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

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

(51) 2015.01 (11) 2947 (13) A
B24D 3/00 

(21) AM20150026 (22) 09.03.2015
(72) Արթուր Մարտիրոսյան (AM), Արտակ 
Աղբալյան (AM), Արթուր Ղազարյան (AM), Նունե 
Օրդյան (AM) 
(73) Արթուր Մարտունի Մարտիրոսյան, 0002, 
Երևան, Դեմիրճյան 27/1, բն. 36 (AM), Արտակ 
Աղբալյան, 0008, Երևան, Մուրացան 34ա (AM), 
Արթուր Նիկոլայի Ղազարյան, 0001, Երևան, 
Թումանյան 9ա, բն. 54 (AM), Նունե Ալբերտի 
Օրդյան, 0035, Երևան, Լեփսիուսի 12, բն. 21 (AM) 
(54) Մետաղական կապակցանյութով ալմաս-
տային գործիքների պատրաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է փոշեմետա ղա-
գործության բնագավառին, մասնավորապես՝ 
մետաղական կապակցանյութով ալմաստային 
գործիքների պատրաստման եղանակին:

Պատրաստում են մետաղների փոշիներից 
և ալմաստի նանոփոշուց բաղկացած խառնուրդ, 
ստացված խառնուրդը խտացնում են մամլմամբ, 
շիկափափկացնում, այնուհետև եռակալում են 
840°C ջերմաստիճանում: Խառնուրդը լցնում 
են գրաֆիտե կաղապարների մեջ, խտացումն 
իրականացնում են 0,1 ՄՊա ճնշման ներքո: 
Շիկափափկացումն իրականացնում են ջրածնի 
առկայությամբ 800°C ջերմաստիճանում, իսկ 
եռակալումը` վակուումի պայմաններում:

Պարզեցվում է եղանակը:
_____________________

(51) 2015.01 (11) 2948 (13) A
B28D 1/00

(21) AM20150058 (22) 06.05.2015
(72) Ջոն Ասատրյան (AM), Սամվել Հարություն-
յան (AM) 
(73) Ջոն Ասատրյան, 3126, Գյումրի, Մ. Խորե-
նացու 24, բն. 4 (AM) 
(54) Սկավառակային սղոց (տարբերակներ)
(57) Գյուտը վերաբերում է քարի հանույթի 
ու մշակման բնագավառին, մասնավո րա-
պես` սկավառակային սղոցներին, որոնք 
օգտագործվում են  մինչև 40 ՄՊա ամրության 
ապարներից կանոնավոր ձևի որմնաքարերի 
արդյունա հանման ժամանակ:

Ըստ առաջին տարբերակի սղոցն ունի 
իրան և իրանի ծայրամասում կատարված 
ձևավոր ակոսներում դասավորված կտրիչներ: 
Յուրաքանչյուր կտրիչը սևեռված է իր իրանի 
երկարությամբ կատարված ակոսի մեջ 
տեղակայված կոնական վռանի և ճակատային 
ելուն ունեցող ձգող մանեկի միջոցով: Ձգող 
մանեկն ունի դարձակի համար ներքին 
բազմանկյուն անցք:

Ըստ երկրորդ տարբերակի սղոցն ունի 
իրան և իրանի ծայրամասում կատարված 
ձևավոր ակոսներում դասավորված կտրիչներ: 
Յուրաքանչյուր կտրիչը սևեռված է իր և սղոցի 
իրանի միջև տեղակայված կոնական վռանի 
և ճակատային ելուն ունեցող ձգող մանեկի 
միջոցով: Ձգող մանեկն ունի դարձակի համար 
ներքին բազմանկյուն անցք:

Բարձրացվում են սկավառակային 
սղոցի կառուցվածքային հուսալիությունը 
և  պատրաստման ճշգրտությունը,  հեշտացվում 
է շահագործման գործընթացը, 2 անկախ կետ, 
5 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2949 (13) A
C12G 3/00

