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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
71 հայտատուն, երկրի կոդը
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) (2014.01)  (11) 2881 (13) A
A24D 1/00

(21) AM20140072 (22) 29.05.2014
(71) Սեմյոն Պողոսյան (AM)
(72) Սեմյոն Պողոսյան (AM)
(73) Սեմյոն Պողոսյան, 0012, Երևան, Թավրիզյան 
46 (AM) 
(54) Ֆիլտրով սիգարետ
(57) Գյուտը վերաբերում է ծխախոտի արտադ
րությանը, մասնավորապես՝ ֆիլտրով սիգա
րետներին:

Ֆիլտրով սիգարետ, որի ֆիլտրի՝ ծխողի 
շրթունքներին հպվող փաթեթավորման եզրա
թղթի արտաքին մակերևույթի լայնական շերտի 
տեսքով մասը ծածկապատված է նրբաթիթեղով:

Նրբաթիթեղը կարող է լինել ալյումինից, 
արծա թից, ոսկուց, բուլատից կամ պղնձից: 

Կանխվում է ծխախոտի ծխի վնասակար 
խառնուրդների շփումը ծխողի շրթունքների 
հետ, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2882 (13) A
B23K 20/00

(21) AM20140054 (22) 17.04.2014
(71) «Քենդլ» սինքրոտրոնային հետա զո տու
թյունների ինստիտուտ, հիմնադրամ (AM)
(72) Վարդան Շավարշի Ավագյան (AM), Արթուր 
Աշոտի Գևորգյան (AM)
(73) «Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտու
թյունների ինստիտուտ, հիմնադրամ, 0040, 
Երևան, Աճառյան 31 (AM)
(54) Պղնձե և պողպատե դետալների դիֆու
զային եռակցման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է դիֆուզային եռա
կցմանը, մասնավորապես՝ պղնձե և պող
պատե դետալների դիֆուզային եռակցման 
եղանակներին և կարող է օգտագործվել 
վակուումային, կրիոգեն, արագացուցչային, 
ատո մային և սարքաշինության ոլորտներում:

Պղնձե դետալը վակուումային միջավայրում 
տաքացնում են մինչև 550750°C ջերմաստիճան, 

ապա այն ենթարկում են հպման պողպատե 
դետալի հետ և դետալների վրա կիրառում են 
ճնշում՝ 330 մԲար, դետալները տաքացնում 
են 890910°C ջերմաստիճանում, որից հետո 
իրականացնում են իզոթերմային պահպանում 
130 րոպեի ընթացքում:

Բարձացվում է մետաղների դիֆուզային 
եռակցման որակը և ապահովվում եռա
կցման կարի գերբարձր վակուումային հերմե
տիկությունը, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2883 (13) A
B23K 20/00

(21) AM20140053 (22) 17.04.2014
(71) «Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտու
թյունների ինստիտուտ, հիմնադրամ (AM)
(72) Վարդան Շավարշի Ավագյան (AM), Վահագն 
Վանիկի Վարդանյան (AM)
(73) «Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտու
թյունների ինստիտուտ, հիմնադրամ, 0040, 
Երևան, Աճառյան 31 (AM) 
(54) Բարդ երկրաչափական ձև ունեցող տարա
սեռ դետալների դիֆուզային զոդման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է դիֆուզային զոդմանը, 
մասնավորապես՝ բարդ երկրաչափական ձև 
ունեցող տարասեռ դետալների դիֆուզային 
զոդման եղանակներին և կարող է օգտագործվել 
ռադիոտեխնիկայում, էլեկտրոնային և սարքա
շինական արդյունաբերություններում: 

Դետալների համատեղումից առաջացած 
արտաքին և ներքին ծավալներում ստեղծում են 
տարբեր մեծության ճնշումներ, ընդ որում ներքին 
ծավալում ճնշումը 0.140 անգամ փոքր է, քան 
արտաքին ծավալում: Դետալների հպման գոտին 
տաքացնում են մինչև զոդանյութի հալման 
ջերմաստիճան, որից հետո իրականացնում են 
իզոթերմային պահպանում: 

Բարձացվում է զոդված միացության որակը, 
այն է. վակուումահերմետիկությունը և մեխա
նիկական ամրությունը, 1 նկ.:

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 2884 (13) A
B60Q 9/00

(21) AM20130058 (22) 02.05.2013
(71) Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան (AM)
(72) Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան (AM)
(73) Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան, 0014, Երևան, 
Դավիթ Անհաղթի 4, բն. 30 (AM)
(54) Տրանսպորտային միջոցի շարժումն ար-
տա քին ազդանշանով կանխող համակարգ
(57) Համակարգն ունի տրանսպորտային միջոցի 
շարժումը կանխող ազդանշանի հաղորդման բլոկ 
և տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրվող 
կանխող ազդանշանի ընդունման բլոկ: Ազդա-
նշանի հաղորդման բլոկն ունի կանխող ազդա-
նշանների գեներատոր, գեներատորի ելքին 
միացված հաղորդիչ ալեհավաք: Ազդանշանի 
ընդունման բլոկն ունի հաջորդաբար միացված 
ընդունիչ ալեհավաք, տրանսպորտային միջոցի 
արագության նվազեցման ու ավտոմատ ար-
գե լակման հանգույցիներին միացվող կան-
խող ազդանշանի վերամշակման հանգույց և 
նախազգուշացնող ազդանշանների հանգույց: 
Կանխող ազդանշանի հաղորդման բլոկն իրա-
կանացված է ձեռքի կառավարման վահա-
նակի տեսքով: Կանխող ազդանշանների գենե-
րատորը թվային կոդի գեներատոր է: Ազդա-
նշանի վերամշակման հանգույցն իրակա նացված 
է թվային կոդավերծանիչի տեսքով:

Ընդլայնվում են համակարգի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, 1 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2885 (13) A
C05F 3/00

(21) AM20130071 (22) 24.05.2013
(71) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ (AM)
(72) Դանիել Պետրոսի Պետրոսյան (AM), Ստե-
փան Ենոքի Մարգարյան (AM), Հովիկ Հմայակի 
Գիշյան (AM), Գոհար Լիպարիտի Վարդանյան 
(AM), Միքայել Արծրունու Սարոյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային համալ-
սարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, Տերյան 74 (AM)

(54) Օրգանական պարարտանյութի պատ-
րաստման տեղակայանք
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսու-
թյանը, մասնավորապես՝ թռչնաբուծական և 
անասնաբուծական թափոնների օրգանական 
պարարտանյութի պատրաստման տեղակա-
յանքներին:

Օրգանական պարարտանյութի պատ-
րաստման տեղակայանքն ունի ֆերմենտոր, 
ֆերմենտորին օդատար խողովակի միջոցով 
միակցված ճնշումային քամհար՝ իր էլեկտրա  -
շարժիչով: Ֆերմենտորն ունի օրգա նական 
զանգվածի որակի վերլուծիչ, դրան միաց  ված 
կառավարման բլոկ, ֆերմենտորին խողովա-
կաշարով միակցված տեսակավորման բաքեր: 
Յուրաքանչյուր բաքի ելքին տեղակայված է 
բաժնավորիչ: Ֆերմենտորի մեջ տեղադրված 
է գալարավոր խառնիչ: Լրացուցիչ ունի ստորին 
ելքի խողովակ և դրան միակցված պոմպ ու զտիչ: 

Ապահովվում է օրգանական զանգվածի 
արագ և հուսալի ֆերմենտացում, ինչպես նաև 
երկու տեսակի պարատանյութերի ստացում, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2886 (13) A
C12G 3/00

(21) AM20140095 (22) 29.07.2014
(71) Սիլվա Սահրադյան (AM)
(72) Սիլվա Սահրադյան (AM), Շուշան Հարու-
թյունյան (AM)
(73) Սիլվա Սահրադյան, 0092, Երևան, Նորքի 
7-րդ զանգված, 20, բն. 31 (AM)
(54) Կոնյակի սպիրտի հասունացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գինեգործության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ կոնյակի 
սպիրտի հասունացման եղանակներին։

Կոնյակի սպիրտը լցնում են տարողու-
թյունների մեջ, որտեղ տեղադրված է նախապես 
գամմա ճառագայթներով մշակված կաղնու 
բնափայտ, և պահորակում: Բնափայտը մշա-
կում են կոբալտի իզոտոպի (60C°) գամմա ճառա-
գայթներով՝ ճառագայթահարման D=150-180 կԳյ 
գումարային չափաբաժնով, իսկ պահո րակումն 
իրականացնում են 20-25 օրվա ընթացքում։

Կրճատվում է հասունացման ժամկետը:
_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 2887 (13) A 
C12N 1/00
A61K 35/00

(21) AM20140059 (22) 26.04.2014
(71) Հրաչյա Հովհաննիսյան (AM), Գոհար Գրի-
գորյան (AM), Անահիտ Մանասյան (AM)
(72) Հրաչյա Հովհաննիսյան (AM), Գոհար 
Գրիգորյան (AM)
(73) Հրաչյա Գարեգինի Հովհաննիսյան, 0025, 
Երևան, Այգեստանի 9-րդ փող. 69, բն. 34 (AM), 
Գոհար Գագիկի Գրիգորյան, 0020, Երևան, 
Ազատամարտիկների 89, բն. 34 (AM), Անահիտ 
Վահանի Մանասյան, 0002, Երևան, Սարյան 40, 
բն. 52 (AM)
(54) Lactococcus lactis GH 204 և Lactobacillus 
plantarum GH 202 շտամներ և դրանց սիմբիո-
տիկ կոնսորցիումը՝ հեշտոցային դիս բակ-
տերիոզների և սեռավարակների կանխար-
գելման և բուժման համար 
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնոլոգիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ Lactobacillus 
lactis GH 204 և Lactobacillus plantarum GH 
202 պրոբիոտիկ շտամներին և դրանց սիմ-
բիոտիկ կոնսորցիումին, որն ունի բարձր 
հակամանրէային ակտիվություն և կարող 
է կիրառվել դեղագործության մեջ՝ մոմիկի, 
պատիճի, հաբերի և այլ դեղաձևերի տեսքով, 
հեշտոցային դիսբակտերիոզի, բակտերիալ 
վագինոզների և սեռավարակների բուժման և 
կան խարգելման համար։

Ստացված են Lactobacillus lactis GH 204 
(ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտա-
արտադրական կենտրոնի «Մանրէների Ավանդա-
դրման Կենտրոն» հիմնարկ, համար՝ MDC 9629) 
և Lactobacillus plantarum GH 202 (ՀՀ ԳԱԱ 
«Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրա-
կան կենտրոնի «Մանրէների Ավանդադրման 
Կենտրոն» հիմնարկ, համար՝ MDC 9627) պրո-
բիոտիկ շտամներ: Շտամների հիմքով ստաց-
ված է կոնսորցիում: 

Շտամները վերցրած են 1:1 հարաբե րակ-
ցությամբ:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2888 (13) A 
C12N 1/00 
A61K 35/00

(21) AM20140058 (22) 26.04.2014

(71) Հրաչյա Հովհաննիսյան (AM), Գոհար 
Գրիգորյան (AM), Անահիտ Մանասյան (AM)
(72) Հրաչյա Հովհաննիսյան (AM), Գոհար 
Գրիգորյան (AM)
(73) Հրաչյա Գարեգինի Հովհաննիսյան, 0025, 
Երևան, Այգեստանի 9-րդ փող. 69, բն. 34 (AM), 
Գոհար Գագիկի Գրիգորյան, 0020, Երևան, 
Ազատամարտիկների 89, բն. 34 (AM), Անահիտ 
Վահանի Մանասյան, 0002, Երևան, Սարյան 40, 
բն. 52 (AM)
(54) Lactobacillus acidophilus GH 201 և 
Lactococcus lactis GH 204 շտամներ և դրանց 
սիմբիոտիկ կոնսորցիումը՝ հեշտոցային 
դիսբակտերիոզների և սեռավարակների 
կանխար գելման և բուժման համար
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնոլո գիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ Lactobacillus 
acidophilus GH 201 և Lactococcus lactis GH 
204 պրոբիոտիկ շտամներին և դրանց սիմ-
բիոտիկ կոնսորցիումին, որն ունի բարձր 
հակամանրէային ակտիվություն և կարող 
է կիրառվել դեղագործության մեջ՝ մոմիկի, 
պատիճի, հաբերի և այլ դեղաձևերի տեսքով, 
հեշտոցային դիսբակտերիոզի, բակտերիալ 
վագինոզների և սեռավարակների բուժման 
կանխարգելման համար։

Ստացված են Lactobacillus acidophilus 
GH 201 (ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» 
գիտաարտադրական կենտրոնի «Մանրէների 
Ավանդադրման Կենտրոն» հիմնարկ, համար՝ 
MDC 9626) և Lactococcus lactis GH 204 (ՀՀ ԳԱԱ 
«Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրա-
կան կենտրոնի «Մանրէների Ավանդադրման 
Կենտրոն» հիմնարկ, համար՝ MDC 9629) պրո-
բիոտիկ շտամներ: Շտամների հիմքով ստացված 
է կոնսորցիում: Շտամները վերցված են 1:1 
հարաբերակցությամբ:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2889 (13) A
F03D 3/00

(21) AM20140098 (22) 31.07.2014
(71) Հրաչ Տեր-Եսայան (AM)
(72) Հրաչ Տեր-Եսայան (AM), Գոռ Տեր-Եսայան (AM)
(73) Հրաչ Տեր-Եսայան, 0009, Երևան, Սասունցի 
Դավթի 74 (AM)
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(54) Հողմաէլեկտրակայան
(57) Գյուտը վերաբերում է հողմաէներգետի-
կային, մասնավորապես կարուսելային հողմանիվ 
ունեցող հողմակայաններին, որոնց ռոտորի 
պտտման առանցքը ուղղահայաց է օդի հոսքի 
ուղղությանը: 

Հողմաէլեկտրակայանն ունի ուղղաձիգ 
առանցքի շուրջը ազատ պտտվելու հնարա-
վորությամբ իրանի մեջ տեղակայված բանող 
լիսեռ, կարուսելային հողմանիվ, որի իրանն 
ամրակցված է բանող լիսեռին, մեխանիկական 
փոխանցման համակարգ և էլեկտրագեներատոր, 
ընդ որում հողմանիվի թիակները շառավղային 
են: Գյուտի համաձայն, հողմանիվի իրանն 
ունի մեծ հիմքով դեպի վեր ուղղված հատած 
կոնի ձև, իսկ թիակներն ամրակցված են 
կոնական մակերևույթի ծնիչների երկայնքով: 
Հնարավոր են կայանի միամոդուլ և բազմամոդուլ 
իրականացման տարբերակներ: 

Բարձրացվում է օ.գ.գ.-ն, պարզեցվում է 
կառուցվածքը, նվազեցվում է պատրաստման 
աշխատատարությունը, 7 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2890 (13) A
G01R 27/00

(21) AM20140093 (22) 24.07.2014
(71) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան (AM)
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան (AM)
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն. 
Շնորհալու 25, բն. 24 (AM), Խորեն Մամիկոն-
յան, 3103, Գյումրի, Ն. Շնորհալու 25, բն. 24 (AM)
(54) Ունակային տվիչի ունակության չափիչ
(57) Չափիչն ունի չափողական երկբևեռանի, 
բարձրհաճախային փոփոխական հոսանքի 
գեներատոր, հոսանասահմանափակող տարր, 
էլեկտրական ազդանշանների կերպափոխ-
ման երկմուտք էլեկտրոնային մոդուլ և ծրա-
գրավորվող միկրոկոնտրոլեր: Չափողական 
երկբևեռանին ունի ունակային տվիչ, որի 
սեղմակներից մեկը միացված է ընդհանուր 
հաղորդալարին: Չափողական երկբևեռանին 
հոսանասահմանափակող տարրի միջոցով 
միացված է բարձրհաճախային փոփոխական 
հոսանքի գեներատորին: Էլեկտրական ազդա-
նշանների կերպափոխման էլեկտրոնային 
մոդուլի ելքը միացված է միկրոկոնտրոլերի 
ազդանշանային մուտքին: Չափողական երկ-

բևեռանին լրացուցիչ ունի կոնդենսատոր, 
որը հաջորդաբար միացված է ունակային 
տվիչին: Էլեկտրական ազդանշանների կերպա-
փոխման էլեկտրոնային մոդուլի առաջին ու 
երկրորդ մուտքային սեղմակները միացված 
են կոնդենսատորի համապատասխանաբար 
առաջին ու երկրորդ արտանցիչներին: 

Բարձրացվում է չափման ճշգրտությունը` 
չափման արդյունքի վրա չափիչ հոսանքի 
հաճախության փոփոխությունից առաջացող 
սխալանքի բացառման հաշվին, 3 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2891 (13) A
H01M 10/00

