANY, State of Delaware,
Օne Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 
USA, US
73 (2) Լիցենզառու “Կոկա-Կոլա Հելլենիկ 
Բոթլինգ Քամփնի Արմենիա» ՓԲԸ, ք. Երևան, 
Ազատության պողոտա 3-րդ նրբանցք, AM
Փոխանցվող իրավունքները մասնակի
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
                                              լիցենզիա
Գործողության ժամկետը 31.12.2015
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                       Հանրապետություն
Գրանցված է 05.03.2015

_____________________
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Գրանցում No 1488
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 9736
73 (1) Իրավատեր Բաքս Գլոբլ Ինթրնեշնլ Ինք.
BAX GLOBAL INTERNATIONAL INC., 2815 EI 
Segundo Boulevard Hawthorne, CA 90250, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բաքս Գլոբլ Ինք.
BAX GLOBAL INC., 1305 Executive Blvd., Suite 200,
Chesapeake, VA 23320-3676, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                            Հանրապետություն
Գրանցված է 12.03.2015

_____________________

Գրանցում No 1489
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20278
73 (1) Իրավատեր Արարատի կոնյակի գործարան 
«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, 
Պուշկինի 12, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Ավշարի 
գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Ավշար, Խորենացի 90, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                   Հանրապետություն
Գրանցված է 18.03.2015

_____________________

Գրանցում No 1490
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20404
73 (1) Իրավատեր Արարատի կոնյակի գործարան 
«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, 
Պուշկինի 12, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ավշարի գինու 
գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Ավշար, Խորենացի 90, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                Հանրապետություն
Գրանցված է 18.03.2015

_____________________

Գրանցում No 1491
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20279
73 (1) Իրավատեր Արարատի կոնյակի գործարան 
«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, 
Պուշկինի 12, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ավշարի գինու 
գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Ավշար, Խորենացի 90, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                       Հանրապետություն
Գրանցված է 18.03.2015

_____________________

Գրանցում No 1492
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20280
73 (1) Իրավատեր Արարատի կոնյակի գործարան 
«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, 
Պուշկինի 12, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ավշարի գինու 
գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Ավշար, Խորենացի 90, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                Հանրապետություն
Գրանցված է 18.03.2015

_____________________

Գրանցում No 1493

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20282
73 (1) Իրավատեր Արարատի կոնյակի գործարան 
«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, 
Պուշկինի 12, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ավշարի գինու 
գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Ավշար, Խորենացի 90, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 18.03.2015

_____________________
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Գրանցում No 1494
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20281
73 (1) Իրավատեր  Արարատի կոնյակի գործարան 
«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, 
Պուշկինի 12, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ավշարի գինու 
գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Ավշար, Խորենացի 90, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                  Հանրապետություն
Գրանցված է 18.03.2015

_____________________

Գրանցում No 1495
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20405
73 (1) Իրավատեր Արարատի կոնյակի գործարան 
«Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, 
Պուշկինի 12, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ավշարի գինու 
գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Ավշար, Խորենացի 90, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 18.03.2015

_____________________

Գրանցում No 1496
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 372
73 (1) Իրավատեր Յունիլևր Ն.Վ.
UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 
The Netherlands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԷլԷսԱյ-
Լաքսեմբըրգ ՍԱՌԼ
LSI-LUXEMBOURG SARL, 6 rue Adolphe, L-1116 
Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 18.03.2015

_____________________

Գրանցում No 1497

Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն

(11) Վկայական No 1692, 1853, 3814, 3815, 
3816, 3817, 3818, 13616, 13617, 13618, 13619

73 (1) Լիցենզատու Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի

H.J. HEINZ COMPANY, One PPG Place, Suite 3100, 
Pittsburgh, PA 15222, USA, US

73 (2) Լիցենզառու «ՓՓՔ» Լթդ.

PPK LTD, 1, blg. 2, ul. Arsenalnaya, the City of Saint-
Petersburg, 195009, the Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Լիցենզիայի տեսակը լիցենզիայի

փոփոխությունը վերաբերում է  պայմանագրի 
1.3, 6.1, 6.2 կետերին:

Գործողության տարածքը Հայաստանի

                                                                                            Հանրապետություն

Գրանցված է 23.03.2015
_____________________

Գրանցում No 1498

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2630

73 (1) Իրավատեր Շամպայն Պ. ընդ Ս. Հեյդսիեք

CHAMPAGNES P. & C. HEIDSIECK, 4 Bculevard 
Henry Vasnier 51100 Reims, France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Կոմպանի
Շամպանուա ՓիԷյչ-ՍիԷյչ. Փիփեր Հեյդսիեք- 
Անսիեն  Մեզոն Հեյդսիեք Ֆոնդի ան 1785
COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER 
HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDEE EN 1785, 12 Allee du Vignoble, 51100 
Reims, France, FR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                          Հանրապետություն
Գրանցված է 25.03.2015

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

1988                   03.10.2014  
1989                  06.10.2014 
2594                  28.09.2014
2808                  22.04.2014
2834                  10.10.2014
2865                  10.04.2014

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով 
ընդունված որոշումների մասին

(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի).