(21) AM20150064 (22) 20.05.2015
(72) Գեորգի Օհանյան (AM) 
(73) Գեորգի Օհանյան (AM) 
(54) Մրգային թունդ ալկոհոլային խմիչքի 
պատրաստման եղանակ
(57) Գյու տը վե րա բե րում է սնն դար դյու նա բե րու 
թյա նը, այն է՝ թունդ ալ կո հո լային խմիչք նե րի 
ստաց ման եղա նակ նե րին:

Մրգային թունդ ալկոհոլային խմիչքի 
պատրաստման եղանակ, ըստ որի որպես միրգ 
օգտագործում են դեղձը, մրգային քաղցուն 
ենթարկում են կրկնակի թորման, ստացված 
մրգային սպիրտի մի մասը հնացնում են 
կաղնե տակառում, մի մասը՝ ծիրանենու 
փայտից տակառում, և մի մասը՝ դեղձենու 
փայտից տակառում, ընդ որում, բոլոր երեք 
տակառներում հնացնում են 4-7 ամիս, որից 
հետո կատարում կաղնե, ծիրանենու և դեղձենու 
փայտից տակառներում հնացված սպիրտ-
ների կուպաժ՝ 3:1:1 հարաբերակցությամբ, և 
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շարունակում են այդ հնացված սպիրտների 
խառնուրդի հնացումը կաղնե տակառում, ընդ 
որում, հնացման ընդհանուր ժամկետը կազմում 
է առնվազն մեկ տարի։ Վերջում ավելացնում են 
փափկացված ջուր` խմիչքի համապատասխան 
թնդությունը ստանալու համար:

Ընդլայնվում է բրենդի տեսակի մրգային 
թունդ ալկոհոլային խմիչքների տեսականին:
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2950 (13) A
E01B9/00
B21B1/00

(21) AM20150057 (22) 04.05.2015
(72) Հենրիկ Բաբայան (AM), Վահե Բաբայան (AM) 
(73) Հենրիկ Բաբայան, 0012, Երևան, 
Սունդուկյան 1, բն. 55 (AM), Վահե Բաբայան, 
0052, Երևան, Ծարավ աղբյուրի 55, բն. 5 (AM) 
(54) Երկաթուղու տեղադրման եղանակ
(57) Գյուտը  վերաբերում  է  ճանապարհների  
շինրարության բնագավառին, մասնավորապես՝ 
երկաթուղու տեղադրման եղանակին։

Թեոդոլիտը տեղակայում են, թեոդոլիտից 
որոշակի հեռավորության վրա տեղադրում 
են չափաձող, թեոդոլիտի դիտասևեռման 
ճառագայթով կարդում են հաշվեցույցը, 
այնուհետև չափաձողը  հերթականորեն  
տեղադրում են ռելսի  միջանկյալ  կետերում,  
ռելսը տեղաշարժում են  ուղղաձիգ ուղղությամբ՝  
մինչև  ռելսի  ծայրակետերում չափաձողի 
հաշվեցույցը  համապատասխանի կառուցվող 
և նախագծային առանցքների միջև եղած 
հեռավորությանը: Թեոդոլիտը տեղակայում են 
տեղադրվող երկաթուղու տեղամասից դուրս, 
դիտասևեռման ճառագայթը կամայական 
անկյան տակ ուղղում են տեղամասի  
ծայրակետերում տեղադրված չափաձողերին, 
չափում են տեղամասի ծայրակետերում 
թեոդոլիտի ճառագայթի նախագծային գծից 
ունեցած հեռավորությունները (h1 և h2) և 
գործիքի  հեռավորությունները  տեղամասի 
ծայրակետերից  (L1 և L2),  այնուհետև հաշվում են 
նախագծային և կառուցվող առանցքների միջև 
եղած հեռավորությունը հետևյալ բանաձևով.