(21) AM20140097 (22) 31.07.2014
(71) Հայկ Ռոբերտի Սիմոնյան (AM)
(72) Հայկ Ռոբերտի Սիմոնյան (AM)
(73) Հայկ Ռոբերտի Սիմոնյան, 0010, Երևան, 
Նալբանդյան 15 (AM)
(54) Լարման քիմիական աղբյուրի ըստ 
ունակության տացքի գործակիցը չափող սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է չափիչ տեխնիկային 
և կարող է օգտագործվել ինչպես շահագործման 
մեջ գտնվող, այնպես էլ նոր մշակվող լարման 
քիմիական աղբյուրների (ԼՔԱ) որակի գնա-
հատման համար դրանց ըստ ունակության 
տացքի գործակցի չափման միջոցով:

Ժամանակավոր պահպանման հանգույցում 
մեծ ճշգրտությամբ հիշվում է ԼՔԱ-ի պարապ 
ընթացքի լարումը, ապա ԼՔԱ-ն ժամանակի 
որոշակի ժամանակամիջոցում լիցքավորվում է 
կայունացված հաստատուն հոսանքով: Այնու-
հետև այդ նույն մեծության կայունացված 
հոսանքով  ԼՔԱ-ն լիցքաթափվում է, մինչև 
որ սեղմակների վրայի լարումը հավասարվի 
նախկինում հիշվածին, և ամրագրվում է լիցքա-
թափման տևողությունը: Ընդ որում ամ բող-
ջությամբ կոմպենսացվում է ԼՔԱ-ի ներքին 
դիմադրության վրա լարման անկումը: Ըստ 
ունակության տացքի գործակիցը ստացվում է 
որպես լիցքաթափման և լիցքավորման տևողու-
թյունների հարաբերություն, որը և թվային 
տեսքով պատկերվում է ցուցատախտակի վրա: 

Բարձրացվում է ԼՔԱ-ի ըստ ունակության 
տացքի գործակցի չափման ճշգրտությունը՝ 
գործակիցն անկախ դարձնելով ԼՔԱ- ի տեսակից, 
լիցքավորման աստիճանից, մաթեմատիկա-
կան հաշվարկներից, ապահովվում է սարքի 
օգտագործման հարմարավետությունը, 2 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

12

ՄԱՍ 1

12

№ 11 
25 . 1 1 . 20 14

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) (2014.01)  (11) 379  (13) U
A61C 7/00

(21) AM20140109U (22) 14.08.2014 
(71) Տիգրան Սեդրակի Դեմիրճյան (AM)
(72) Տիգրան Սեդրակի Դեմիրճյան (AM)
(73) Տիգրան Սեդրակի Դեմիրճյան, 0028, 
Երևան, Նիկոլ Դումանի 8/5 (AM)
(54) Օրթոդոնտիկ ճարմանդ
(57) Օրթոդոնտիկ ճարմանդն ունի հիմք, հիմքի 
կափարիչ, օրթոդոնտիկ մետաղական աղեղի 
անցկացման ակոս, որը ձևավորված է հիմքին 
ամրակցված կողմնային պատերով: Հիմքի 
կափարիչը հանովի է և հիմքի հետ կազմում 
է կառչման զսպանակային զույգ: Ակոսն ունի 
մետաղական կափարիչ, որն ամրակցված է 
հիմքի կափարիչի ներքին մակերևույթին: Հիմքի և 
հիմքի կափարիչի կառչման զսպանակային զույգն 
իրականացված է մետաղական զսպանակների 
և այդ զսպանակների հետ փոխգործակցող 
ելունների տեսքով:

Պարզեցվում է կառուցվածքը, ապահովվում 
է հաճախորդի էսթետիկական պահանջները 
բավարարելու հնարավորությունը, 10 նկ.:

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 380 (13) U
C12G 3/00

(21) AM20140113U (22) 26.08.2014
(71) «ՄԱՊ» ՓԲԸ (AM)
(72) Մակար Ալեքսանի Պետրոսյան (AM)
(73) «ՄԱՊ» ՓԲԸ, 1130, Արմավիրի մարզ, գյուղ 
Լենուղի (AM)
(54) Կոնյակի սպիրտի հիմքով ալկոհոլային 
խմիչք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գինե-
գործությանը և կարող է օգտագործվել կոնյակի 
սպիրտի հիմքով ալկոհոլային խմիչքների արտա-
դրության մեջ:

Կոնյակի սպիրտի հիմքով ալկոհոլային 
խմիչքը պատրաստված է 3 տարվանից ոչ 
պակաս հասունացած հայկական կոնյակի 
սպիրտներից և պարունակում է 40-57 ծավալ % 
էթիլային սպիրտ և 0,1-8,0 մգ ազնիվ մետաղի 
նրբաթերթիկներ 1000 մլ խմիչքի հաշվով, ինչպես 
նաև թույլատրված այլ օժանդակ նյութեր: Որպես 
ազնիվ մետաղի նրբաթերթիկ օգտագործված է 
ոսկու կամ արծաթի նրբաթերթիկներ կամ 1:5-5:1 
կշռային հարաբերակցությամբ վերցված դրանց 
խառնուրդը:

Ապահովվում է խմիչքի բարձր որակը:
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 381  (13) U
E04F 19/00

(21) AM20130128U (22) 20.09.2013
(71) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM)
(54) Սալիկների բաժանարար
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է շինարա-
րությանը, մասնավորապես՝ սալիկների տեղա-
դրելու ժամանակ օգտագործվող բաժանա-
րարներին:

Սալիկների բաժանարարի կենտրոնական 
մասն իրականացված է համակենտրոն գնդի և 
խորանարդի փոխհատված մարմնի տեսքով, որի 
վեց շրջանաձև նիստերի կենտրոններում կան 
մեկական տարբեր տրամագծով կիսագնդաձև 
ծայրով գլանաձև ուղղահայաց թևեր:

Ընդլայնվում են բաժանարարի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, 15 նկ.:

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11 վկայագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21 հայտի համարը
22 հայտի ստացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24 գրանցման թվականը
31 առաջնային հայտի համարը
32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
  (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը
72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73 իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
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№ 11 
25 . 1 1 . 20 14

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված  արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 06-03 (11) 344  (13) S 
06-05

(21) 20140025  (22) 22.09.2014
(71) Արման Սաղաթելի Մարության (AM)
(72) Արման Մարության (AM)
(73) Արման Մարության, Երևան, Հ. Հակոբյան 
փ. 9/1, բն. 17 (AM)
(54) Մինի բար
(55)

_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 09-01 (11) 345  (13) S
09-03

(21) 20140020  (22) 29.07.2014
(71) «Արցախ բրենդի կոմպանի» (AM)
(72) Գեորգի Օհայան (AM)
(73) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ (AM)
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Հուշանվերային հավաքածու
(55)

_____________________

(51) 09-01 (11) 346  (13) S
(21) 20140017  (22) 27.05.2014
(71) Գոլդեն Սփիրիթս ՍԱ (CH), Սերգեյ Վիկտո-
րովիչ Զիվենկո (RU) 
(72) Սերգեյ Վիկտորովիչ Զիվենկո (RU)
(73) Գոլդեն Սփիրիթս ՍԱ (CH), Սերգեյ Վիկտո-
րովիչ Զիվենկո (RU)

(74) Հ. Դավթյան
(54) Շիշ
(55)
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№ 11 
25 . 1 1 . 20 14

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

646

526

 740
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 14

(210) 20130991  (111) 22098
(220) 23.07.2013 (151) 10.11.2014
   (181) 23.07.2023
(730) Շեֆա Ֆրանչայզիզ ԼԹԴ., IL 
(442) 20.09.2013
(540) 

(526) «ESPRESSO BAR» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. սրճարաններ, 
բարեր. ռեստորաններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20130992  (111) 22099
(220) 23.07.2013 (151) 10.11.2014
   (181) 23.07.2023
(730) Շեֆա Ֆրանչայզիզ ԼԹԴ., IL 
(442) 20.09.2013
(540) 

(526) «espresso bar» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. սրճարաններ, 
բարեր. ռեստորաններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131349  (111) 22100
(220) 07.10.2013 (151) 10.11.2014
   (181) 07.10.2023 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(730) Ջոնս Լանգ ԼաՍալլ ԱյՓի, Ինք., US 
(442) 06.11.2013
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 

ծառայություններ, այն է՝ անշարժ գույքի 
կառավարում, բնակելի և կոմերցիոն 
անշարժ գույքի վարձույթ, ֆինանսավորման, 
գնահատման, միջնորդության և վարձակալման 
ծառայություններ. խորհրդակցություն և 
կառավարում անշարժ գույքի ոլորտում 
ներդրումների և դրամամիջոցների ներդրման 
վերաբերյալ. ներդրումներ և դրամամիջոցների 
ներդրումներ անշարժ գույքի ոլորտում, 
և անշարժ գույքով կամ անշարժ գույքին 
վերաբերող ակտիվներով երաշխավորվող 
արժեթղթեր. ֆինանսական ծառայություններ 
արժեթղթերի փաթեթներ առաջարկելու 
միջոցով, որոնք ներառում են անշարժ 
գույքով կամ անշարժ գույքին վերաբերող 
ակտիվներով երաշխավորվող արժեթղթեր. 
հետազոտություններ անշարժ գույքի 
ֆինանսական պատմության ոլորտում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20131544  (111) 22101
(220) 06.11.2013 (151) 10.11.2014
   (181) 06.11.2023
(730) Շաուարմանջի Հոլդինգ ՍԱԼ, LB 
(442) 20.02.2014
(540) 
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(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ռեստորանային 
և սրճարանային ծառայություններ, ներառյալ՝ 
սննդի սպասարկման ծառայություններ 
ներսում և պատրաստի կերակուրը դուրս 
տանելու ռեստորանային ծառայություններ. 
կերակրատեսակների պատրաստման և 
առաքման (տուն հասցնելու) ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131611  (111) 22102
(220) 22.11.2013 (151) 10.11.2014
   (181) 22.11.2023
(730) Հանքուք Թայր Ուորլդուայդ Քո. Լթդ., KR 
(442) 07.03.2014
(540) 

(526) «Truck masters» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 37. դողերի օդախցիկների 
վերանորոգում. շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկում և 
վերանորոգում. դողերի պահպանաշերտերի 
վերա կանգնում. դողածածկանների ռետի-
նա ցում (վերանորոգում). ավտոմեքենաների 
լվացում. տրանսպորտային միջոցների 
սպասարկման կայաններ (վառելիքով 
լիցքավորում և տեխնիկական սպա սար-
կում). տրանսպոր տային միջոցների ձայնա-
մեկուսացման  ապահովում. տրանսպոր տային 
միջոցների ողորկում. տրանսպորտային 
միջոցների հակակոռոզիական (հակաքայ-
քայիչ) մշակում. տրանսպորտային միջոցների 
մաքրում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131612  (111) 22103
(220) 22.11.2013 (151) 10.11.2014
   (181) 22.11.2023
(730) Հանքուք Թայր Ուորլդուայդ Քո. Լթդ., KR 
(442) 07.03.2014

(540) 

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

դաս 35. տրանսպորտային միջոցների, 
oդով, ջրով կամ ցամաքով տեղաշարժվող  
ապարատների, դողերի, դողերի օդախցիկների, 
դողերի և դողերի օդախցիկների նորոգման 
համար նյութերի, գոտիների, անիվների 
եզրակների, անիվների, կախոցների, 
արգելակների, պաշտպանաշերտ դողերի, 
ուղղորդիչ դողերի, վերոնշյալ ապրանքների 
մասերի և պարագաների մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք. տրանսպորտային 
միջոցների, oդով, ջրով կամ ցամաքով 
տեղաշարժվող  ապարատների, դողերի, 
դողերի օդախցիկների, դողերի և դողերի 
օդախցիկների նորոգման համար նյութերի, 
գոտիների, անիվների եզրակների, անիվների, 
կախոցների, արգելակների, պաշտպանաշերտ 
դողերի, ուղղորդիչ դողերի, վերոնշյալ 
ապրանքների մասերի և պարագաների 
ապրանքների առաջխաղացում առք ու 
վաճառքի բնագավառում երրորդ անձանց 
համար. ներմուծման-արտահանման գործա-
կալություններ. ապրանքների առաջխաղացում 
(երրորդ անձանց համար). շուկայի 
ուսումնասիրություն. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման գործում. ապրանքների 
ցուցադրում. հետազոտություններ գործա-
րարության ասպարեզում. նմուշների տարածում. 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131613  (111) 22104
(220) 22.11.2013 (151) 10.11.2014
   (181) 22.11.2023
(730) Հանքուք Թայր Ուորլդուայդ Քո. Լթդ., KR 
(442) 07.03.2014
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(540) 

(526) «Truck masters» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմրանարնջագույն և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. տրանսպորտային միջոցների, 
oդով, ջրով կամ ցամաքով տեղաշարժվող  
ապարատների, դողերի, դողերի օդախցիկների, 
դողերի և դողերի օդախցիկների նորոգման 
համար նյութերի, գոտիների, անիվների 
եզրակների, անիվների, կախոցների, 
արգելակների, պաշտպանաշերտ դողերի, 
ուղղորդիչ դողերի, վերոնշյալ ապրանքների 
մասերի և պարագաների մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք. տրանսպորտային 
միջոցների, oդով, ջրով կամ ցամաքով 
տեղաշարժվող  ապարատների, դողերի, դողերի 
օդախցիկների, դողերի և դողերի օդախցիկների 
նորոգման համար նյութերի, գոտիների, 
անիվների եզրակների, անիվների, կախոցների, 
արգելակների, պաշտպանաշերտ դողերի, 
ուղղորդիչ դողերի, վերոնշյալ ապրանքների 
մասերի և պարագաների ապրանքների 
առաջխաղացում առքուվաճառքի բնագավառում 
երրորդ անձանց համար. ներմուծման-
արտահանման գործակալություններ. ապրանք-
ների առաջխաղացում (երրորդ անձանց 
համար). շուկայի ուսումնասիրություն. 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման գործում. 
ապրանքների ցուցադրում. հետազոտություններ 
գործարարության ասպարեզում. նմուշ ների 
տարածում. մասնագիտական խորհրդա-
տվություն գործարարության ասպարեզում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131614  (111) 22105
(220) 22.11.2013 (151) 10.11.2014
   (181) 22.11.2023

(730) Հանքուք Թայր Ուորլդուայդ Քո. Լթդ., KR 
(442) 07.03.2014
(540) 

(526) «Truck masters» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կարմրանարնջագույն և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. դողերի օդախցիկների 
վերանորոգում. շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկում և 
վերանորոգում. դողերի պահպանաշերտերի 
վերականգնում. դողածածկանների ռետինացում 
(վերանորոգում). ավտոմեքենաների լվացում. 
տրանսպորտային միջոցների սպասարկման 
կայաններ (վառելիքով լիցքավորում և 
տեխնիկական սպասարկում). տրանսպոր-
տային միջոցների ձայնամեկուսացման  
ապահովում. տրանսպորտային միջոցների 
ողորկում. տրանսպորտային միջոցների 
հակակոռոզիական (հակաքայքայիչ) մշակում. 
տրանսպորտային միջոցների մաքրում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20131636  (111) 22106
(220) 28.11.2013 (151) 10.11.2014
   (181) 28.11.2023
(730) «Պերսեյ սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 
17, բն. 29, AM 
(442) 18.12.2013
(540) 

(511) 
դաս 5. հիգիենիկ միջադիրներ կանանց 

համար, հիգիենիկ տամպոններ կանանց 
համար. մանկական խանձարուրներ և 
տակաշորեր. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20131737  (111) 22107
(220) 19.12.2013 (151) 10.11.2014
   (181) 19.12.2023
(730) Նեմիրոֆ Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի 
Իսթեբլիշմնթ, LI 
(442) 18.04.2014
(310) 2013720749   (320) 20.06.2013   (330) RU
(540) 

(526) «0.5л», «13», «01» նշումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյկետներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. մեծ շշեր, իրեր ապակուց, ապակե 
տարողություններ ըմպելիքների համար.