Ապրանքային նշանի չպահպանվող տարրերի մասին ծանուցում.

(210) Հայտի №  20141599
(220) Հայտի ներկ. թվ 29.10.2014
(730) Հայտատու՝ Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Գագիկի Հովհաննիսյան,
         ք. Երևան, Ա. Հովհաննիսյան 18/2 
(540) Ապրանքային նշան՝  Dream travel 

 

_____________________



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) 2924 (13) A
C11N 1/00

(21) AM20140084 (22) 11.07.2014
(72) Флора Тхруни (AM), Ашот Сагиян (AM), 
Цовинар Балабекян (AM), Кристина Карапетян 
(AM), Татьяна Хачатрян (AM), Армен Агаджанян 
(AM) 
(73) РА НАН Научно-производственный 
центр “Армбиотехнология” государственная 
некоммерческая организация, 0056, Ереван, 
Гюрджяна 14 (AM) 
(54) Штамм бактерий Lactobacillus rhamnosus 
БТК 20-12 – продуцент бактериоцинов Rhamn 
20-12 BCN 1 и Rhamn 20-12 BCN 2
(57) Изобретение относится к области 
биотехнологии, в частности, к штамму бактерий 
Lactobacillus rhamnosus БТК 20-12 – продуценту 
Rhamn 20-12 BCN 1 և Rhamn 20-12 BCN 2 
бактериацинов (пептиды), которые способны 
подавлять рост выделенных из различных 
источников патогенных бактерий, устойчивых 
по отношению к антибиотикам бактерий и 
возбудителей особо опасных инфекций.

Штамм бактерий Lactobacillus rhamnosus    
БТК 20-12 – продуцент бактериацинов Rhamn 
20-12 BCN 1 и Rhamn 20-12 BCN 2 (Учреждение 
“Центр депонирования микробов” Научно-
производственного Центра “Армбиотехнология” 
НАН РА , номер - MDC 9631) выделен из штамма 
Lactobacillus rhamnosus БТК-109 /ИНМИА/ 
9614 методом ступенчатого аутоселекционного 
клонирования.

Повышается выход производимых 
штаммом Lactobacillus rhamnosus  БТК 20-12, 
двух штаммов Rhamn 20-12 BCN 1 и Rhamn 
20-12 BCN 2, имеющих антибактерицидную 
активность.

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2925 (13) A
C12P 1/00 

(21) AM20140080 (22) 26.06.2014
(72) Армен Агаджанян (AM), Флора Тхруни 
(AM), Гаяне Оганесян (AM), Карине Егиян (AM), 
Андраник Варданян (AM), Ашот Сагиян (AM) 
(73) РА НАН Научно-производственный 
центр “Армбиотехнология” государственная 
неком мерческая организация, 0056, Ереван, 
Гюрджяна 14 (AM) 
(54) Способ выделения и очистки биоинги-
битора из культуральных жидкостей
(57) Изобретение относится к области 
биотехнологии, в частности, к способам 
выделения и очистки биоингибитора из 
культуральных жидкостей.

Культуральную жидкость, полученную 
биосинтезом, центрифугируют, полученную 
биомассу отделяют от надосадочной жидкости, 
последнюю пропускают через ионообменную 
колонку, заполненную анионообменной 
смолой, смолу промывают водой, затем из нее 
вымывают биоингибитор 3% аммиачной водой, 
полученный элюат выпаривают до содержания 
сухих веществ 50-55%, затем элюат высаливают, 
фильтрацией удаляют осадок, а фильтрат 
выпаривают. Биоингибитор экстрагируют из 
фильтрата органическим растворителем, затем 
органическую фазу выпаривают до содержания 
сухих веществ 70-73%, а биомассу экстрагируют 
соляной кислотой. Экстракт, содержащий 
биоингибитор, отделяют от осадка и пропускают 
через ионообменную колонку, заполненную 
катионообменной смолой, смолу промывают 
водой и вымывают из нее биоингибитор 
3% аммиачной водой, полученный элюат 
выпаривают.

Разработан эффективный технологический 
способ выделения и очистки из культуральных 
жидкостей биоингибитора, имеющего высокие 
бактерицидные свойства.

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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Сведения о выданных патентах

(51) 2015.01 (11) 402  (13) U
A21B 5/00

(21) AM20140181U (22) 25.12.2014
(72) Ашот Аветисян (AM) 
(73) Ашот Аветисян, 1501, марз Гегаркуник, г. 
Севан,Чаренца 179б (AM) 
(54) Установка для выпечки лаваша
(57) Установка для выпечки лаваша содержит 
раскаточный механизм, туннельную печь 
с нагревающими элементами, роликовый 
транспортер, проходящий через  печь, 
увлажняющее устройство и вентиляционную 
систему. Установка укомплектована допол-
нительным роликовым транспортером, 
установленным параллельно транспортеру. 
Между транспортерами установлена пере-
городка, прикрепленная к корпусу печи. 
Нагревающие элементы установлены в передней 
части транспортера и между транспортерами, 
выше перегородки. Увлажняющее устройство 
установлено на выходе дополнительного 
транспортера, вне печи. Вентиляционная 
система содержит два вентилятора, первый из 
которых установлен на выходе дополнительного 
транспортера, вне печи, а второй установлен на 
выходе транспортера, встроенный в печь.