∆h=(h1L2–h2L1)/L2-L1 :
Պարզեցվում է եղանակը: 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2951 (13) A
G01R 17/00

(21) AM20150034 (22) 20.03.2015
(72) Բորիս Մամիկոնյան (AM), Խորեն 
Մամիկոնյան (AM) 
(73) Բորիս Մամիկոնյան, 3103, Գյումրի, Ն. 
Շնորհալու 25, բն. 24 (AM), Խորեն Մամիկոնյան, 
3103, Գյումրի, Ն. Շնորհալի 25, բն. 24 (AM) 
(54) Դիմադրության աճի չափիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրաչափո ղա-
կան տեխնիկային, մասնավորապես՝ ռեզիս-
տոր ների դիմադրության աճը հաստատուն 
հոսանքով չափելուն, և կարող է օգտագործվել 
հեռուստաչափային համակարգերում դիմա-
դրական առաջնային կերպափոխիչների դիմա-
դրության աճը հոսանքային ազդանշանի կերպա-
փոխելու և չափելու համար:

Դիմադրության աճի չափիչն ունի կայու-
նացված հաստատուն հոսանքի սնման աղբյուր, 
համեմատման ռեզիստոր, առաջին ու երկրորդ 
գործութային ուժեղարարներ և հաստատուն 
հոսանքի ցուցասարք: Չափման օբյեկտը 
միացված է սնման աղբյուրի բացասական 
սեղմակի և չափիչի ընդհանուր հաղորդալարի 
միջև, համեմատման ռեզիստորը միացված 
է առաջին ուժեղարարի հետադարձ կապի 
շղթայում: Ցուցասարքը միացված է երկրորդ 
ուժեղարարի ելքային սեղմակի և առաջին 
ուժեղարարի շրջող մուտքի միջև: Առաջին 
ուժեղարարի ուղիղ մուտքը միացված է ընդհանուր 
հաղորդալարին, շրջող մուտքը միացված է սնման 
աղբյուրի դրական սեղմակին, իսկ ելքը միացված 
է երկրորդ ուժեղարարի ուղիղ մուտքին: Երկրորդ 
ուժեղարարի շրջող մուտքը միացված է սնման 
աղբյուրի բացասական սեղմակին: Նման 
միացումների շնորհիվ ցուցասարքի շղթայի 
միջո ցով իրականացված է երկու գործութային 
ուժեղարարներն ընդգրկող ընդհանուր հոսան-
քային բացասական հետադարձ կապ, չափիչի 
ելքում ստացվում է հոսանքային ազդանշան, 
որը կախված չէ ցուցասարքի միացման շղթայի 
դիմադրությունից:

Բարձրացվում է դիմադրության աճի չափ-
ման ճշգրտությունը, 2 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1
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№ 8 
   25 .08 . 20 15

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2015.01 (11) 421  (13) U
C10J3/00

(21) AM20150044U (22) 30.03.2015
(72) Արամ Համբարձումի Վարդանյան (AM) 
(73) «Բարվա» ՍՊԸ, 0501, Արագածոտնի մարզ, 
Թալին, Մյասնիկյան 20 (AM) 
(54) Կենսազանգվածից սինթեզ գազի ստաց-
ման սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
ջերմաքիմիական մեթոդով կենսազանգվածից 
սինթեզ գազի ստացման սարքերի բնագա-
վառին, մասնավորապես՝ կարող է կիրառվել 
գյուղատնտեսական և փայտամշակման 
թափոններից բարձրկալորիական գազային 
վառելիքի ստացման համար:

Կենսազանգվածից սինթեզ գազի ստաց-
ման սարքն ունի ուղղաձիգ տեղակայված 
այրման գլանաձև խուց, օդաջրային գոլորշիների 
մուտքի ու գազի ելքի խողովակներ, կափարիչ և 
տաքացուցիչ: Խցի ստորին հատվածամասում 
տեղակայված է ցանց, ցանցի վրա դրան 
համառանցք տեղակայված է օղակաձև 
տակդիր: Օղակաձև տակդիրի ներքին և 
արտաքին տրամագծերն ընտրվում են ըստ 
սարքի արտադրողականության մեծության:

Ապահովում է սարքի արտադրողակա-
նության օպտիմալ կարգավորում, 1 նկ.: 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 422  (13) U
C12G3/00

(21) AM20150040U (22) 25.03.2015
(72) Ժորա Օհանջանյան (AM), Լուսինե 
Օհանջանյան (AM) 
(73) Ժորա Գրիգորի Օհանջանյան, 0022, 
Երևան, Ավան-Առինջ  1-ին միկրոշրջան 2/3, բն. 
51 (AM), Լուսինե Ժորայի Օհանջանյան, 0019, 
Երևան, Բաղրամյան 21, բն. 6 (AM) 