դաս 32. գարեջուր. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր. 
ապերիտիվներ. լիթիումի ջուր. սելտերյան ջուր. 
սոդայի ջուր. ջրեր (ըմպելիքներ). գազավորված 
ջուր. հանքային ջուր (ըմպելիքներ). սեղանի ջուր. 
կվաս (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. լիմոնադներ. գետնընկույզի 
կաթ (ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ). նշի կաթ 
(ըմպելիքներ). ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
իզոտոնիկ (կազդուրիչ) ըմպելիքներ. ոչ 

ալկոհոլային ըմպելիքներ մեղրի հիմքի վրա. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ հալվեի հիմքի վրա. 
ըմպելիքներ կաթնաշիճուկային հիմքի վրա. 
ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ. մրգերի 
նեկտարներ պտղամսով (ոչ ալկոհոլային). 
օրշադ (ըմպելիք). իմբիրի գարեջուր. ածիկի 
գարեջուր. փոշիներ գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. պատատուկի 
(բաղեղի) ըմպելիք (ոչ ալկոհոլային ըմպելիք). 
օշարակներ լիմոնադների համար. օշարակներ 
ըմպելիքների համար. սմուզներ (ըմպելիքներ 
մրգի կամ բանջարեղենի խառնուրդների 
հիմքի վրա). տոմատի հյութ (ըմպելիք). խնձորի 
հյութ (ոչ ալկոհոլային). բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիքներ). մրգահյութեր. բաղադրություններ 
գազավորված ջուր պատրաստելու համար. 
բաղադրություններ լիկյորներ պատրաստելու 
համար. բաղադրություններ հանքային ջուր 
պատրաստելու համար. բաղադրություններ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար. 
քաղցրահյութեր (քաղցուներ). խմորման 
չենթարկված խաղողահյութ. գարեջրի 
քաղցրահյութ (քաղցու). ածիկի քաղցրահյութ 
(քաղցու). հաբեր գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար. շարբաթ (ըմպելիք). 
ոչ ալկոհոլային մրգային  էքստրակտներ 
(մզվածքներ). գայլուկի (հմուլի) էքստրակտներ 
գարեջուր պատրաստելու համար. էսենցիաներ 
(բնահյութեր) ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի). ապերիտիվներ. արաք. 
բրենդի. գինիներ. գինի խաղողի չանչերից 
(կնճեռից). վիսկի. օղի. անիսոնի օղի. բալի օղի. 
ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). կոկտեյլներ. կյուրասաո. 
անիսոնի լիկյոր. լիկյորներ. ալկոհոլային խառը 
ըմպելիքներ, բացառությամբ գարեջրի հիմքի 
վրա պատրաստվածների. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. սպիրտային 
ըմպելիքներ. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. մեղրի ըմպելիք (մեղրասպիրտ). 
դաղձի (անանուխի) թրմօղի. դառը թրմօղիներ. 
ռոմ. սակե. տանձի սիդր. խնձորօղիներ. 
բրնձի սպիրտ. սպիրտային էքստրակտներ. 
սպիրտային մրգային էքստրակտներ. սպիր-
տային էսենցիաներ (բնահյութեր):
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20131777  (111) 22108
(220) 26.12.2013 (151) 10.11.2014
   (181) 26.12.2023
(730) Սանոֆի, FR 
(442) 17.01.2014
(540) 

(526) «LABORATORIUM» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար, պատրաստուկներ 
հիգիենիկ նպատակների համար, որոնք 
վերաբերում են օծանելիքին և կոսմետիկային, 
արդուզարդի պարագաներ, մազերի 
գանգրացման պատրաստուկներ, գործիքներ 
սրելու պատրաստուկներ, բերանը ողողելու 
պատրաստուկներ ոչ բուժական նպատակների 
համար, կոսմետիկական պատրաստուկներ 
նիհարելու համար, պատրաստուկներ լվացքի 
համար, շպարի հեռացման պատրաստուկներ, 
լաքերի հեռացման պատրաստուկներ, 
եղունգների խնամքի պատրաստուկներ, շպարի 
դիմափոշի, կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ, ատամների 
մաքրման պատրաստուկներ, կոսմետիկական 
միջոցներ հոնքերի համար,  կոսմետիկական 
միջոցներ արևայրուքի համար, մազերի 
ներկման միջոցներ, կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչների համար, մազերի հեռացման 
միջոցներ (դեպիլյատորներ), կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկի խնամքի համար, 
կոսմետիկական միջոցներ, հակաքրտինքային 
արդուզարդի պարագաներ, արդուզարդի տալկ, 
շամպուններ.

դաս 5. պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար, բուժական 

պատրաստուկներ լոգանքի համար, 
պատրաստուկներ այրվածքների բուժման, 
մշակման համար, կոշտուկների հեռացման 
պատրաստուկներ, դեղագործական պատ-
րաստուկներ թեփի հեռացման համար, 
բժշկական պատրաստուկներ լոգանքի համար, 
բուժական պատրաստուկներ մազերի աճի 
համար, դեղագործական պատրաստուկներ, 
քիմիա-դեղագործական պատրաստուկներ, 
քիմիական պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար, քիմիական 
պատրաստուկներ դեղագործական նպատակ-
ների համար, ցրտահարման դեպքում 
օգտագործվող պատրաստուկներ, բժշկական 
միջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ, 
աղեր հանքային ջրերով վաննաների համար, 
հանքային ջրերի աղեր, օժանդակ միջոցներ 
բուժական նպատակների համար, բուժական 
միջոցներ նիհարելու համար, միջոցներ 
քրտնելու դեմ, դեղաբույսեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140004 (111) 22109
(220) 08.01.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 08.01.2024
(730) Շալթըն, Ինք., US 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ սափրվելուց 

հետո օգտագործման համար. հարդարանքի 
(արդուզարդի) միջոցներ քրտնելու դեմ և 
անձնական օգտագործման հոտազերծիչներ 
մարդու համար. լոգանքի օճառներ. մարմնի 
աերոզոլ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ լոգանքի 
և ցնցուղի համար. մազերի խնամքի միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ սափրվելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20140011  (111) 22110
(220) 09.01.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 09.01.2024
(730) Նեյշընլ Բիսքիթս ընդ Քընֆեքշընըրի Քո. 
Լթդ., SA 
(442) 08.05.2014
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, մուգ և բաց կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս  29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա. 
պահածոյացված սննդամթերք, կարտոֆիլի 
չիպսեր և խրթխրթան կարտոֆիլ, հարած 
սերուցք (կաթնամթերք), խտացրած կաթ, ձու, 
կաթ և այլ կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր. պահածոներ և մանրաթթու.

դաս 30. սուրճ և թեյ, կակաո, շաքար, 
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ, 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
թխվածքաբլիթներ, թխվածքներ, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք, մակարոնեղեն, պաղպաղակ, 
մեղր, մաթ, խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ, 
աղ, մանանեխ, պղպեղ, քացախ, սոուսներ 
(համեմունք), ամոքանք և համեմունք, բրինձ և  
սառույց, տոմատի սոուս, կետչուպ, մսի համար 
թանձրամոքանքներ, բոված եգիպտացորեն և 
ադիբուդի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140039 (111) 22111
(220) 17.01.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 17.01.2024
(730) ԷմԷսԴի Ինթըրնեյշնլ Հոլդինգզ ԳմբՀ, CH 
(442) 20.02.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140066 (111) 22112
(220) 24.01.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 24.01.2024
(730) Ավետիք Գրիգորյան, ք. Երևան, Օրբելի 
եղբայրների փ., շ. 65Ա/6, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________

(210) 20140088 (111) 22113
(220) 30.01.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 30.01.2024 
(730) Հրանտ Մուսայելյան, Երևան, Աբովյան 
66, բն. 10, AM 
(442) 20.02.2014
(540) 

(526) «HANDMADE» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, դեղին, կանաչ, մանուշակագույն և 
վարդագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ձեռագործ աշխատանքների  
առևտուր:

_____________________

(210) 20140113  (111) 22114
(220) 03.02.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 03.02.2024
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 18.04.2014
(310) 86038915  (320) 15.08.2013   (330) US
        86039384          15.08.2013            US
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչային ցամաքային 

տրանսպորտային միջոցներ, մասնավորապես՝ 
ավտոմոբիլներ, արտաճանապարհային 
տրանսպորտային միջոցներ, բեռնատարներ, 
ֆուրգոններ, դրանց շարժիչներ և 
կառուցվածքային դետալներ.

դաս 37. շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկում և 
վերանորոգում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140132  (111) 22115
(220) 06.02.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 06.02.2024
(730) Հարություն Հարությունյան, Կոտայքի 
մարզ, գ. Առինջ, Ձագավանքի փող., տուն 1, AM 
(442) 18.04.2014

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20140207  (111) 22116
(220) 18.02.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 18.02.2024
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 
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(554) Ծավալային նշան
(511) 

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

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140226  (111) 22117
(220) 19.02.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.02.2024
(730) Քոֆի Րիփաբլիք 123 Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. աղացած սուրճ, սուրճով 

ըմպելիքներ, սրճային բուրումնավետացնող 
նյութեր, սուրճի հատիկներ, սենդվիչներ, 
լցոնված հացամթերք, կրուասաններ, կեքսեր, 
թխվածքաբլիթներ և հրուշակեղեն, կծու և 
քաղցր թեթև ուտեստներ, խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն), թխվածքաբլիթ, թխվածքներ, 
էսպրեսսոյի հատիկներով պատված շոկոլադ և 
հրուշակեղեն.

դաս 43. սրճարան-բարերի ծառայու-
թյուններ, սենդվիչ-բարերի ծառայություններ, 
սրճարանների ծառայություններ, նախա-
ճա շա րան ների ծառայություններ, պաղ-
պաղակ-սրճա րանների ծառայություն ներ, 
ռես տո   րան  ների ծառայություններ, ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու թյուն-
ներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140274  (111) 22118
(220) 26.02.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 26.02.2024
(730) «Մարտակերտի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, 3 Միկրոշրջան 
17շ., բն. 55, AM 
(442) 18.03.2014

(540) 

(526) Բացի «MARTAKERT», «ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ» 
գրառումներից մնացած բոլոր գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց մոխրագույն, սպիտակ և կապույտ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. «Ռկացիտելի» խաղողի տեսակից 
պատրաստված գինի:

_____________________

(210) 20140299  (111) 22119
(220) 04.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 04.03.2024
(730) Գուգլ Ինք., US 
(442) 04.07.2014
(540) 
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(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

ապահովում, այդ թվում` ծրագրային 
ապահովում, որը հնարավորություն է տալիս 
ներբեռնել, տեղադրել, ցույց տալ, ցուցադրել, 
հատկորոշել (նշել), փոխանակել կամ այլ 
կերպով էլեկտրոնային միջոցներ կամ 
տեղեկատվություն տրամադրել ինտերնետի 
կամ այլ հաղորդակցման ցանցերի միջոցով.

դաս 25. հագուստ, գլխարկներ, կոշկեղեն.  
դաս 35. վաճառքի խթանման 

ծառայություններ այլ անձանց անունից.  
վաճառքի խթանման ծառայություններ 
առցանց ժամանցի և կրթության ձևով. 
վաճառքի խթանման ծառայություններ 
մուլտիմեդիա բովանդակության փոխանակման 
ձևով ինտերնետի և այլ համակարգչային 
և հաղորդակցման ցանցերի միջոցով. 
գովազդային ծառայություններ.  

դաս 38. հեռարձակման ծառայություններ. 
համացանցի միջոցով հեռարձակման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային հաղորդա-
կցման ծառայություններ. տեղեկատվության, 
տեքստի, ծածկագրի, հաղորդագրությունների, 
տվյալների և բովանդակության փոխանցում 
ինտերնետի և այլ համակարգչային 
և հաղորդակցման, անլար և բջջային 
ցանցերի միջոցով. առցանց ֆորումների, 
զրուցասենյակների, ամսագրերի, բլոգների, 
լիստ սերվերների (ծրագիր, որ կարգավորում 
է բաժանորդային հարցումները փոստային 
ցուցակի համար և տարածում է նոր 
հաղորդագրություններ, տեղեկագրեր, կամ 
այլ հաղորդագրություններ) ապահովում 
օգտատերերի միջև  հաղորդագրությունների, 
մեկնաբանությունների և մուլտիմեդիա 
բովանդակության մուտքի և փոխանցման 
համար.

դաս 41. ժամանցային ծառայություններ, 
կրթության կառավարման ծառայություններ, 
տեսանյութերի փոխանակման պորտալի 
տրամադրում ժամանցի և կրթության 
նպատակներով. թվային տեսա-, ձայնա- և 
մուլտիմեդիա նյութերի հրատարակչական 
ծառայություններ. բլոգում (առցանց ամսագրում) 
տեղեկատվության տեղադրում. 

դաս 42. համակարգչի հետ կապված 
ծառայություններ. ինտերնետի հետ կապված 
ծառայություններ. դիմումների ապահովման 
ծառայություններ (ASP). ոչ բեռնվող ծրագրային 

ապահովման մուտքի ապահովում. ոչ 
բեռնվող ծրագրային ապահովման մուտքի 
ապահովում, որը հնարավորություն կտա 
ներբեռնել, բեռնել, գրառել, տեղադրել, ցույց 
տալ, խմբագրել, նվագարկել, փոխանցել, 
դիտարկել, դիտել, ցուցադրել, հատկորոշել 
(նշել), բլոգավորել, փոխանակել, կառավարել, 
բաշխել, հրատարակել, վերարտադրել 
կամ այլ կերպով էլեկտրոնային միջոցներ, 
մուլտիմեդիա բովանդակություն, տեսանյութեր, 
ֆիլմեր, նկարներ, պատկերներ, տեքստեր, 
լուսանկարներ, խաղեր, օգտատերերի կողմից 
ստեղծված բովանդակություն, ձայնային 
բովանդակություն և տեղեկատվություն տրա-
մադրել ինտերնետի և այլ համակարգ չային, և 
հաղորդակցման ցանցերի միջոցով. ոչ բեռնվող 
ծրագրային ապահովման մուտքի ապահովում, 
որը հնարավորություն կտա մուլտիմեդիա 
բովանդակություն և մեկնաբանություններ 
փոխանակել օգտատերերի միջև. ոչ 
բեռնվող ծրագրային ապահովման մուտքի 
ապահովում, որը հնարավորություն կտա 
բովանդակության մատակարարներին հետևել 
մուլտիմեդիա բովանդակությանը. մուլտիմեդիա 
բովանդակության տրամադրում (հոսթինգ) այլ 
անձանց համար. մուլտիմեդիա ժամանցային 
և կրթական  բովանդակության տրամադրում 
(հոսթինգ) այլ անձանց համար. 

դաս 45. առցանց սոցիալական ցանցային 
ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140310  (111) 22120
(220) 05.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 05.03.2024
(730) «Թայմ Զիրոու» ՍՊԸ, ք. Կապան, Հ. 
Ավետիսյան 24, բն. 3, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

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

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

_____________________
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(210) 20140326  (111) 22121
(220) 07.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 07.03.2024
(730) Ռեկե Ինդասթրիս Լիմիթիդ, HK 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 7. լվացքի մեքենաներ.
դաս 9. հեռուստացույցներ. մոնիտորներ. 

բջջային (շարժական) հեռախոսներ. 
սմարթֆոններ. պլանշետներ.

դաս 11. օդի լավորակիչներ. սառնարաններ. 
վառարաններ. միկրոալիքային վառարաններ. 
խոհանոցի սալօջախներ. բրնձեփներ. 
բազմաֆունկցիոնալ եփող սարքեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140330 (111) 22122
(220) 10.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 10.03.2024
(730) Արարատ Աղասու Մկրտչյան, Երևան, 
Ավան համայնք, Իսահակյան 1/2 շ., բն. 54, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20140339 (111) 22123
(220) 10.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 10.03.2024
(730) Սթարբաքս Քորփորեյշն (գործող ինչպես 
Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), Վաշինգտոնի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 07.04.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. թեյի ըմպելիքներ և թեյի հիմքով 

ըմպելիքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140398 (111) 22124
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140399 (111) 22125
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(540) 
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(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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140400 (111) 22126
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(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: 
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140401  (111) 22127
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140402  (111) 22128
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140403 (111) 22129
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20140404 (111) 22130
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140405 (111) 22131
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140406 (111) 22132
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140407  (111) 22133
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140408 (111) 22134
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
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(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 18.04.2014
(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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140409 (111) 22135
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140412  (111) 22136
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140413  (111) 22137
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(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: 
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140414  (111) 22138
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20140417  (111) 22139
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(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: 
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140422  (111) 22140
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140425  (111) 22141
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 07.04.2014
(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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140429  (111) 22142
(220) 19.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 19.03.2024 
(730) Մասնավոր բաժնետիրական ընկերություն 
«Արտադրական միավորում «ԿՈՆՏԻ» UA 
(442) 18.04.2014
(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:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140436 (111) 22143
(220) 20.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 20.03.2024
(730) Դելիս, AE 
(442) 07.04.2014
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(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
դաս 35. հրուշակեղենի և քաղցրավենիքի 

վաճառք:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140442  (111) 22144
(220) 20.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 20.03.2024
(730) «Մեր սարեր հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ներսիսյան 14/1, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(526) «Honey» և «am» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց դեղին, շագանակագույն և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. բնական մեղր:
_____________________

(210) 20140444 (111) 22145
(220) 21.03.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 21.03.2024
(730) «Արսթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. Խորենացու 
106, AM 
(442) 18.04.2014

(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք.
դաս 42. ինտերիերի դիզայն:

_____________________

(210) 20140504 (111) 22146
(220) 01.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 01.04.2024
(730) «Սոֆթ Կոնստրակտ» ՍՊԸ, 0023. Երևան, 
Գետառի 4/17, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

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

դաս 41. ինտերնետ շահումով խաղերի 
կազմակերպման գործունեություն:

_____________________

(210) 20140513  (111) 22147
(220) 03.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 03.04.2024
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.06.2014
(540) 
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(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրեր անկախ 

վաճառքի գործակալների համար՝ գործարար 
խնդիրների լուծման նպատակով, ներառյալ՝ 
արտադրություն և պլանավորում.