Упрощаются конструкция и эксплуатация 
установки для выпечки лаваша, 2 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 403  (13) U
E04F 19/00

(21) AM20130133U (22) 27.09.2013
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Разделитель плиток
(57) Полезная модель относится к области 
строительства, в частности к разделителям, 
используемым при укладке плитки.

Разделитель плиток содержит призму и 
прикрепленные к ее основанию разделительные 
рукава. В центральной части содержит 
равностороннюю четырехугольную призму с 

восьмигранным отверстием, причем боковые 
грани призмы выполнены в виде полуцилиндров, 
а четыре угла закруглены. К центрам нижних 
оснований стенок призмы прикреплены 
верхние плоские основания рукавов крестового 
разделителя. Две боковые грани каждого 
рукава – плоские. Нижнее основание рукавов 
и наружная грань имеют форму полуцилиндра, 
а вершины рукавов имеют вид 1/4 шара. В 
точке пересечения верхних оснований рукавов 
прикреплен перпендикулярно цилиндрический 
выступ-разделитель с полусферической 
вершиной, причем диаметр выступа, высота 
четырехугольной призмы, а также толщина 
рукавов разделителя равны друг другу.

К центрам нижних оснований трех 
стенок четырехгранной призмы разделителя 
плиток прикреплены выходящие из центра 
три одинаковых рукава, один из которых 
перпендикулярен двум другим, имеющим 
общую продольную ось.

Расширяются возможности применения 
разделителя, 53 ил.. 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 404  (13) U
H04B 1/00

(21) AM20140164U (22) 28.11.2014
(72) Сергей Халпахчян (AM) 
(73) Сергей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц 
1а, кв. 73 (AM) 
(54) Приемник низкочастотных и инфраниз ко-
частотных сигналов
(57) Полезная модель относится к технике 
чувствительного приема и может быть 
использована для обнаружения и регистрации 
низкочастотных и инфранизкочастотных 
электромагнитных, акустических, гидроакус-
тических, сейсмических сигналов различного 
происхождения.

Приемник содержит сигнальные и 
опорные параметроны к входам накачки 
которых подключен выход стабилизированного 
генератора накачки, а сигнальные выходы 
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параметронов подключены к различным 
входам фазового детектора. К выходу фазового 
детектора подключен блок критерийной 
обработки сигнала и формирователь 
модулирующих импульсов, к одному выходу 
которого подключен коммутирующий элемент 
соединенный с управляющим входом сиг-
нального параметрона.Приемник дополни-
тельно содержит накопительную емкость, 
которая с источником сигнала соединена через 
первый пускатель-выключатель, а с сигнальным 
параметроном через второй пускатель-
выключатель. Управляющие входы пускатель-
выключателей подключены к другому выходу 
формирователя модулирующих импульсов.

Дает возможность за время периода 
низкочастотного сигнала произвести его 
тысячекратнные измерения и выявить его 
параметры, 1 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 405  (13) U
H04L 27/00

(21) AM20140165U (22) 28.11.2014
(72) Сергей Халпахчян (AM) 
(73) Сергей Халпахчян, 0069, Ереван, Рубинянц 
1а, кв. 73 (AM) 
(54) Приемник низкочастотных и инфраниз-
кочастотных сигналов

(57) Полезная модель относится к технике 
чувствительного приема и может быть 
использована для обнаружения и регистрации 
низкочастотных и инфранизкочастотных 
электромагнитных, акустических, гидро-
акустических, сейсмических сигналов раз-
личного происхождения.

Приемник содержит сигнальные и 
опорные параметроны к входам накачки 
которых подключен выход стабилизированного 
генератора накачки, а сигнальные выходы 
параметронов подключены к различным 
входам фазового детектора. К выходу фазового 
детектора подключен блок критерийной 
обработки сигнала и формирователь 
модулирующих импульсов, к одному выходу 
которого подключен коммутирующий элемент 
соединенный с управляющим входом сиг-
нального параметрона.Приемник дополни-
тельно содержит накопительную емкость, 
которая с источником сигнала соединена через 
первый пускатель-выключатель, а с сигнальным 
параметроном через второй пускатель-
выключатель. Управляющие входы пускатель-
выключателей подключены к другому выходу 
формирователя модулирующих импульсов.

Дает возможность за время периода 
низкочастотного сигнала произвести его 
тысячекратнные измерения и выявить его 
параметры, 1 ил..

_____________________
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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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