(54) Ընկույզի բրենդի
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է գինե-
գործությանը, մասնավորապես՝ բրենդիին:

Բրենդին պարունակում է 1:1 ծավալային 
հարաբերակցությամբ ընկույզի միջնապատի 
և կեղևի 75-80 %-անոց սպիրտային թուրմերի 
խառնուրդ  և բալի օշարակ: Բաղադրամասերը 
վերցված են հետևյալ հարաբերակցությամբ 
(զանգվ. %). սպիրտային թուրմերի խառնուրդ՝ 
70-75, բալի օշարակ՝ 9-13, ջուր՝ մնացածը, 
մինչև բրենդիի 45% թնդություն։

Բարձրանում է բրենդիի որակը:
_____________________

(51) 2015.01 (11) 423  (13) U
E04F 19/00

(21) AM20150006U (22) 29.01.2015
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Սալիկների բաժանարար
(57) Օգտակար մոդելը  վերաբերում է 
շինարարությանը, մասնավորապես՝ սալիկների 
տեղադրման ժամանակ օգտագործվող 
բաժանարարներին:

Սալիկների բաժանարարն ունի մի  
հարթության վրա գտնվող, կորացված 
ծայրերով ուղղանկյուն պրիզմայի տեսքով  
չորս հավասարաչափ թևեր: Կենտրոնական 
մասում ունի նույն հարթության վրա գտնվող  
համառանցք անցքով քառանկյուն պրիզմա,  ընդ 
որում, կենտրոնական պրիզմայի յուրաքանչյուր 
արտաքին նիստ ունի իրեն ամրացված միայն 
մեկ ուղղահայաց թև, որն իր մի կողային նիստով 
պրիզմայի մեկ այլ արտաքին հարակից կողային 
նիստի հետ կազմում է մեկ ընդհանուր նիստ: 
Կենտրոնական պրիզմայի   նիստերն ալիքաձև 
են, իսկ վերին եզրերին կատարված են թեք 
փորվածքներ: Բաժանարարի վերևի հիմքի վրա 
կան բաժանարարի թևի հաստությունն ունեցող 
կիսագնդաձև ծայրով գլանաձև ուղղահայաց 
թևեր:

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
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Որպես տարբերակ՝  բաժանարարի 
վերևի հիմքի վրա, երկու զուգահեռ  թևերի 
և  կենտրոնական պրիզմայի միացման 
սահմանագծերում  կան մեկական բաժանարարի 
թևի հաստությունն ունեցող կիսագնդաձև 
ծայրով գլանաձև ուղղահայաց թևեր:

Այլ տարբերակներում՝ բաժանարարի վերևի 
հիմքի վրա կան կիսագնդաձև ծայրով գլանաձև 
երեք ուղղահայաց թևեր: Որպես տարբերակ՝  
վերևի հիմքի վրա կան կիսագնդաձև ծայրով 
գլանաձև չորս  ուղղահայաց թևեր: Մեկ այլ 

տարբերակում՝ կենտրոնական պրիզման 
ուղղանկյուն անցքով ուղղանկյուն պրիզմա է և 
վերև հիմքի վրա ունի երկու թև:

Որպես տարբերակներ՝ վերոհիշյալ 
բաժանարարների կենտրոնական պրիզմաների 
արտաքին նիստերին կատարված են ալիքաձև 
փորվածքներ:

Պարզեցվում է սալիկների յուրահատուկ 
շարվածքներ կատարելու հնարավորությունը, 
56 նկ.: 

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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



14

ՄԱՍ 1
 

14

№ 8
25 .08 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված
  արդյունաբերական    նմուշների մասին 

(51) 01-01 (11) 365  (13) S 
(21) 20150013  (22) 21.04.2015
(31) RU2014504594    (32) 21.11.2014    (33) RU
(72) Էքոֆե Լյուսի (CH) 
(73) «Սոսիետե դը Պրոդուի Նեստլե Ս. Ա.» (CH) 
(74) Զ. Մանուկյան
(54) Շոկոլադե սալիկ (ամբողջական պատ-
րաստ վածք), շոկոլադե սալիկի տարրեր (պատ-
րաստվածքի ինքնուրույն մասեր)
(55) 