դաս 42. կիրառական ծրագրերի ծառայու-
թյուններ օնլայն չբեռնվող համակարգչային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործման 
ոլորտում անկախ վաճառքի գործակալների 
կողմից հաճախորդների տեղեկատվական 
հիմնապաշարի վարման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140514  (111) 22148
(220) 03.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 03.04.2024
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրեր նախա-

տեսված անկախ վաճառքի գործակալների 
գործարար խնդիրները, ներառյալ՝ արտա-
դրությունը և պլանավորումը, լուծելու համար.

դաս 42. կոսմետիկական միջոցների, 
մաշկի խնամքի պարագաների և անուշաբույր 
արտադրանքի վաճառքի և օգտագործման 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ օնլայն 
համակարգում վեբ-կայքերի տրամադրում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140515  (111) 22149
(220) 03.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 03.04.2024
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրեր նախա-

տեսված անկախ վաճառքի գործակալների 
գործարար խնդիրները, ներառյալ՝ 
արտադրությունը և պլանավորումը, լուծելու 
համար.

դաս 42. կոսմետիկական միջոցների, 
մաշկի խնամքի պարագաների և անուշաբույր 
արտադրանքի վաճառքի և օգտագործման 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ օնլայն 
համակարգում վեբ-կայքերի տրամադրում: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140516  (111) 22150
(220) 03.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 03.04.2024
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրեր անկախ 

վաճառքի գործակալների համար՝ գործարար 
խնդիրների լուծման նպատակով, ներառյալ՝ 
արտադրություն և պլանավորում.

դաս 42. կիրառական ծրագրերի ծառայու-
թյուններ օնլայն չբեռնվող համակարգչային 
արտադրանքի ժամանակավոր օգտագործման 
ոլորտում անկախ վաճառքի գործակալների 
կողմից հաճախորդների տեղեկատվական 
հիմնապաշարի վարման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20140529  (111) 22151
(220) 08.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 08.04.2024
(730) Ազատ Արամայիսի Պողոսյան, RU 
(442) 08.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________
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(210) 20140535  (111) 22152
(220) 08.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 08.04.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մհեր Գրիգորյան, 
0010, Երևան, Փ. Բյուզանդի փ., 8ա շ., բն. 3, AM 
(442) 16.05.2014
(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:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20140537  (111) 22153
(220) 09.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 09.04.2024
(730) «Ջերմուկ ինթերնեյշնլ պեպսի-կոլա 
բոթլեր» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 3/1, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20140542  (111) 22154
(220) 09.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 09.04.2024
(730) Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, 
Դելավերի նահանգ, US 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործարքներ. 

ֆինանսական ծառայություններ, բանկային 
ծառայություններ, կրեդիտ քարտերի 
ծառայություններ, դեբետային քարտերի ծառա-
յություններ, կանխավճարային քարտերի 
ծառայություններ, էլեկտրոնային կրեդիտային և 
դեբետային գործառնություններ, էլեկտրոնային 
միջոցների փոխանցում, վճարումների 
իրականացման ծառայություններ, գործարք-
ների նույնականացման և ստուգման 
ծառայու թյուններ, արտարժույթի փոխա-
նակ ման ծառայություններ, առցանց բան-
կային ծառայություններ, ավանդային և 
բանկոմատային ծառայություններ, կանխիկի 
ստուգման և վճարման ծառայություններ, 
ֆինանսական տեղեկատվության տարածում 
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջո-
ցով. խորհրդատվական տեղեկատվություն, 
խորհրդա տվություն և բոլոր վերոհիշյալ ծառա-
յու թյունների հետ կապված խորհրդատվական 
ծառայություններ: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140546 (111) 22155
(220) 10.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 10.04.2024
(730) «Հայաստանի ազգային օլիմպիական 
կոմիտե» իրավաբանական անձանց միություն, 

0001, Երևան, Աբովյան 9, AM 

(442) 16.05.2014
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(540) 

(526) «ARMENIA» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, կարմիր, կապույտ, կանաչ, դեղին 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, 
զարդեր, թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր.

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր.

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

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

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:

_____________________

(210) 20140556 (111) 22156
(220) 14.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 14.04.2024
(730) Արմեն Սիմոնյան, Երևան, Նոր Նորքի 
6-րդ զանգված, Շոպրոնի 3-րդ նրբ., շ. 4, բն. 
17, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(526) «ՖԻԼՄ» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կապույտ, բաց կապույտ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
սցենարների ստեղծման, գրման և մշակման 
ծառայություններ. կինոֆիլմերի և տեսաֆիլմերի 
արտադրություն և տարածում. պրոդյուսերա-
կան աշխատանքների կազմակերպում. 
երաժշտության, երգերի և տեսահոլովակների 
պատրաստում և տարածում:

_____________________

(210) 20140565 (111) 22157
(220) 15.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 15.04.2024
(730) «Երեմկա» ՍՊԸ, Երևան, Լուկաշինի 1-ին 
փող., N14, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

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

դաս 29. միս, մսամթերք, թռչնամիս:
_____________________

(210) 20140588 (111) 22158
(220) 18.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 18.04.2024
(730) «Սիգնում պրոդուկտ» ՍՊԸ, 0010, Երևան, 
Կռիլով 40, AM 
(442) 08.05.2014
(540) 

(526) «PRODUCT» բառն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(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 պիտույք-
ներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ (բացա-
ռությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ:

_____________________

(210) 20140590 (111) 22159
(220) 18.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 18.04.2024 
(730) «Անուշ-1» ՍՊԸ, գ. Տող, Հադրութի շրջան, 
ԼՂՀ, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կաթ-
նագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

39

ՄԱՍ 1

39

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 14

(210) 20140591  (111) 22160
(220) 18.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 18.04.2024
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(526) Բացի «Союзная марка» արատահայ տու-
թյունից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կանաչ, կարմիր, ոսկեգույն և մոխրա-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 21. տարա (շիշ).
դաս 33. օղի:

(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20140605 (111) 22161
(220) 22.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 22.04.2024
(730) Էսքո Քորփորեյշն, US 
(442) 03.06.2014

(310) N 86255337   (320) 17.04.2014   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 12. ամենագնաց բեռնատար 

ավտոմոբիլների թափքեր. ամենագնաց 
բեռնատար ավտոմոբիլների թափքերի 
մասեր և դետալներ, մասնավորապես՝ 
ամենագնաց բեռնատար ավտոմոբիլների 
թափքերի պաշտպանիչ շերտեր. քարերի 
հարվածներից պաշտպանող վահանակներ, 
լապտերի կափարիչներ և պաշտպանիչ ծածկեր 
(ամենագնաց բեռնատար ավտոմոբիլների 
թափքերի մասեր):
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140607  (111) 22162
(220) 22.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 22.04.2024
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. թղթից և (կամ) թաղանթանյութից 

պատրաստված խոնավ (նախապես տոգորված) 
անձեռոցիկներ.

դաս 5. հիգիենիկ պարագաներ. թղթից 
և (կամ) թաղանթանյութից պատրաստված 
միանգամյա օգտագործման տակդիրներ.

դաս 25. հագուստի պարագաներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140608 (111) 22163
(220) 22.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 22.04.2024
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(730) Էսըսթեք Քըմփյութր Ինքորփորեյշն, TW 
(442) 03.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգիչներ. պլանշետային 

համակարգիչներ. համակարգչային ծրա-
գրեր. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. համակարգիչների կից սարքեր. 
տեղեկատվության մշակման սարքեր. 
պատյաններ և պայուսակներ պլանշետային 
համակարգիչների համար. բարձրախոսներ. 
հեղուկաբյուրեղային դիսփլեյով համակար-
գիչների մոնիտորներ. դյուրակիր տարածա-
ընդունիչներ. ականջակալներ. միկրոֆոն ներ. 
լուսանկարչական ապարատներ. տեսա-
խցիկներ. բջջային (շարժական) հեռա-
խոսներ. բջջային (շարժական) հեռախոսների 
պատյաններ. հեռախոսային ապարատներ, 
տեսահեռախոսներ. հեռախոսների անլար 
լրակազմեր. նյութեր էլեկտրահաղորդման 
գծերի էլեկտրալարերի համար (լարեր, 
մալուխներ). կուտակիչներ. բարձրացնող 
տրանսֆորմատորներ. էլեկտրական կուտա-
կիչների լիցքավորման սարքեր. բարձրացնող 
տրանսֆորմատորներ բջջային (շարժական) 
հեռախոսների համար. հաղորդիչներ 
(հեռակապ). նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ընդունիչներ (տեսա-լսողական), արբանյա-
կային նավա գնացական սարքեր։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140609 (111) 22164
(220) 22.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 22.04.2024
(730) Էսըսթեք Քըմփյութր Ինքորփորեյշն, TW 
(442) 03.06.2014

(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգիչներ. պլանշետային 

համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրեր. 
համակարգչային ծրագրային ապա հովում. 
համակարգիչների կից սարքեր. տեղեկա-
տվության մշակման սարքեր. պատ-
յաններ և պայուսակներ պլանշետային 
համակարգիչների համար. բարձրախոսներ. 
հեղուկաբյուրեղային դիսփլեյով համակար-
գիչների մոնիտորներ. դյուրակիր տարածա-
ընդունիչներ. ականջակալներ. միկրոֆոններ. 
լուսանկարչական ապարատներ. տեսա-
խցիկներ. բջջային (շարժական) հեռախոսներ. 
բջջային (շարժական) հեռախոսների 
պատյաններ. հեռախոսային ապարատներ, 
տեսահեռախոսներ. հեռախոսների անլար 
լրակազմեր. նյութեր էլեկտրահաղորդման 
գծերի էլեկտրալարերի համար (լարեր, 
մալուխներ). կուտակիչներ. բարձրացնող 
տրանսֆորմատորներ. էլեկտրական կուտա-
կիչների լիցքավորման սարքեր. բարձրացնող 
տրանսֆորմատորներ բջջային (շարժական) 
հեռախոսների համար. հաղորդիչներ 
(հեռակապ). նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ընդունիչներ (տեսա-լսողական), արբանյակային 
նավագնացական սարքեր։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140614  (111) 22165
(220) 23.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 23.04.2024 
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 16.05.2014
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(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

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

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140615  (111) 22166
(220) 23.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 23.04.2024
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ.

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

_____________________

(210) 20140616  (111) 22167
(220) 23.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 23.04.2024
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Շիշը պահպանվում է ոսկեգույն գույնով:
(511) 

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

ռությամբ գարեջրի):
_____________________
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(210) 20140632  (111) 22168
(220) 25.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 25.04.2024 
(730) Ռանբաքսի լաբորըթրիս լիմիթիդ, IN 
(442) 16.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատրաս-

տուկներ մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140634 (111) 22169
(220) 25.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 25.04.2024
(730) Ռանբաքսի լաբորըթրիս լիմիթիդ, IN 
(442) 16.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատրաս-

տուկներ մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140635 (111) 22170
(220) 25.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 25.04.2024
(730) Ռանբաքսի լաբորըթրիս լիմիթիդ, IN 
(442) 16.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատ-

րաստուկներ մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140650 (111) 22171
(220) 29.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 29.04.2024

(730) «2 Վի էյ Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 
73, AM 
(442) 16.05.2014
(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:

_____________________

(210) 20140655 (111) 22172
(220) 30.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 30.04.2024
(730) Մարիաննա Հովասափյան, Երևան, 
Մյասնիկյան փ., շ. 4, բն. 10, AM 
(442) 16.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 44. գեղեցկության սրահ:

_____________________

(210) 20140660 (111) 22173
(220) 05.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 05.05.2024
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(730) Բայեր Հելսքեյր ԼԼՔ, US 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 10. բժշկական սարքեր արյան նմուշ-

ներ ստանալու համար. նշտարներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140661  (111) 22174
(220) 06.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 06.05.2024
(730) «Արփինետ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, ք. 
Էջմիածին, Բաղրամյան 22/2, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20140665 (111) 22175
(220) 06.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 06.05.2024
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. լվացող միջոցներ և այլ նյութեր 

լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքրման, 
ողորկման, ճարպազերծման և հղկամշակման 
համար. պատրաստուկներ գործվածքների 
խնամքի, մաքրման և արտաքին տեսքի 
բարելավման համար. պատրաստուկներ 
գործվածքների փափկացման համար, 
պատրաստուկներ գործվածքների հատկու-
թյունների բարելավման համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140670  (111) 22176
(220) 07.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 07.05.2024
(730) «Արփինետ» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, ք. 
Էջմիածին, Բաղրամյան 22/2, AM 
(442) 03.06.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և կանաչ գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20140672  (111) 22177
(220) 07.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 07.05.2024
(730) «Զիգզագ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 1, տարածք 18, AM 
(442) 03.06.2014
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(540) 

(526) «ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ», «ELECTRONICS» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներն չեն:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20140675  (111) 22178
(220) 07.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 07.05.2024
(730) «Զանզիբար» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 1/1, AM 
(442) 03.06.2014
(540) 

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

դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20140699 (111) 22179
(220) 13.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 13.05.2024
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR 
(442) 18.06.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև, բաց և մուգ շագանակագույն, սպի-
տակ, բաց և մուգ դեղին, կապույտ և ոսկե գույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 
չոր թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, 
հրուշակեղեն, հաց, քաղցր խմորողեն, 
հրուշակներ, տորթեր, կլոր կարկանդակներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140700  (111) 22180
(220) 13.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 13.05.2024
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, KR 
(442) 18.06.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև, բաց և մուգ շագանակագույն, 
սպիտակ, բաց և մուգ դեղին, կապույտ, բաց և 
մուգ երկնագույն, կանաչ, ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, 

չոր թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, 
հրուշակեղեն, հաց, քաղցր խմորողեն, հրու-
շակներ, տորթեր, կլոր կարկանդակներ: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140708 (111) 22181
(220) 16.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 16.05.2024
(730) «Էյջթի էլեքթրոնիքս» ՍՊԸ, Երևան, 
Իսակովի 32/9, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(526) «MOBILE» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշ խական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան 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:

_____________________

(210) 20140720  (111) 22182
(220) 20.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 20.05.2024
(730) «Վեսթ Գրուփ» ՍՊԸ, RU 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140746  (111) 22183
(220) 22.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 22.05.2024
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
ոչ բուժական արդուզարդի պարագաներ. 
անուշաբույր արտադրանք անձնական օգտա-
գործման համար:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20140748 (111) 22184
(220) 23.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 23.05.2024
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 

շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 
ձեռքբերման և վարձակալության ֆինան-
սավորում, շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների ապահովագրություն:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________
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(210) 20140755  (111) 22185
(220) 26.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 26.05.2024
(730) «Ջունիոր քլաբ» մանկական կենտրոն 
ՍՊԸ, Երևան, Սասնա Ծռեր, շ. 2, 250, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
մասնավորապես՝ դաստիարակում նախա-
դպրո ցական հիմնարկներում, ֆիզի-
կական դաստիարակություն, գրքերի 
հրա տարակում, տեղեկատվություն կրթության 
և դաստիարակության հարցերով, զվարճանքի 
և մշակութալուսավորական ակումբներ, 
մարմնամարզության ուսուցում, ուսումնական 
կամ զվարճալի մրցանակաբաշխությունների 
կազմակերպում, սպորտային մրցումների 
կազմակերպում, զվարճություններ, սպոր-
տային ճամբարների ծառայություններ, 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ, 
գիշերօթիկ դպրոցներ. մանկապարտեզ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. մասնավորապես՝ 
մանկամսուրներ, մանկական սենյակներ, 
մսուր-մանկապարտեզներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20140759  (111) 22186
(220) 26.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 26.05.2024
(730) Հասմիկ Լեոնիդի Հակոբյան, Երևան, 
Դավթաշեն 1-ին թաղ., շ. 22, բն. 43, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(526) «handmade» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կապույտ, երկնագույն, մանուշակագույն, գազա-
րագույն, շագանակագույն, բաց և մուգ դեղին, 
բաց և մուգ կարմիր, բաց և մուգ վարդա գույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, 
զարդեր, թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

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

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

ծա ռա յություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբե-
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140760  (111) 22187
(220) 26.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 26.05.2024
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________
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(210) 20140761  (111) 22188
(220) 26.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 26.05.2024 
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41.  դաստիարակություն (կրթություն, 

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

_____________________

(210) 20140762  (111) 22189
(220) 26.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 26.05.2024
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

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

_____________________

(210) 20140777  (111) 22190
(220) 27.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 27.05.2024
(730) Գագիկ Խաչերյան, Երևան, Այգեստան 11 
փ., 1-ին նրբ., տուն 5, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն, սև և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

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

_____________________

(210) 20140778  (111) 22191
(220) 27.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 27.05.2024
(730) Գագիկ Խաչերյան, Երևան, Այգեստան 11 
փ., 1-ին նրբ., տուն 5, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, բար, սրճարան:
_____________________

(210) 20140781  (111) 22192
(220) 29.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 29.05.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Զարուհի 
Հայրապետյան, Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 
69 շ., բն. 12, AM 
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(442) 04.07.2014
(540) 

(526) Հնդկերեն գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. մասնավորապես՝ վերականգնողական 
հոգեթերապիայի և հոգեթերապիայի դաս-
ընթացների կազմակերպում. յոգայի 
դասընթացներ, դասընթացներ ֆիզիոթերա-
պիայով և թերապիայով կեցվածքն ու 
անձին հավասարակշռության մեջ պահելու 
տեխնիկայի վերաբերյալ, բուկլետների 
հրատարակում, խորհրդաժողովների, սեմի-
նարների, քննարկումների կազմակերպում՝ 
հոգեֆիզիկական առողջության հարցերի 
վերաբերյալ, հետազոտություններ յոգա-
թերապիայի բնագավառում. ֆիզիկական 
թերապիայի դասընթացներ. յոգայի 
պարապմունքներ.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. 
կենդա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ. մասնավորապես` հոգեթե-
րապիա, ֆիզոթերապիա, շնչառական 
թերապիա՝ շնչառական մարմնամարզության 
պարապմունքների միջոցով, ռելաքսի 
թերապիա, առողջարարական ծառայու-

թյուններ. յոգայի ինտերակտիվ պարապ-
մունքներ դեռահասների բուժման, հղիության 
նախապատրաստվող կանանց համար, 
հնչյունաթերապիա, հոգեբանական ծառայու-
թյուններ, յոգա-թերապիա. վերականգնողական 
հոգեթերապիայի և հոգեթերապիայի ծառայու-
թյուններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20140785 (111) 22193
(220) 29.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 29.05.2024
(730) Մակպար Էքսփորթս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
հա մար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անաս նաբուժական նպատակների համար, 
դիե տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանի   ների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վն ասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20140787  (111) 22194
(220) 29.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 29.05.2024
(730) Արսեն Ավետիսյան, Երևան, Ռուբինյանց 
27/4ա, բն. 19, AM 
(442) 18.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 

ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. առևտուր.