_____________________

(51) 09-01 (11) 366  (13) S
09-05

(21) 20150009  (22) 17.03.2015
(31) 2014504808    (32) 08.12.2014    (33) RU
(72) Կարինա Իռեկովնա Բոգուսլավսկայա (RU) 
(73) Անհատ ձեռնարկատեր Կարինա Իռեկովնա 
Բոգուսլավսկայա (RU) 
(74) Հ. Դավթյան
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(54) Փաթեթվածք լվացող միջոցների համար 
(2 տարբերակ)
(55) 
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_____________________

(51) 03-01 (11) 367  (13) S 
(21) 20150016  (22) 13.05.2015
(72) Աննա Պետոյան (AM) 
(73) «Դավիսուր» ՍՊԸ (AM) 
(74) Հ. Քեռյան
(54) Նռնակների պայուսակ
(55) 

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20140736  (111) 23235
(220) 21.05.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 21.05.2024
(730) Մարինա Սամվելի Բլբուլյան, Երևան, 
16-րդ թաղ., շ. 44, բն. 97, AM 
(442) 03.06.2014
(540) 

(511) 
դաս 30. մակարոնեղեն:

_____________________

(210) 20141324  (111) 23236
(220) 23.08.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 23.08.2024
(730) Մուկոս Էմուլսիոնագեզելշաֆթ ՄԲՀ 
Խեմիշ-Ֆարմացոյտիշե Բեթրիբե, DE 
(442) 03.12.2014
(310) 2014705941   (320) 26.02.2014   (330) RU
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

այդ թվում՝ հակաբորբոքային, հակավիրուսա-
յին, իմունամոդուլավորող  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ մարդու համար. սննդային 
հավելանյութեր մարդու համար. սննդային 
հավելանյութեր. սննդային խմորիչ հավելա-
նյութեր. խմորիչային պատրաստուկներ 
բուժական (բժշկական) նպատակների 
համար. ֆերմենտներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141396  (111) 23237
(220) 12.09.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 12.09.2024

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(730) «Այբ» կրթական հիմնադրամ, Երևան, 
Կորյունի 19ա, 9-րդ հարկ, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենա-
ներ և գրասենյակային պիտույքներ (բացառու-
թյամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. մասնավորապես՝ պարբերականներ, 
թերթեր, խնդրագրքեր ու տրամաբանական 
առաջադրանքների ժողովածուներ, բացիկներ 
ու ծրարներ, տետրեր, աշակերտական 
պիտույքներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր. մասնավորապես՝ զարդեր, հուշա-
նվերներ, դպրոցական ու մարզական 
պարագաներ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատ րաստման այլ բաղադրանյութեր.
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դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
մասնավորապես՝ մրցույթներ, օլիմպիադաներ. 
կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամա նակավոր 
բնակատեղով ապահովում. մասնավորապես՝ 
ամառային տեղական ու միջազգային 
ճամբարների կազմակերպում, մանկական 
սրճարան:

_____________________

(210) 20141397  (111) 23238
(220) 12.09.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 12.09.2024
(730) «Այբ» կրթական հիմնադրամ, Երևան, 
Կորյունի 19ա, 9-րդ հարկ, AM 
(442) 06.10.2014
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, սև, սպիտակ, դեղին, գազարագույն և 
մարմնա գույն գունային 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 կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառու-
թյամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ. մասնավորապես՝ պարբերականներ, 
թերթեր, խնդրագրքեր ու տրամաբանական 
առաջադրանքների ժողովածուներ, բացիկներ 
ու ծրարներ, տետրեր, աշակերտական 
պիտույքներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր, մասնավորապես՝ զարդեր, հուշա-
նվերներ, դպրոցական ու մարզական 
պարագաներ.

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

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

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակու թային միջոցառումների կազմակերպում. 
մասնավորապես՝ մրցույթներ, օլիմպիադաներ. 
կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
ամառային տեղական ու միջազգային 
ճամբարների կազմակերպում, մանկական 
սրճարան:

_____________________
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(210) 20141438  (111) 23239
(220) 23.09.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 23.09.2024
(730) Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկ-
տիկուտ նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.12.2014
(540) 

(526) «VS» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20141577  (111) 23240
(220) 23.10.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 23.10.2024
(730) ԶԱՕ «Պրոֆիտինվեստ», RU 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141584  (111) 23241
(220) 24.10.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 24.10.2024
(730) Դը Քուիզնոս Մասթըր ԼԼՍ, US 
(442) 03.12.2014
(540) 

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

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

դաս 32. մրգահյութեր, կոկտեյլներ, 
ըմպելիքներ և ոչ ալկոհոլային խմիչքներ.

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

_____________________

(210) 20141595  (111) 23242
(220) 28.10.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 28.10.2024
(730) Ֆիանթիս, ՍԵ, CZ 
(442) 14.11.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. կենսաակտիվ սննդային հավե-

լումներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141599  (111) 23243
(220) 29.10.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 29.10.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Գագիկի  
Հովհաննիսյան, Երևան, Ա. Հովհաննիսյան 
18/2, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 
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(526) «Tour agency» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործունեություն, 
ավիատոմսերի վաճառք և ուղևորափոխադրում:

_____________________

(210) 20141612  (111) 23244
(220) 05.11.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 05.11.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սուսաննա 
Գևորգյան, Եղվարդ, Երևանյան 5, AM 
(442) 14.11.2014
(540) 

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

դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք:
_____________________

(210) 20141630  (111) 23245
(220) 10.11.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 10.11.2024
(730) Դոնգ Սո Ֆուդս Քորփորեյշըն, KR 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթի փոշի:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20141646  (111) 23246
(220) 13.11.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 13.11.2024
(730) Դոնգ Սո Ֆուդս Քորփորեյշըն, KR 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթի փոշի:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20141660  (111) 23247
(220) 17.11.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 17.11.2024
(730) «Սուպեր Ռանգ արտադրական գործա-
րաններ» ԲԲԸ, IR 
(442) 03.12.2014
(540) 

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

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. 
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը 
քայքայումից պաշտպանող նյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդարման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրության համար.

դաս 35. ներկերի և ներկանյութերի 
վաճառք, գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

23

ՄԱՍ 1

23

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

25 .08 . 20 15

(210) 20141735  (111) 23248
(220) 24.11.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 24.11.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

(526) «Less Smell», «RECESSED FILTER», «TM» և 
«INTERNATIONAL QUALITY SINCE 1872» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, սպիտակ, արծաթամոխրագույն 
և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխա-
խոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141736  (111) 23249
(220) 24.11.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 24.11.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 16.01.2015
(540) 

(526) «Less Smell», «RECESSED FILTER», «TM» և 
«INTERNATIONAL QUALITY SINCE 1872» գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, արծաթագույն, մոխրագույն և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխա-
խոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20141742  (111) 23250
(220) 25.11.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 25.11.2024
(730) «Սնեկարմ ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակի 2-րդ փող., 73տ, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 29. կարտոֆիլային չիպսեր, 

եգիպտացորենի չիպսեր, եգիպտացորենի 
ձողիկներ, միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. այդ 
թվում՝ թթվասեր, մածուն, կաթնաշոռ, կեֆիր, 
թան, յոգուրտ, պանիր, սննդային բուսական և 
կենդանաբանական յուղեր, այդ թվում՝ կարագ, 
փափուկ կարագ, արևածաղկի ձեթ, սոյայի ձեթ, 
եգիպտացորենի ձեթ, խառնուրդային յուղեր, 
արմավենու յուղ և դրա զտամասեր, կակաոյի 
յուղ, դրա համարժեքները և ճարպեր, այդ 
թվում՝ մարգարին.