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

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

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

_____________________

(210) 20140790  (111) 22195
(220) 30.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 30.05.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն 
Խաչատրյան, Երևան, Մաշտոցի 20, բն. 54, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «REAL ESTATE AGENCY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի գործակալություն:
_____________________

(210) 20140799  (111) 22196
(220) 31.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 31.05.2024
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցա-
կան և հեռահաղորդակցական սարքեր 
և սարքավորումներ. էլեկտրական և 
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ՝ 
բոլորը նախատեսված տվյալների մշակման, 
գրանցման, պահման, փոխանցման, որոնման, 
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր 
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, 
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների 
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ 
վերարտադրման համար. կառավարման, 
տեստավորման (բացառությամբ in-vivo 
տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և 
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
հա ղոր դակցական սերվերներ. համակարգ չա յին 
սերվերներ. վիրտուալ մասնավոր ցանցի (VPN) 
համակարգային ապարատային արտադրանք. 
գլոբալ ցանցի (WAN) համակարգային 
ապարատային արտադրանք. լոկալ ցանցի 
(LAN) համակարգային ապարատային 
արտադրանք. համակարգչային ապարատային 
արտադրանք. համակարգչային ցանցի 
ապարատային արտադրանք. համակարգչային 
ապարատային արտադրանք համակարգչին 
և հաղորդակցական ցանցերին ապահով 
հեռադիր մուտքի տրամադրման համար. 
իթերնեթ ցանցի ապարատային արտադրանք. 
պատկերի մշակման սարքեր, գործիքներ և 
սարքավորանք. խցիկներ. լուսանկարչական 
սարքեր, գործիքներ և սարքավորանք. տեսա-
պրոյեկտորներ. մուլտիմեդիային պրոյեկ-
տորներ. գծանիշ կոդի տեսածրիչներ 
և ընթերցիչներ. հեռուստատեսային և 
ռադիո  սարքեր և սարքավորումներ. հեռա-
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հաղորդակցական, ռադիո և հեռուստատեսային 
հեռարձակման հաղորդող և ընդունող սարքեր. 
հեռարձակված կամ հաղորդված ծրագրերին 
մուտքի ապահովման սարքեր. հոլոգրամներ. 
համակարգիչներ. համակարգիչներին կից 
սարքավորումներ. ծրագրավորված տվյալներ 
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ. 
տվյալների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող 
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. 
տպահարթակներ. դատարկ և նախապես 
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների 
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային 
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվե-
քարտեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար, որոնք նախատեսված են հեռախոսների 
հետ օգտագործման համար. CD-ROM-ներ. 
տվյալների մագնիսական, թվային և օպտի-
կական կրիչներ. տվյալների մագնիսական, 
թվային և օպտիկական գրանցման և պահման 
կրիչներ (դատարկ և նախապես գրանցված). 
USB ֆլեշ սարքավարներ. սարքեր ներբեռնած 
երաժշտական ֆայլերի նվագարկման 
համար. շարժական մեդիա նվագարկիչներ. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս-
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական 
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
թելքաօպտիկական մալուխներ. դիմադրության 
լարեր. էլեկտրոդներ. հեռահաղորդակցական 
համակարգեր և կայանքներ. հեռախոսային 
ցանցերի տերմինալներ. հեռախոսային 
կոմուտատորներ. հեռահաղորդակցական 
ազդա նշանի մուտքի, պահման, փոխա-
կերպման և մշակման սարքեր. հեռախոսային 
սարքավորանք. սարքավորանք ֆիքսված, 
շարժական, բջջային, բարձրախոսով կամ 
ձայնով կառավարվող հեռախոսների համար. 
մուլտիմեդիա տերմինալներ. ինտերակտիվ 
տերմինալներ ապրանքների և ծառայություն-
ների ցուցադրման և պատվիրման համար. 
անվտանգության տերմինալներ էլեկտրոնային 
գործարքների, այդ թվում՝ էլեկտրոնային 
վճարումների համար. սարքեր էլեկտրոնային 

վճա րումների կատարման համար. փեյջին գա-
յին, ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային 
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA). 
էլեկտրոնային նոթփեդներ, էլեկտրոնային 
նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների, 
հաղորդագրությունների և էլեկտրոնային վճա-
րումների անլար ստացման, պահման և (կամ) 
փո խանցման համար. շարժական էլեկտրոնային 
սարքեր, որոնք հնարավորություն են տալիս 
օգտագործողին հետևելու կամ կառավարելու 
անձնական տեղեկատվությունը. արբանյա-
կային նավարկման սարքեր, սարքավորումներ 
և համակարգեր. հեռախոսների և հեռախոսա-
յին լսափողերի լրասարքեր. հեռախոսների հետ 
օգտագործվող ադապտերներ. հեռախոսների 
լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին 
կամ ավտոմեքենաներում տեղակայված 
բարձրախոսով սարքեր՝ հեռախոսի ավտոմատ 
օգտագործման համար. ավտոմեքենաներում 
տեղադրվող հեռախոսափողերի հենարաններ. 
գլխային հեռախոսներ. ավտոմատ սարքեր 
հեռախոսափողերի և այլ շարժական սարքերի 
համար. պայուսակներ և պատյաններ՝ հատուկ 
նախատեսված շարժական հեռախոսների և 
հեռախոսային սարքերի ու լրասարքերի պահման 
և կրման համար. բջջային հեռախոսների 
փոկեր. համակարգչայնացված անձնական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. 
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմներ. 
հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ 
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր. 
նավարկման, հետևման և դիրքավորման 
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ. 
հսկման (բացառությամբ in-vivo հսկման) 
սարքեր և սարքավորումներ. ռադիոսարքեր 
և սարքավորումներ. տեսաֆիլմեր. ձայնա-
տեսային սարքեր և սարքավորումներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային լրացուցիչ 
պարա  գաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված 
են համակարգիչների և ձայնատեսային 
սար քերի հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային խաղերի քարթրիջներ. բոլոր 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր. 
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համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. վիրտուալ 
մասնավոր ցանցի (VPN) համակարգային 
ծրագրային արտադրանք. գլոբալ ցանցի (WAN) 
համակարգային ծրագրային արտադրանք. 
լոկալ ցանցի (LAN) համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. USB համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. ինտերնետից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համակարգիչների, պրոցեսորների, ձայնա-
գրիչների, մոնիտորների և էլեկտրոնային 
սարքերի և գլխավոր համակարգչի միջև 
տվյալների համաժամացման համար. ամպային 
հաշվարկման ծրագրային արտադրանք. 
ցանցային օպերացիոն համակարգերի 
ծրագրեր. համակարգչային օպերացիոն 
համակարգերի ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք համակարգչին և հա -
ղոր դակ ցական ցանցերին ապահով հեռադիր 
մուտքի տրամադրման համար. համակարգչի 
պաշտպանիչ ծրագրային արտադրանք. 
միջցանցային էկրանի համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. էլեկտրոնային 
փոստի անվտանգությունն ապահովող 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող զանգի 
մեղեդիներ բջջային հեռախոսների համար. 
համակարգչային տվյալների բազաներից 
կամ ինտերնետից օնլայն ռեժիմում տրամա-
դրվող էլեկտրոնային հրատարակություններ 
(բեռնվող). համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք և հեռահաղորդակցական 
սարքեր (ներառյալ մոդեմներ), որոնք 
հնարավորություն են տալիս միանալ 
տվյալների բազաներին, լոկալ ցանցերին և 
ինտերնետին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառայությունների մատուցման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների որոնման և առբերման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
տվյալների բազաներ, հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ, համակարգչային ցանցեր 
և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակներ մուտքի ապահովման համար. 
համակարգչային խաղերի ծրագրային 
արտադրանք. ինտերակտիվ մուլտիմեդիա 

համակարգչային խաղերի ծրագրեր. 
վիրտուալ իրականության խաղերի 
ծրագրային արտադրանք. ներբեռնվող 
երաժշտական ֆայլեր. համակարգչային 
տվյալների բազաներից կամ ինտերնետից 
կամ ինտերնետային կայքերից օնլայն 
ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, պատկերային ֆայլեր, 
ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, տեսատվյալներ 
և ձայնատեսային ծրագրեր (բեռնվող). 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
հեռահսկման համար. ծրագրային արտադրանք 
GPS նավարկման համար. 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակ ցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղորդագրությունների հավաքման և 
փոխ անցման, ռադիոփեյջինգի, հեռա-
խոսականչի երթուղու փոփոխման, 
ինքնա պատասխանիչի, տեղեկատուի և 
էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության 
և տեղեկատվության փոխանցում, տեղ-
հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային 
հաղորդա գրությունների տեղհասցնում. օնլայն 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվյալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. թվային 
ֆայլերի փոխանցում. արբանյակային 
կապի ծառայություններ. հեռարձակման 
ծառայություններ. ռադիո կամ հեռուս-
տատեսային ծրագրերի, ֆիլմերի և ինտեր-
ակտիվ խաղերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվյալների 
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա 
բովանդակության և էլեկտրոնային խաղերի 
հեռարձակում, հաղորդում և տեղհասցնում 
էլեկտրոնային հաղորդակցական ցանցերի 
միջոցով. տեսահաղորդագրություն  ների 
ծառա յություններ. տեսակոնֆերանս ների 
ծառա յություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յու թյուններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի 
և այլ տվյալների հեռահաղորդակցու-
թյուն. հիմնապաշարի սերվեր մուտքի 
ժամանակի վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի տրա մադրում հեռախոսային «թեժ 
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գծերի» և հեռախոսազանգերի կայան-
ների համար. հեռախոսային կապի 
տրամադրում հեռախոսային «թեժ գծերի» 
և հեռախոսազանգերի կայանների համար. 
օգտագործողներին ինտերնետ մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետին կամ տվյալների 
հիմնապաշարներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների տրա-
մադրում. օգտագործողներին ինտերնետ 
մուտքի տրամադրում (պրովայդերների 
ծառայություններ). էլեկտրոնային կոնֆերանս-
ների, բանավիճող խմբերի և զրուցասրահների 
տրամադրում և գործարկում. ինտերնետում 
թվային երաժշտության վեբ-կայքեր մուտքի 
տրամադրում. ինտերնետում MP3 վեբ-կայքեր 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցության 
միջոցով թվային երաժշտության տեղհասցնում. 
այլ օպերատորներին և երրորդ անձանց 
հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքներ 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքների և ցանցերի վարձույթ 
այլ օպերատորների և երրորդ անձանց 
համար. որոնման միջոցների գործարկում և 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. տվյալների կամ ձայնատեսային 
պատկերների փոխանցում և տարածում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
կամ ինտերնետի միջոցով. երրորդ անձանց 
ինտերնետ ժամանակավոր մուտքի տրամա-
դրում. էլեկտրոնային վճարումների 
տվյալների էլեկտրոնային փոխանցում 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի 
միջոցով. նորությունների գործակալություն-
ների ծառայություններ. նորությունների և 
ընթացիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն. 

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ 

հետազոտություններ ու նախագծում. հետա-
զոտական լաբորատորիաների ծառայու-
թյուններ. հետազոտական, նախագծային 
և զարգացման պրոյեկտների ղեկավարում. 
ապրանքների հետազոտում, նախագծում 
և կատարելագործում. տեխնիկական 
հետազոտություններ. համակարգիչների, 
համա կարգչային ծրագրերի, համակարգչային 
համա կարգերի, համակարգչային աշխատա-
ծրագրային լուծումների, համակարգչային 
խաղերի, վիրտուալ իրականության ծրագրա-
յին ապահովման, տվյալների մշակման 
համակարգերի, տվյալների կառավարման, 
համակարգչայնացված տեղեկատվության 
մշակման համակարգերի, հաղորդակցական 
ծառայությունների, հաղորդակցական լուծում -
ների, կապի աշխատածրագրերի, հաղոր-
դակցական համակարգերի և ցանցային 
ինտեր ֆեյսի վերաբերյալ հետազոտման, նա -
խագծման և զարգացման ծառայություններ, և 
տեխնիկական խորհրդատվություն, խորհրդակ-
ցություն և տեղեկատվություն վերոհիշյալի 
վերաբերյալ. համակարգային ծրագրային 
ապահովման նախագծում և կատարելագործում 
համակարգչային ցանցերի և սերվերների 
համար. համակարգային ծրագրային ապա-
հովման նախագծում և կատարելագոր ծում 
ամպային համակարգչային ցանցերի համար. 
հե ռա   հաղորդակցական ցանցերի տեխնի կա-
  կան նախագծում և պլանավորում. ինտեր-
նետային անվտանգության համա կարգերի 
նախագծում և կատարելագործում. 
էլեկտրոնային տվյալների անվտանգության 
համակարգերի նախագծում և կատա-
րելագործում. տեխնիկական ստուգում. 
արդյունաբերական ստուգում. տեխնիկական 
հաշվետվությունների և ուսումնասիրություն-
ների պատրաստում. համակարգչային 
ծառայություններ. ամպային հաշվարկման 
ծառայություններ. համակարգչային ապարա-
տային արտադրանքի արդիականացում և 
նախագծում. համակարգչային ներսարված 
ծրագրային արտադրանքի, համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի և համակարգչային 
ծրագրերի պահպանում, արդիականացում և 
նախագծում. համակարգչային ծրագրավորում. 
համա կարգիչների և համակարգչային ցան ցա-
յին միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության 
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պատրաստում և տրամադրում. տեխնիկական 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն 
տեղեկատվական տեխնոլոգիայի և հեռահա-
ղորդակցության ոլորտում. խորհրդակցություն 
ամպային համակարգչային ցանցերի և 
ծառայությունների ոլորտում. տեխնիկական 
խորհրդակցություն համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանքի կիրառման և 
օգտագործման վերաբերյալ. խորհրդակցություն 
և տեղեկատվություն համակարգչային 
համակարգերի միահավաքման, տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիայի, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիայի համակառույցի և ենթակա-
ռուցվածքի ոլորտում. խորհրդակցություն 
համակարգչային անվտանգության վերա-
բերյալ. համակարգչային համակար գերի և 
հեռահաղորդակցական համա  կար գերի ու 
սարքավորումների նախա  գծում և կատարելա-
գոր ծում. համակարգչա յին կառավարման 
ծառայու թյուններ. համակարգչային ցանցերի, 
հեռահաղորդակցական ցանցերի և տվյալ-
ների փոխանցման ցանցերի գործարկման 
համար աջակցության տրամադրում. 
համակարգչային օնլայն ծառայություններ. 
օնլայն ռեժիմում տրամադրվող ծրագրավորման 
ծառայություններ. ինտերնետային անվտան-
գության ծրագրերի ծրագրավորում. 
էլեկտրոնային օնլայն ցանցեր մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության որոնման 
և առբերման համար. համակարգիչների 
վարձույթ. ինտերնետում վեբ-էջերի հավաքման 
համար նախագծում, գծագրում և լիազորված 
գրառում. վիրտուալ և ինտերակտիվ 
պատկերների ստեղծման ծառայություններ. 
տվյալների հիմնապաշարների, ինտրանետի 
և վեբ-կայքերի ստեղծում, գործարկում 
և պահպանում. երրորդ անձանց վեբ-
կայքերի ստեղծում, պահպանում և հոսթինգ. 
տվյալների հիմնապաշարների, բլոգների, 
վեբ-պորտալների հոսթինգ. ինտերնետում 
հիմնահարթակների հոսթինգ. համակարգչային 
կիրառական ծրագրերի հոսթինգ երրորդ 
անձանց համար. ինտերնետում հիշողության 
տարածքի հոսթինգ. վեբ-կայքերում 
հիշողության տարածքի հոսթինգ և վարձույթ. 
ինտերնետում էլեկտրոնային առևտրի 
հիմնահարթակների հոսթինգ. մուլտիմեդիա 
և ինտերակտիվ աշխատածրագրերի 