դաս 30. աշորայի չորահաց, ցորենի 
չորահաց, հացային չիպսեր, սուրճ, թեյ, կակաո, 
շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի 
փոխարինիչներ. ալյուր և հացահատիկային 
մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, 
պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, 
հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, 
համեմունք, այդ թվում՝ սոուսներ, ներառյալ՝ 
մայոնեզ և կետչուպ. համեմունք. սառույց.

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

_____________________

(210) 20141744  (111) 23251
(220) 25.11.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 25.11.2024
(730) Բեյջինգ Ջինգդոնգ 360 Դու Ի-Քոմմերս 
Լթդ., CN 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. առցանց գովազդ 

համակարգչային ցանցում. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային տեղեկա-
տվական միջոցներում. բոլոր զանգվածային 
տեղեկատվական միջոցներում ապրանքների 
ներկայացում՝ մանրածախ առևտրի նպատակով. 
գործերի կառավարման օժանդակություն 
գործարարության ասպարեզում. սպառողների 
համար առևտրի վերաբերյալ տեղեկատվու-
թյուն և խորհրդատվություն (սպառողական 
առևտրային տեղեկատվություն). գների 
համեմատման ծառայություններ. տեղե կա-
տվություն գործարարության ասպարեզում. 
ներմուծման-արտահանման գործա կալություն-
ներ. աճուրդային վաճառք. ապրանք-
ների խթանում երրորդ անձանց համար. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և 
դրան ցով ձեռնարկատերերին ապահովում). 
շուկայավարում. առցանց առևտրի խանութների 
ծառայություններ. առևտրային կենտրոնների 
ծառայություններ. մանրածախ և մեծածախ 
վաճառքի ծառայություններ. հովանավորների 
որոնման ծառայություններ. համակարգչային 
տվյալների բազաներում տեղեկատվության 
հավաքագրում. ապրանքների պատվերների 
մշակման գործընթացի կառավարում. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
աս պարեզում.
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դաս 38. հաղորդագրությունների փոխան-
ցում. կապ՝ համակարգչային տերմինալների 
օգտագործումով. հաղորդագրությունների 
և պատկերների փոխանցում համակարգչի 
միջոցով. էլեկտրոնային փոստ. հեռուս-
տահաղորդում. ռադիոհաղորդում. տեղեկա-
տվություն հեռակառավարման կապի 
վերաբերյալ. թելքաօպտիկական կապ. 
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակ (հեռահաղորդակցական 
ծառայու թյուններ). առցանց ֆորումների 
տրամադրում. հեռուստակոնֆերանսներ. 
դեպի համաշխարհային համակարգչային 
ցանցեր մուտքի ապահովում. դեպի համացանց 
քննարկման ֆորումների մուտքի ապահովում. 
դեպի տվյալների հիմնապաշարներ մուտքի 
ապահովում. ձայնային փոստի ծառայու  թյուն-
ներ. հեռուստախանութների ծառայություն-
ներով հեռահաղորդակցական ալիքների 
տրամադրում. հեռախոսակապի տրամադրման 
ծառայություններ. շնորհավորական բացիկների 
առցանց փոխանցում. ռադիոհեռախոսային 
կապ. թվային ֆայլերի փոխանցում.

դաս 42. նոր ապրանքների հետազոտու-
թյուն և մշակում երրորդ անձանց համար. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի 
մշակում. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանքի թարմացում. խորհրդատվություն 
համակարգչային ծրագրերի վերաբերյալ. 
համակարգչային ծրագրերի տեղակայում. 
համակարգչային ծրագրային ապահովման 
սպասարկում. համակարգչային տվյալների 
վերականգնում. էլեկտրոնային տեսքով 
տվյալների պահում. ֆիզիկական կրիչներից 
դեպի էլեկտրոնային կրիչներ տվյալների կամ 
փաստաթղթերի տեղափոխում. վեբ-կայքերի 
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի փոխակերպում (ոչ 
ֆիզիկական փոխակերպում). վեբ-սերվերների 
վարձույթ. տեղեկատվական համակարգերի 
պաշտպանություն վիրուսներից. որոնման 
միջոցների տրամադրում համացանցի 
համար. համակարգչային ծրագրերի 
կազմում. արդյունաբերական նախագծում. 
ամպային հաշվարկման ծառայություններ. 
տվյալների պահեստային հեռապատճենման 
ծառայություններ. վեբ-կայքերի միջոցով 