հոսթինգ. ծրագրային արտադրանքի հոսթինգ 
գրադարանների կառավարման համար. 
օնլայն միջոցների հոսթինգ ինտերակտիվ 
քննարկումների անցկացման համար. 
օնլայն վեբ-սարքերի հոսթինգ երրորդ 
անձանց համար. համակարգչայնացված 
տվյալների, ֆայլերի, աշխատածրագրերի 
և տեղեկատվության հոսթինգ. 
սերվերների հոսթինգ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի տեղակայում և 
պահպանում. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ժամանակի վարձույթ. 
համակարգչային հայտարարությունների 
և հաղորդագրությունների տախտակներ և 
համակարգչային ցանցեր մուտքի ժամանակի 
վարձույթ. օնլայն աշխատածրագրերի, 
ծրագրային միջոցների և օնլայն չբեռնվող 
համակարգային ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում համակարգչա-
յին ցանցերի և սերվերների համար. 
համակարգային ծրագրերի վարձույթ 
ամպային համակարգչային ցանց մուտքի 
և օգտագործման համար. համակարգային 
ծրագրերի վարձույթ համակարգչային 
ցանցերի և սերվերների համար. վեբ-
սերվերների վարձույթ. համակարգչային 
խաղերի ծրագրային արտադրանքի վարձույթ. 
օնլայն չբեռնվող համակարգային ծրագրերի 
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրում 
ամպային համակարգչային ցանց մուտքի 
և օգտագործման համար. ինտերնետային 
անվտանգության ծրագրերի օգտագործման 
ժամանակավոր տրամադրում. սերվերներում 
հիշողության տարածքի վարձույթ 
էլեկտրոնային հայտարարությունների տախ-
տակների հոսթինգի համար. ինտերնետ 
պրովայդերների (ISP) ծառայություններ. 
գրանցված դոմեն անվանումների հավաքում, 
ստեղծում և պահպանում. համակարգիչների 
կամ շարժական հեռախոսների միջոցով 
տրամադրվող տեքստերի, պատկերների 
և երաժշտության գրանցման համար վեբ-
կայքերի, վեբ-էջերի և պորտալների ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. համակարգչա-
յին տվյալների հիմնապաշարներից կամ 
ինտերնետի միջոցով օնլայն ռեժիմում 
տրամադրվող տեղեկատվական և խորհրդա-
տվական ծառայություններ. համա կարգչային 
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համակարգերի հսկում հեռադիր մուտքի 
միջոցով. համակարգչային անվտան-
գության ծառայություններ ապօրինի ցան-
ցային մուտքից պաշտպանելու համար. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիայի նախագծի 
կառավարում. ծրագրային արտադրանքի 
կիրառմամբ համակարգչային ցանցերի 
ձևավորում. համակարգչային համակարգերի 
միահավաքման ծառայություններ. համա-
կարգչային նախագծի կառավարում 
էլեկտրոնային տվյալների մշակման 
ոլոր տում. սերվերների կառավարում. 
եղանակի կանխատեսում. եղանակի մասին 
տեղեկատվության տրամադրում. ինտերիերի 
նախագծման ծառայություններ. վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկա-
տվություն և խորհրդատվություն: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140801  (111) 22197
(220) 31.05.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 31.05.2024
(730) Վարդան Միրզոյան, Երևան, Կիլիկիա 1, 
բն. 15, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «ECO» և «PACK» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, երկնագույն, կարմիր և կանաչ գու-
նային համակցությամբ:
(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 պիտույք-
ներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. 
մասնավորապես՝ թղթե ժապավեններ, սեղանի 
թղթե սպիտակեղեն, սեղանի թղթե ծածկոց՝ 
սփռոց, սեղանի թղթե դրոցներ, տակդիրներ, 
սեղանի թղթե անձեռոցիկներ, թղթե 
տարողություններ սերուցքի համար, թղթե 
կամ ստվարաթղթե  իրեր փաթեթավորելու 
համար, ստվարաթղթե իրեր, մասնավորապես՝ 
ստվարաթղթե տարաներ, ստվարաթղթե 
կամ թղթե տուփեր, թղթե տոպրակներ, 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար, տոպրակներ աղբի համար (թղթե կամ 
պլաստմասսայե), թղթե սրբիչներ ձեռքերի 
համար.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում, մասնավորապես` 
թղթե սկուտեղներ, ափսեներ, պնակներ, 
նախաճաշի տուփեր,  բուտերբրոդների 
ամաններ, կենցաղային թղթե սկուտեղներ, 
դրոցներ (տակդիրներ, պատվանդաններ) 
սկուտեղների համար (սեղանի սպասք), 
դրոցներ (տակդիրներ, պատվանդաններ) 
ճաշացուցակների համար, սեղանի սպասք 
(ամանեղեն) (բացառությամբ դանակների, 
պատառաքաղների և գդալների), բաժակներ, 
թղթե կամ պլաստմասսայե բաժակներ, 
խոհանոցային սպասք՝ ոչ ազնիվ մետաղներից. 
թղթե գրաֆիններ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________
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(210) 20140810  (111) 22198
(220) 04.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 04.06.2024
(730) Արման Հովսեփյան, Երևան, Աբովյան 25, 
բն. 16, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(526) «ARMENIAN LOGISTIC COMPLEX» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

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

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

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

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

_____________________

(210) 20140812  (111) 22199
(220) 05.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 05.06.2024
(730) «Իռատեկ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 7-րդ 
զանգված, շ. 39, բն. 13, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր.
դաս 37. ոռոգման համակարգերի 

տեղադրում և սպասարկում, ջեռուցման 
համակարգերի տեղադրում և սպասարկում, 
լողավազանների, լճակների, ջրվեժների, 
ջրավազանների տեղադրում և սպասարկում.

դաս 42. ոռոգման համակարգերի, 
ջեռուցման համակարգերի, լողավազանների, 
լճակների, ջրվեժների, ջրավազանների 
նախագծում.

դաս 44. լանդշաֆտային դիզայն և 
կանաչապատման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20140813  (111) 22200
(220) 05.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 05.06.2024
(730) Թիչ Ֆոր Օլ, Ինք., Նյու Յորքի ոչ 
կոմերցիոն կորպորացիա, US 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). հանդիպումների, կոնֆերանսների 
և սեմինարների կազմակերպում. հրատա-
րակչական ծառայություններ. ուսուցողական և 
կրթական նյութերի հրատարակում ինտերնետի 
միջոցով:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20140815  (111) 22201
(220) 05.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 05.06.2024
(730) Ուենդիզ Ինթերնեյշնլ, ԷլԷլՍի, US 
(442) 17.07.2014
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. խորտկարաններ, 
սրճարաններ, կաֆետերիաներ, ռեստորան-
ներ, ինքնասպասարկմամբ ռեստորաններ, 
արտադրամասերի և ուսումնական հաստա-
տությունների ճաշարաններ. բարեր.  սննդա-
մթերքի 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) 20140817  (111) 22202
(220) 06.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 06.06.2024
(730) «Լիի շոկոլադ» ՍՊԸ, Երևան, Օդեսայի 
68, AM 
(442) 04.07.2014

(540) 

(526) «Deluxe» և «Chocolate» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույնով:
(511) 

դաս 30. շոկոլադ:
_____________________

(210) 20140825 (111) 22203
(220) 09.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 09.06.2024
(730) «Համնոր» ՍՊԸ, ք. Արարատ, Շահումյան 
5, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(526) «ՍԱԼԻԿԻ ՍՈՍԻՆՁ» և «LUXE» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կարմիր, սև, սպիտակ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. կերամիկական սալիկների սոսինձ:
_____________________
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(210) 20140832 (111) 22204
(220) 10.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Ժամանակակից վիրաբուժության 
կլինիկա» ՍՊԸ, Երևան, Կ. Ուլնեցու 1/52, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(526) «ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ 
ԿԼԻՆԻԿԱ» և «CLINIC OF MODERN SURGERY» 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահ պանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, կապույտ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ:
_____________________

(210) 20140833 (111) 22205
(220) 10.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Կարին» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց 
54/1, բն. 39, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր գույնով:
(511) 

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա -
ռա  յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140835 (111) 22206
(220) 10.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140836 (111) 22207
(220) 10.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 10.06.2024
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140889 (111) 22208
(220) 11.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 11.06.2024
(730) «Բարվա» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք. 
Թալին, Մյասնիկյան 20, AM 
(442) 04.07.2014
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(540) 

(526) «ECOGAS» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 11. բիովառելիքից մաքուր գազ 
ստանալու համար նախատեսված սարքա-
վորում:

_____________________

(210) 20140891  (111) 22209
(220) 11.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 11.06.2024
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20140893 (111) 22210
(220) 11.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 11.06.2024
(730) «Փարիզ հոթել» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 
4/6, թիվ 139 տարածք, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

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

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

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

_____________________

(210) 20140894 (111) 22211
(220) 12.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 12.06.2024
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ, US 
(442) 04.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ 

և նյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140895 (111) 22212
(220) 12.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 12.06.2024
(730) Այփեք Կագիթ Սանայի Վե Թիքարեթ 
Անոնիմ Շիրքեթի, TR 
(442) 17.07.2014
(540) 

(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. խոնավ 
անձեռոցիկներ, կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. բամբակե տամ-
պոններ կոշտ կալիչի վրա՝ կոսմետիկական 
նպատակների համար.
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դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. սեղանի կլոր թղթե անձեռոցիկներ, 
թղթե թաշկինակներ, զուգարանի թուղթ, 
թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար, թղթե 
կոսմետիկական անձեռոցիկներ, մանկական 
թղթե կրծկալներ, թղթե սփռոցներ, սեղանի 
թղթե անձեռոցիկներ, տոնական դեկորատիվ 
զարդարանքներ՝ պատրաստված թղթից. թղթե 
կամ պլաստմասսայե թերթեր, պայուսակներ 
և պարկեր, ծրարներ, տոպրակներ 
փաթեթավորման համար տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական պիտույքներ. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկ ներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20140898 (111) 22213
(220) 13.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 13.06.2024
(730) «Էդգար առաջին» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, գյուղ Մրգավան, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 

(526) «ԼԻԴԵՐ» և «LIDER» գրառումներից բացի 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյկետներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կանաչ, սպիտակ, կապույտ, կարմիր, 
սև և գազարագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. լիմոնադ:
_____________________

(210) 20140899 (111) 22214
(220) 13.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 13.06.2024
(730) Արմեն Սամվելի Անտոնյան, Երևան, 
Մելքումով 11 շ., բն. 26, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «NATURAL PRODUCTS» և «Since 2014» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  բաց 
և մուգ կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ:

_____________________

(210) 20140909 (111) 22215
(220) 16.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 16.06.2024
(730) Արմեն Սարգսյան, Երևան, Եզ. Կողբացի 
3ա, բն. 17, AM 
(442) 04.07.2014



ԳՅՈՒՏԵՐ

60

ՄԱՍ 1

60

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 14

(540) 

(511) 
դաս 29. կարտոֆիլային չիպսեր.
դաս 30. հացահատիկի հիմքով չիպսեր:

_____________________

(210) 20140910  (111) 22216
(220) 16.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 16.06.2024
(730) Արփինե Սամսոնի Թադևոսյան, 0065, 
Երևան, Սեբաստիա 23, բն. 10, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

հավելվածներ պլանշետների և դյուրակիր 
հեռախոսների համար, համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք.

դաս 16. տպագրական արտադրանք. 
դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:

_____________________

(210) 20140922  (111) 22217
(220) 17.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 17.06.2024
(730) Լիանա Մխիթարյան, 0010, Երևան, 
Չկալովի 65/1, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

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

դաս 39. տուրիզմ և ավիատոմսերի 
վաճառք:

_____________________

(210) 20140926  (111) 22218
(220) 17.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 17.06.2024
(730) «Սի վենչըրս» ՍՊԸ, Երևան, Բյուզանդի 7, 
բն. 47, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. 

մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր.

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

_____________________

(210) 20140931  (111) 22219
(220) 18.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 18.06.2024



ԳՅՈՒՏԵՐ

61

ՄԱՍ 1

61

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 14

(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ., շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20140932  (111) 22220
(220) 18.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 18.06.2024
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ., շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20140939 (111) 22221
(220) 20.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 20.06.2024
(730) «Տավինկո» գինու-կոնյակի գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Տափերական, Պ. 

Սևակի-51, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 21. տարա (շիշ).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20140940 (111) 22222
(220) 20.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 20.06.2024
(730) «Արաքս-2» Արտադրական կոոպերատիվ, 
Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ակունք, AM 
(442) 04.07.2014
(540) 
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(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

_____________________

(210) 20140969 (111) 22223
(220) 24.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 24.06.2024
(730) «Վիվառո գեյմ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
4/17, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծա -
ռա յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերա-
կան վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համա կարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20140972  (111) 22224
(220) 24.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 24.06.2024
(730) «Վիվառո գեյմ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
4/17, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբե-
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141015  (111) 22225
(220) 25.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 25.06.2024
(730) «Ոսկե պինգվին» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 
40, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «ECO» և «LINE» բառերն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________
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(210) 20141023  (111) 22226
(220) 26.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 26.06.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սմբատ Եգորի 
Սիմոնյան, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Լալայան 
փ., տուն 109, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  
կապույտ, երկնագույն, մանուշակագույն, կանաչ, 
նարնջագույն, կարմիր և դեղին գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

դաս 35. առևտուր, ներմուծում, 
արտահանում, գովազդ. գործերի կառավա-
րում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործարա-
րության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20141025  (111) 22227
(220) 26.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 26.06.2024
(730) «Արգինա» արտադրական կոոպերատիվ, 
Երևան, Վարդանանց 15-55, AM 
(442) 17.07.2014

(540) 

(526) «HOTEL & SAUNA» բառակապակցությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20141027  (111) 22228
(220) 26.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 26.06.2024
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դիետիկ, բիոլոգիապես ակտիվ, 

սննդային և սննդարար հավելումներ և նյութեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141030  (111) 22229
(220) 27.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 27.06.2024
(730) «Լեգալ Էքսպերտ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. 
Մաշտոցի 14/60, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  գինե-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս   45.   իրավաբանական   ծառայություններ:
_____________________

(210) 20141044  (111) 22230
(220) 27.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 27.06.2024
(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141046  (111) 22231
(220) 27.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 27.06.2024
(730) «Բիդեք» ՍՊԸ, Երևան, Նեկրասովի փ., 
տուն 86, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) «Կայարանի» և «Շուկա» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, ծիրանագույն, դարչնագույն, կար-
միր և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մանրամեծածախ առևտուր:
_____________________

(210) 20141049  (111) 22232
(220) 27.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 27.06.2024
(730) Արա Գրիգորյան, Երևան, Նորքի 5-րդ 
զանգված, շ. 2, բն. 27, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(526) Բացի «ARION» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է  
կարմիր, բաց և մուգ կապույտ, երկնագույն և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր:
_____________________

(210) 20141056  (111) 22233
(220) 30.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 30.06.2024 
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20141057  (111) 22234
(220) 30.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 30.06.2024
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
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(442) 17.07.2014
(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 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 
_____________________

(210) 20141058  (111) 22235
(220) 30.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 30.06.2024
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20141059  (111) 22236
(220) 30.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 30.06.2024
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20141060  (111) 22237
(220) 30.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 30.06.2024
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 17.07.2014
(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 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 
_____________________
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(210) 20141061  (111) 22238
(220) 30.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 30.06.2024
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 
_____________________

(210) 20141062  (111) 22239
(220) 30.06.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 30.06.2024
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 17.07.2014
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն: 
_____________________

(210) 20141064  (111) 22240
(220) 01.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 01.07.2024
(730) «Պասիֆիկ հոմ» ՍՊԸ, 0009, Երևան, 
Կորյունի 23, բն. 16, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20141067  (111) 22241
(220) 01.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 01.07.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հարություն 
Հայրապետյան, Երևան, Բաբաջանյան 163 շ., 
բն. 19, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(526) «Silver», «Jewelry», «For You», «925», 
«Tigran Mets 6/25» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր:

_____________________
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(210) 20141079  (111) 22242
(220) 03.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 03.07.2024
(730) Ինֆոգրամ ՍԻԱ, LV 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

արտադրանք և շարժական կապի միջոցի 
հավելված տվյալների և տեղեկատվության 
տեսանելիացման, ներկայացման, մանիպու-
լացման և հաղորդակցության համար:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20141080  (111) 22243
(220) 03.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 03.07.2024
(730) Ինֆոգրամ ՍԻԱ, LV 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

արտադրանք և շարժական կապի միջոցի 
հավելված տվյալների և տեղեկատվության 
տեսանելիացման, ներկայացման, մանիպու-
լացման և հաղորդակցության համար:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20141087  (111) 22244
(220) 07.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 07.07.2024
(730) «Երևան հյուրանոց» ԲԲԸ, 0001, Երևան, 
Աբովյան 14, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բոր-
դո, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորան, հյուրանոց:
_____________________

(210) 20141089  (111) 22245
(220) 08.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 08.07.2024
(730) «Ֆարմ-սերվիս» ՍՊԸ, 0037 Երևան,        
Կ. Ուլնեցու 31/3, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(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.

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:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20141090  (111) 22246
(220) 08.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 08.07.2024
(730) «Ֆարմ-սերվիս» ՍՊԸ, 0037 Երևան, Կ. 
Ուլնեցու 31/3, AM 
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(442) 04.08.2014
(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 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:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20141092  (111) 22247
(220) 08.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 08.07.2024
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141103  (111) 22248
(220) 10.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 10.07.2024
(730) «Ալեքս-Ռեկռուտինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Անդրա նիկի 120, բն. 37, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կար  միր, մոխրագույն, սև և սպիտակ գունային 
հա մակ  ցությամբ:
(511) 

դաս 36. անշարժ գույքի գործակալություն.
դաս 41. նոտարական վավերացմամբ 

թարգմանություններ.
դաս 45. փաստաբանական ծառայու-

թյուններ:
_____________________

(210) 20141115  (111) 22249
(220) 14.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 14.07.2024
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20141116  (111) 22250
(220) 14.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 14.07.2024
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________
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(210) 20141121  (111) 22251
(220) 15.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 15.07.2024
(730) «Կինետիկ» ՓԲԸ, 0082, Երևան, Ծիծեռ-
նակաբերդի խճ. 71, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(526) «TENNIS CLUB» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20141122  (111) 22252
(220) 15.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 15.07.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն Հակոբյան, 
1108 Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Կնունյանց 
փ., տուն 40, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(526) «ՄՍԱՄԹԵՐՔ» գրառումն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, դեղին, սև և սպիտակ գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտրային գործունեություն:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20141125  (111) 22253
(220) 15.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 15.07.2024
(730) Սամվել Ղազարյան, Երևան, Արաբկիր 
38, տուն 5, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20141129  (111) 22254
(220) 16.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 16.07.2024
(730) Գրիգոր Ճեբենյան, Երևան, Հ. Հակոբյան 
8, բն. 28, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

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

դաս 9. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ, մարտկոցներ:

_____________________

(210) 20141182  (111) 22255
(220) 17.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 17.07.2024
(730) «Բեսթ փարթներ» ՍՊԸ, 0054 Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ., շ. 25, բն. 34, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 
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(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20141185  (111) 22256
(220) 18.07.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 18.07.2024
(730) «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավթաշեն 3-րդ թաղ, 10-րդ շ., բն. 9, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր. մասնավորապես՝ կարագ, 
սերուցքային կրեմ, սերուցք, հարած սերուցք, 
յոգուրտ, ըմպելի յոգուրտ, մածուն, կեֆիր, թան, 
շիճուկ, կաթով և կաթնային հիմքով ըմպելիքներ, 
սննդային պարզ սպիտակուցներ, կաթնային 
կոկտեյլներ, պանիրներ, պանրիկներ, շոռեր, 
կաթնաշոռեր, քաղցրաշոռեր.

դաս 30. թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 
տապիոկա, սագո, ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ, հաց, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, 
մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). 
համեմունք, սառույց, մասնավորապես՝ 
պաղպաղակով բիսկվիտներ, նրբաբլիթներ, 
ամոքահունց բուլկիներ, բուլկիներ, 
պաղպաղակով վաֆլիներ, կապակցող նյութեր 
սննդային սառույցի համար, հրուշակեղեն 
նոր տարվա տոնածառերը զարդարելու 
համար, խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն), 
սառեցրած յոգուրտ, կակաո, կակաոյից 
պատրաստված սննդամթերք, կարամելներ, 

կաթով շիլա, սառույց սառեցման համար, 
բնական կամ արհեստական սառույց, սննդային 
սառույց, սառնաշաքար (նաբաթ), քաղցր 
կաթնազանգված հրուշակեղենի համար (եփած 
կրեմ), պաղպաղակ, մրգային պաղպաղակ 
(շարբաթ), շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ, 
որոնք պարունակում են կաթ, թխվածքաբլիթ, 
պաղպաղակի փոշի.

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

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում), 
կրկնօրինակում, դաստիարակում նախա-
դպրոցական հիմնարկներում, ֆիզիկական 
դաստիարակություն, տեղեկատվություն 
կրթու  թյան և դաստիարակության հարցերով, 
տեղեկատվություն հանգստի հարցերով, 
տեղեկատվություն զվարճության հարցերով, 
առողջարարական ակումբներ, զվարճանքի 
և մշակութա-լուսավորական ակումբներ, 
կրոնական կրթություն, մարմնամարզության 
ուսուցում, հեռակա ուսուցում, գործնական 
հմտությունների ուսուցում (ցուցադրմամբ), 
պարահանդեսների կազմակերպում, ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում մշակութա- 
լուսավորական նպատակներով, հանգստի 
կազմակերպում, վեհաժողովների (կոնգրես-
ների) կազմակերպում և անցկացում, 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում, 
սիմպոզիումների կազմակերպում և անցկացում, 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում, 
հմտությունների ուսուցման կազմակերպում 
և անցկացում, գեղեցկության մրցույթների 
կազմակերպում, ուսումնական կամ զվարճալի 
մրցանակաբաշխությունների կազմակերպում, 
հանգստի բազաներում զվարճությունների 
կազմակերպում, սպորտային մրցումների 
կազմակերպում, մասնագիտական կողմն-
որոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով), սպորտային 
ճամբարներ, հանդիպումների ծրագրերի 
կազմում (զվարճություններ), թանգարանների 
ծառայություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ), կրթադաստիարակչական ծառա-
յություններ, նվագախմբերի ծառայություններ. 
ներկայացումների տոմսերի ամրագրում, 
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ներկայացումների կազմակերպում (իմպրեսա
րիոների ծառայություններ), թատերականաց
ված ներկայացումներ, տեսագրում, 
միկրոֆիլմերի, մուլտֆիլմերի կամ կինոֆիլմերի 
և տեսաֆիլմերի ստեղծում, մասնավորապես՝ 
մշակութային և տեղեկատվական նպատակ
ներով. տեսագրությունների մոնտաժում. 
զվարճություններ, հեռուստատեսային զվար
ճալի հաղորդումներ, զվարճալի ռադիո
հա ղորդումներ, հյուրերի զբաղեցման 
(զվարճացման) կազմակերպում, լուսա
նկարչական ռեպորտաժներ, լուսանկարում, 
շոու ծրագրեր, մասնավորապես՝ հաղորդումներ 
դաստիարակչական, կրթական, սոցիալական 
պատասխանատվությանը վերաբերող և 
հոգե բա նական ուղղություններով. գրքերի, 
ամսագրերի, պարբերականների, թերթերի, 
գրքերի և պարբերականների ինտե
րակտիվ հրապարակում, տեքստային 
նյութերի հրապարակում, թարգմանիչների 

ծառայություններ. դիսկոտեկներ, գիշերային 
ակումբսրճարաններ, երաժշտասրահներ, 
զվարճանքի (ատրակցիոն խաղերի) 
զբոսայգիներ, թվային պատկերման ձևավորում:

_____________________

(210) 20140633 (111) 22257
(220) 25.04.2014 (151) 10.11.2014
   (181) 25.04.2024
(730) Ռանբաքսի լաբորըթրիս լիմիթիդ, IN 
(442) 16.05.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բուժիչ պատրաս

տուկներ մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

8807  07.11.2024 «Արտաշատ-Վինկոն» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM

8809  08.11.2024 «Արտաշատ-Վինկոն» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM

8932  08.07.2024 Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

8933  08.07.2024 Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

8972  03.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9007  08.07.2024 Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

9058  03.09.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9138  21.05.2024 Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

9202  20.10.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

9203  20.10.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

9204  20.10.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

9205  20.10.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

9206  20.10.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

9207  20.10.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

9208  20.10.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

9290  02.11.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

9291  02.11.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

9292  02.11.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

9320  22.11.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

9369  15.11.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9388  26.11.2024 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Մասիսի 31, AM

9516  08.10.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

9543  17.12.2024 Ջենզիմ Քորփորեյշն, Մասաչուսետսի նահանգ, US

9647  20.09.2024 Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

9679  13.10.2024 «Հովնանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, Գևորգ Չաուշի 50, AM

9800  01.12.2024 Օբշչեստվո Ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեննոստյու “Մոն՛ դելեզ Ռոււս”, RU

9813  20.10.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM

9814  13.12.2024 Նիկալա Քամփնի, IR

9815  13.12.2024 Նիկալա Քամփնի, IR

9816  17.12.2024 Նիկալա Քամփնի, IR

9817  22.12.2024 Նիկալա Քամփնի, IR

9877  01.12.2024 Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP

10005  24.12.2024 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 

     Գործարանային 10, AM



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A24D 1/00 2881 A

A61K 35/00 2887 A

A61K 35/00  2888 A

B23K 20/00 2882 A

B23K 20/00 2883 A

A61C 7/00 379 U
C12G 3/00 380 U
E04F 19/00 381  U

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

   06-03 344 S 
   06-05 344 S
   09-01 345 S 
   09-01 346 S   
   09-03 345 S

B60Q 9/00 2884 A

C05F 3/00 2885 A

C12G 3/00 2886 A

C12N 1/00  2887 A

C12N 1/00  2888 A

F03D 3/00 2889 A

G01R 27/00 2890 A

H01M 10/00 2891 A



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 1441
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  16543, 16722, 17782
73 (1) Իրավատեր   Սոլդեկս Լիմիթիդ
SOLDEX LIMITED, P. O. Box 3321, Drake chambers, 
Road Town, Tortola, British Virgine Islands, VG
73 (2) Իրավունքներն ստացող Լագրիոն 
Լիմիթիդ
LAGRION LIMITED, Digeni Akrita 8, 4th floor, office 
403, P.C. 1045, Nicosia, Cyprus, CY
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 29.09.2014

_____________________

Գրանցում No  1442

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16714, 16717

73 (1) Իրավատեր Սոլդեկս Լիմիթիդ

SOLDEX LIMITED, P. O. Box 3321, Drake chambers, 
Road Town, Tortola, British Virgine Islands, VG
73 (2) Իրավունքներն ստացող  
Էլեմենթոս Թրեյդ Լիմիթիդ
ELEMENTOS TRADE LIMITED, Avlonos, 1 Maria 
House 1075, Nicosia, Cyprus, CY
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 29.09.2014

_____________________

Գրանցում No 1443
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 8824

73 (1) Իրավատեր «Մելինե-Արման» ՍՊԸ, 
Երևան, Օգանովի 58, բն. 18, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ա/Ձ Մելինե 
Մաթևոսյան, ք. Երևան, Մոսկովյան 8, բն. 57, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                  Հանրապետություն
Գրանցված է 29.09.2014

_____________________

Գրանցում No 1444
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղ յալ 
հայտա րարել 21044
Լիցենզատու  «Միկինյան» ՍՊԸ,  Վանաձոր, Գր. 
Լուսավորիչի 40, AM
Լիցենզառու Ա/Ձ Արամ Եղշատյան,  ք. Վանաձոր, 
Տերյան 14Ա/4, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 01.10.2014

_____________________

Գրանցում No 1445
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18721, 19118
73 (1) Իրավատեր «Մամա միա գրուպ» ՍՊԸ,
ք.Երևան, Ֆրունզե 6/2, բն.6, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ջրաղաց գրուպ» 
ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 8, 1/4 տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը  Հայաստանի 
                                                                                Հանրապետություն
Գրանցված է 03.10.2014

_____________________
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Գրանցում No  1446
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  19795
73 (1) Իրավատեր ՋեյԴիԲԻ Ինթերնեշնլ Գրուփ 
Քամփնի Լիմիթիդ
JDB INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED, 
Palm Grove House, PO Box 438 Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands, VG
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՋեյԴիԲԻ Ասսեթ 
Մենիջմընթ Լիմիթիդ
JDB ASSET MANAGEMENT LIMITED, Unit 3806-10, 
38/F, Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 
Queen’s Road Central, Hong Kong, HK
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը  Հայաստանի
                                                                                                                                            Հանրապետություն
Գրանցված է   09.10.2014

_____________________

Գրանցում No 1447
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3585
73 (1) Իրավատեր Լուսենթ Թեքնոլոջիզ Ինք.
LUCENT TECHNOLOGIES INC., 600 Mountain 
Avenue Murray Hill, New Jersey 07974-0636, 
U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ալքաթել-Լուսենթ 
ՅուԷսԷյ Ինք., Դելավեր նահանգի  կորպորացիա
Alcatel-Lucent USA Inc., a Delaware corporation, 
600-700  Mountain Avenue, Murray Hill, New Jersey 
07974, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                  Հանրապետություն
Գրանցված է 10.10.2014

_____________________

Գրանցում No 1448
Արտոնագրի բացառիկ լիցենզիա
(11) Արտոնագիր No EA 16028 B1, EA 19506 B1
73 (1) Լիցենզատու ԱՄԳԵՆ ԻՆՔ.
AMGEN INC., One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320, US
73 (2) Լիցենզառու Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Ռ-Ֆարմ»

ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO “R-
PHARM”, 19 bld.1 Berzarina str., 123154, Moscow, 
Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը արտոնագրերի 
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 13.10.2014

_____________________

Գրանցում No 1449
Արտոնագրի բացառիկ լիցենզիա
(11) Արտոնագիր No EA 18044 B1
73 (1) Լիցենզատու ՅուՍիԲի Ֆարմա Ս.Ա.
UCB PHARMA S.A., Allee de la Recherche 60, 1070 
Brussels, Belgium, BE
73 (2) Լիցենզառու Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Ռ-Ֆարմ»
ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO “R-
PHARM”, 19, bld.1 Berzarina str., 123154, Moscow, 
Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը արտոնագրի
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                  Հանրապետություն
Գրանցված է 14.10.2014

_____________________

Գրանցում No  1450
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6817
73 (1) Իրավատեր  Նարցիսո Ռոդրիգես 
Քորփորեյշն
NARCISO RODRIGUEZ CORPORATION, 30 Irving 
Place, 9th Floor, New York, New York 10003, 
U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԷնԱր Քլաս 3, 
ԼԼՔ
NR CLASS 3, LLC, 30 Irving Place, 9th Floor, New 
York, New York 10003, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 17.10.2014

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին

(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на изобретения

(за неуплату годовых госпошлин)

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

576                   05.05.2014

821      02.05.2014

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ 

դադարեցման մասին
(տարեկան պետական տուրքերը չվճարելու պատճառով)

Сведения
о досрочном прекращении действия патентов на полезные модели

(за неуплату годовых госпошлин)

 131 U      28.04.2014

 150 U       11.04.2014

 252 U          18.04.2014

 300 U       16.04.2014

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2188          30.04.2014

2309   20.04.2014

2408  24.05.2014

2452    08.04.2014

2682   06.04.2014

2736  16.04.2014

2774 25.04.2014
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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 գրանցումը մերժելու մասին որոշումներ

(210) Հայտի №  20140242
(220) Հայտի ներկ. թվ 21.02.2014
(730) Հայտատու՝  Պարույր Ստեփանի Ռափյան, Երևան, Գյուլբեկյան 29, բն. 1
(540) Ապրանքային նշան՝
 



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
71 заявитель, код страны
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) (2014.01)  (11) 2881 (13) A 
A24D 1/00

(21) AM20140072 (22) 29.05.2014
(71) Семен Погосян (AM)
(72) Семен Погосян (AM)
(73) Семен Погосян, 0012, Ереван, Тавризян 46 (AM) 
(54) Сигарета с фильтром
(57) Изобретение относится к табачной промыш
ленности, в частности к сигаретам с фильтром.

Фильтр сигареты с фильтром, часть внешней 
поверхности кромки которого, касающаяся 
губ курильщика, в виде поперечнего слоя 
обмотанной бумаги, покрыта фольгой.

Фольга может быть из алюминия, серебра, 
золота, булата или меди.

Предотвращается взаимодействие  вредных 
примесей табачного дыма с губами курильщика, 
1 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2882 (13) A 
B23K 20/00

(21) AM20140054 (22) 17.04.2014
(71) “Кендл” институт синхротронных иссле до
ваний, фонд (AM)
(72) Вардан Авагян (AM), Артур Геворгян (AM)
(73) “Кендл” институт синхротронных исследо
ваний, фонд, 0040, Ереван, Ачаряна 31 (AM)
(54) Способ диффузионной сварки медных и 
стальных деталей
(57) Изобретение относится к диффузионной 
сварке, в частности, к способу диффузионной 
сварки медных и стальных деталей и может 
найти применение в вакуумной, криогенной, 
ускорительной, атомной и приборостроительной 
областях.

Медную деталь в вакуумной среде нагревают 
до температуры 550750°C, затем ее подвергают 
контактированию со стальной деталью и на 
детали прикладывают давление в 330 мБар, 
нагревают детали до температуры 890910°C, 
после чего осуществляют изотермическую 
выдержку в течение 130 минут.

Повышается качество диффузионной 
сварки металлов и обеспечивается сверхвысокая 
вакуумная герметичность сварочного шва, 1 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2883 (13) A 
B23K 20/00

(21) AM20140053 (22) 17.04.2014
(71) “Кендл” институт синхротронных исследо
ваний, фонд (AM)
(72) Вардан Авагян (AM), Ваагн Варданян (AM)
(73) “Кендл” институт синхротронных исследо
ваний, фонд, 0040, Ереван, Ачаряна 31 (AM)
(54) Способ диффузионной пайки разнородных 
деталей, имеющих сложную геометрическую 
форму
(57) Изобретение относится к диффузионной 
пайке, в частности, к способам диффузионной 
пайки разнородных деталей, имеющих слож
ную геометрическую форму, и может найти 
применение в радиотехнике, электронном и 
приборостроительном производстве.

В образовавшихся после совмещения дета
лей внутреннем и внешнем объемах создают 
давления разных велечин, причем во внутреннем 
объеме давление в 0,1  40 раз меньше, чем 
во внешнем. Зону контакта деталей нагревают 
до температуры плавления припоя, после чего 
осуществляют изотермическую выдержку.

Повышается качество паяного соединения, а 
именно, вакуумная герметичность и механическая 
прочность, 1 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2884 (13) A 
B60Q 9/00

(21) AM20130058 (22) 02.05.2013
(71) Роберт Джиджян (AM)
(72) Роберт Джиджян (AM)
(73) Роберт Джиджян, 0014, Ереван, Давида 
Анахта 4, кв. 30 (AM)
(54) Система предотвращения движения 
транспортного средства внешним сигналом
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(57) Система содержит блок сообщения сигнала 
предотвращения движения транспортного 
средства и устанавливаемого на транспортном 
средстве блока приёма сигнала предотвращения. 
Блок сообщения сигнала включает генератор 
сигналов предотвращения и присоединённую к 
его выходу передающую антенну. Блок приёма 
сигнала содержит последовательно соеди-
нённые приёмную антенну, узел обработки 
сигнала предотвращения, присоединяемого к 
узлам снижения скорости и автоматического 
торможения транспортного средства, и узел 
предупреждающих сигналов. Блок сообще-
ния сигнала предотвращения осуществлён в 
виде пульта ручного управления. Генератор 
сигналов предотвращения является генера-
тором цифрового кода. Узел обработки сигнала 
осуществлён в виде цифрового декодера.

Расширяются функциональные возможности 
системы, 1 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2885 (13) A 
C05F 3/00

(21) AM20130071 (22) 24.05.2013
(71) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд (AM)
(72) Даниэл Петросян (AM), Степан Маргарян 
(AM), Овик Гишян (AM), Гоар Варданян (AM), 
Микаэл Сароян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM)
(54) Установка для приготовления органических 
удобрений
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству, 
в частности к установкам для приготовления 
органических удобрений из отходов птицеводства 
и животноводства.

Установка для приготовления органических 
удобрений содержит ферментер, к ферментеру 
с помощью воздуховодной трубы присоединена 
напорная веялка со своим электродвигателем. 
Ферментер имеет анализатор качества органи-
ческой массы, присоединенный к нему блок 
управления,  присоединенные к ферментеру 
трубопроводом сортировочные баки. К выходу 
каждого бака установлен дозатор. В ферментере 

установлен спиральный смеситель. Ферментер 
дополнительно имеет трубу нижнего выхода и 
присоединенный к нему насос и фильтр.

Обеспечивается быстрая и надежная фермен-
тация органической массы, а также получение 
удобрения двух типов, 3 ил.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2886 (13) A 
C12G 3/00

(21) AM20140095 (22) 29.07.2014
(71) Сильва Саградян (AM)
(72) Сильва Саградян (AM), Шушан Арутюнян (AM)
(73) Сильва Саградян, 0092, Ереван, Норки 7-ой 
массив, 20, кв. 31 (AM)
(54) Способ созревания коньячных спиртов
(57) Изобретение относится к виноделию, в 
частности, к способам созревания коньячного 
спирта. Коньячный спирт наливают в емкости, в 
которых размещена заранее обработанная гамма 
лучами древесина дуба, и выдерживают его. 
Древесину обрабатывают гамма-лучами изотопа 
кобальта (60C°) суммарной дозой облучения 
D=150-180 кГр, а выдержку проводят в течение 
20-25 дней. 

Сокращается продолжительность созре-
вания.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2887 (13) A 
C12N 1/00
A61K 35/00

(21) AM20140059 (22) 26.04.2014
(71) Грачья Оганесян (AM), Гоар Григорян (AM), 
Анаит Манасян (AM)
(72) Грачья Оганесян (AM), Гоар Григорян (AM)
(73) Грачья Оганесян, 0025, Ереван, 9-ая ул. 
Айгестана 69, кв. 34 (AM), Гоар Григорян, 0020, 
Ереван, ул. Азатамартикнер 89, кв. 34 (AM), 
Анаит Манасян, 0002, Ереван, ул. Сарьяна 40, 
кв. 52 (AM)
(54) Lactobacillus lactis GH 204 и Lactobacillus 
plantarum GH 202 штаммы и их симбиотичес-
кий консорциум для профилактики и лече-
ния вагинальных дисбактериозов и половых 
инфекций
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(57) Изобретение относится к области биотех
нологии, в частности, к пробиотическим штаммам 
Lactobacillus lactis GH 204 и Lactobacillus plantarum 
GH 202 и их симбиотическому консорциуму, 
который имеет высокую противомикробную 
активность и может найти применение в 
фармацевтике в виде свечей, капсул, таблеток 
и других лекарственных форм для лечения и 
профилактики вагинальных дисбактериозов, 
бактериальных вагинозов и половых инфекций.

Получены Lactobacillus lactis GH 204 
(Учреждение “Центр депонирования микробов” 
Научно производственного Центра “Армбио
технология” НАН РА, номер MDC 9629) и 
Lactobacillus plantarum GH 202 (Учреждение 
“Центр депонирования микробов” Научно
производственного Центра “Армбиотехнология” 
НАН РА, номер MDC 9627). 

На основе штаммов создан консорциум. 
Штаммы взяты в соотношении 1:1.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2888 (13) A 
C12N 1/00
A61K 35/00

(21) AM20140058 (22) 26.04.2014
(71) Грачья Оганесян (AM), Гоар Григорян (AM), 
Анаит Манасян (AM)
(72) Грачья Оганесян (AM), Гоар Григорян (AM)
(73) Грачья Оганесян, 0025, Ереван, 9ая ул. 
Айгестана 69, кв. 34 (AM), Гоар Григорян, 0020, 
Ереван, ул. Азатамартикнер 89, кв. 34 (AM), 
Анаит Манасян, 0002, Ереван, ул. Сарьяна 40, 
кв. 52 (AM)
(54) Lactobacillus acidophilus GH 201 и Lac
tococcus lactis GH 204 штаммы и их сим
биотический консорциум для профилактики 
и лечения вагинальных дисбактериозов и 
половых инфекций
(57) Изобретение относится к области био
технологии, в частности, к пробиотическим 
штаммам Lactobacillus acidophilus GH 201 и  
Lactococcus lactis GH 204 и их симбиотическому 
консорциуму, который имеет высокую противо
микробную активность и может найти применение 
в фармацевтике в виде свечей, капсул, таблеток 

и других лекарственных форм для лечения и 
профилактики вагинальных дисбактериозов, 
бактериальных вагинозов и половых инфекций.

Получены Lactobacillus acidophilus GH 
201 (Учреждение “Центр депонирования мик
робов” Научно производственного Центра 
“Армбиотехнология” НАН РА, номер MDC 
9626) и Lactococcus lactis GH 204 (Учреждение 
“Центр депонирования микробов” Научно
производственного Центра “Армбиотехнология” 
НАН РА, номер MDC 9629). 

На основе штаммов создан консорциум. 
Штаммы взяты в соотношении 1:1.

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2889 (13) A 
F03D 3/00

(21) AM20140098 (22) 31.07.2014
(71) Грач ТерЕсаян (AM)
(72) Грач ТерЕсаян (AM), Гор ТерЕсаян (AM)
(73) Грач ТерЕсаян, 0009, Ереван, Сасунци 
Давида 74 (AM)
(54) Ветроэлектростанция
(57) Изобретение относится к ветроэнергетике, в 
частности, к ветростанциям, содержащим кару
сельное ветроколесо, в которых ось вращения 
ротора перпендикулярна направлению потока 
воздуха.

Ветроэлектростанция содержит рабочий 
вал, установленный в корпусе с возможностью 
свободного вращения вокруг вертикальной 
оси, карусельное ветроколесо, корпус кото
рого прикреплен к рабочему валу, систему 
механической передачи и электрогенератор, 
причем лопасти ветроколеса радиальны. Согласно 
изобретению, корпус ветроколеса выполнен в 
виде усеченного конуса, обращенного большим 
основанием вверх, а лопасти прикреплены вдоль 
образующих конической поверхности. Возможны 
одномодульные и многомодульные варианты 
осуществления.

Повышается к.п.д., упрощается конструкция, 
уменьшаются трудозатраты по изготовлению, 7 ил..

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 2890 (13) A 
G01R 27/00

(21) AM20140093 (22) 24.07.2014
(71) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM)
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. Шнорали 
25, кв. 24 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, 
Н. Шнорали 25, кв. 24 (AM)
(54) Измеритель емкости емкостного датчика
(57) Измеритель содержит измерительный 
двухполюсник, генератор высокочастотного 
переменного тока, токоограничивающий 
элемент, двухвходовый электронный модуль 
преобразования электрических сигналов и 
программируемый микроконтроллер. Изме-
рительный двухполюсник содержит емкостный 
датчик, один из зажимов которого соединен с 
общим проводом. Измерительный двухполюсник 
посредством токоограничивающего элемента 
подключен к генератору высокочастотного 
переменного тока. Выход электронного модуля 
преобразования электрических сигналов под-
ключен к сигнальному входу микрокон трол лера. 
Измерительный двухполюсник дополнительно 
содержит конденсатор, который соединен 
последовательно с емкостным датчиком. 
Первый и второй входные зажимы электронного 
модуля преобразования электрических сигналов 
соединены соответственно с первым и вторым 
выводами конденсатора.

Повышается точность измерения за счет 
исключения погрешности, возникающей от 
влияния изменения частоты измерительного тока 
на результат измерения, 3 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 2891 (13) A 
H01M 10/00

(21) AM20140097 (22) 31.07.2014
(71) Гайк Симонян (AM)
(72) Гайк Симонян (AM)
(73) Гайк Симонян, 0010, Ереван, Налбандяна 
15 (AM)
(54) Устройство для измерения коэффициента 
отдачи по емкости химического источника 
напряжения
(57) Изобретение относится к измерительной 
технике и может быть использовано для 
оценки качества как бывших в эксплуатации, 
так и вновь разрабатываемых химических 
источников напряжения (ХИН) путем измерения 
коэффициента отдачи по емкости.

В узле временного хранения с высокой 
точностью запоминается напряжение холостого 
хода ХИН, после чего ХИН заряжается стаби-
лизированным постоянным током определенный 
промежуток времени. Далее происходит разряд 
ХИН стабилизированным током той же величины 
до тех пор, пока напряжение на полюсах не 
сравнится с запомненной ранее величиной 
напряжения и фиксируется длительность разряда. 
При этом полностью компенсируется падение 
напряжения на внутреннем сопротивлении ХИН. 
Коэффициент отдачи по емкости получается как 
отношение длительностей процессов разряда и 
заряда, что и выводится на дисплей в цифровом 
виде. 

Повышается точность измерения коэф фи-
циента отдачи по емкости, делая его незави-
симым от типа ХИН, степени заряженности, 
математических расчетов, обеспечивается 
удобство использования устройства, 2 ил..

_____________________
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(51) (2014.01)  (11) 379  (13) U 
A61C 7/00

(21) AM20140109U (22) 14.08.2014 
(71) Тигран Демирчян (AM)
(72) Тигран Демирчян (AM)
(73) Тигран Демирчян, 0028, Ереван, Никола 
Думана 8/5 (AM)
(54) Ортодонтическая скоба
(57) Ортодонтическая скоба содержит основание, 
крышку основания, паз для пропускания 
ортодонтической металлической дуги, причем 
паз сформирован боковыми стенками, 
прикрепленными к основанию. Крышка 
основания съемная и образует с основанием 
пружинную пару зацепления. Паз снабжен 
металлической крышкой, которая прикреплена 
к внутренней поверхности крышки основания. 
Пружинная пара зацепления основания и его 
крышки выполнена в виде металлических 
пружин и буртиков, взаимодействующих с этими 
пружинами. 

Упрощается конструкция, обеспечивается 
возможность удовлетворения эстетических 
потребностей пациента, 10 ил..

_____________________

(51) (2014.01)  (11) 380 (13) U 
C12G 3/00

(21) AM20140113U (22) 26.08.2014
(71) ЗАО “МАП” (AM)
(72) Макар Петросян (AM)
(73) ЗАО “МАП”, 1130, Армавирский р-н, село 
Ленухи (AM)
(54) Алкогольный напиток на основе коньячного 
спирта

Сведения о выданных патентах

(57) Полезная модель относится к виноделию 
и может быть использована в производстве 
алкогольных  напитков на основе коньячного 
спирта.

Алкогольный напиток на основе коньячного 
спирта изготовлен из спиртов армянского коньяка 
с  выдержкой, не менее 3-х лет и содержит 40-57 
обьемных % этилового спирта и 0,1-8,0 мг фольги  
благородного металла на 1000 мл напитка, а 
также другие допустимые вспомогательные 
вещества. В  качестве фольги благородного 
металла взято золото или серебро, или их смесь, 
взятая в весовом  соотношении 1: 5 - 5: 1.

Обеспечивается высокое качество напитка.
_____________________

(51) (2014.01)  (11) 381  (13) U 
E04F 19/00

(21) AM20130128U (22) 20.09.2013
(71) Володя Восканян (AM)
(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 плиток.

Центральная часть разделителя плиток 
осу  щест влена в виде тела, образованного от 
пересечения концентрического шара и куба, 
в центре каждой из шести круговых граней 
которого имеется по одному вертикальному 
цилиндрическому крылу различного диаметра с 
полусферическим концом.

Расширяются функциональные возможности 
разделителя, 15 ил..

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 06-03 (11) 344  (13) S 
06-05

(21) 20140025  (22) 22.09.2014
(71) Арман Марутян (AM)
(72) Арман Марутян (AM)
(73) Арман Марутян, Ереван, ул. А. Акопяна 9/1, 
кв. 17 (AM)
(54) Мини-бар
(55)*

_____________________

(51) 09-01 (11) 345  (13) S 
09-03

(21) 20140020  (22) 29.07.2014
(71) ЗАО «Арцах бренди компани» (AM)
(72) Георгий Оганян (AM)

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(73) ЗАО «Арцах бренди компани» (AM)
(74) В. Петросян
(54) Сувенирная коллекция
(55)*

_____________________

(51) 09-01 (11) 346  (13) S
(21) 20140017  (22) 27.05.2014
(71) Голден Спиритс СА (CH), Сергей Викторович 
Зивенко (RU)
(72) Сергей Викторович Зивенко (RU)
(73) Голден Спиритс СА (CH), Сергей Викторович 
Зивенко (RU)
(74) Р. Давтян
(54) Бутылка
(55)*

_____________________



93

ՄԱՍ 1
 

93

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 14

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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