համակարգչային տեխնոլոգիաների և 
ծրագրավորման ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրում. ինտերնետային պլատֆորմի 
կառուցում էլեկտրոնային առևտրի համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20141771  (111) 23252
(220) 28.11.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 28.11.2024 
(730) «Արտսոքս» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
գյուղ Աշնակ, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 10. գուլպաներ դիաբետիկների 

համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 

գուլպաներ:
_____________________

(210) 20141802  (111) 23253
(220) 04.12.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 04.12.2024
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

26

ՄԱՍ 1

26

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

25 .08 . 20 15

(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. տառա-
շարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20141815  (111) 23254
(220) 05.12.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 05.12.2024
(730) Քարերաս Լիմիթիդ, GB 
(442) 18.02.2015
(310) UK00003073728   (320) 23.09.2014   (330) GB
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, բաց կապույտ, դեղին, բաց դեղին, 
վարդա գույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20141828  (111) 23255
(220) 11.12.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 11.12.2024
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1, շ. 45, բն. 22, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. վիսկի:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20141829  (111) 23256
(220) 11.12.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 11.12.2024
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1, շ. 45, բն. 22, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. վիսկի:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20141832  (111) 23257
(220) 11.12.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 11.12.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ժորա 
Հովհաննեսի Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, 
Սարդարապատ 12 փ. տուն 22, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, ծիրանագույն, մուգ և բաց կանաչ, 
մուգ շագանակագույն և կաթնագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20141834  (111) 23258
(220) 11.12.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 11.12.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ժորա 
Հովհաննեսի Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, 
Սարդարապատ 12 փ. տուն 22, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, ծիրանագույն, մուգ և բաց կանաչ, 
մուգ շագանակագույն և կաթնագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. սառեցված, չորացված և 
ջերմամշակման  ենթարկված մրգեր և բանջա-
րեղեն. մուրաբա, կոմպոտ:

_____________________

(210) 20141836  (111) 23259
(220) 11.12.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 11.12.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ժորա 
Հովհաննեսի Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, 
Սարդարապատ 12 փ. տուն 22, AM 
(442) 16.01.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն, ծիրանագույն, մուգ և բաց կանաչ, 
մուգ շագանակագույն և կաթնագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 29. սառեցված, չորացված և ջերմա-
մշակման  ենթարկված մրգեր և բանջա րեղեն. 
մուրաբա, կոմպոտ:

_____________________

(210) 20141867  (111) 23260
(220) 16.12.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 16.12.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայարփի 
Սլավիկի Քալանթարյան, Երևան, Տիգրան Մեծի 
3-րդ նրբ., տուն 22, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(526) «Euro» և «Lunch» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, սպիտակ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ընթրիքների կազմակերպում, 
պատրաստում և առաքում:

_____________________

(210) 20141886  (111) 23261
(220) 19.12.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 19.12.2024
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
(442) 18.02.2015
(310) 2014/974   (320) 17.09.2014   (330) MK
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(540) 

(526) Բացի «Chesterfield» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
արծաթագույն, բաց և մուգ մոխրագույն, սև և 
սպի տակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված 
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխա-
խոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, 
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները տաքացնող էլեկտրոնային 
սարքեր. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար, վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141901  (111) 23262
(220) 24.12.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 24.12.2024

(730) «Ֆրիդոմ» ՍՊԸ, գ. Նորաշենիկ, 
Գետափնյա 8, AM 
(442) 03.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20141906  (111) 23263
(220) 25.12.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 25.12.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սոֆյա Կոնջոյան, 
Երևան, Օհանով 64, բն.17, AM 
(442) 18.02.2015
(540) 

(526) «վոկալ կվինտետ», «Vocal Quintet», 
«вокальный квинтет» արտահայտություններն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 41. համերգային գործունեություն:
_____________________

(210) 20141941  (111) 23264
(220) 29.12.2014 (151) 03.08.2015
   (181) 29.12.2024
(730) Հրանուշ Եղոյան, Երևան, Ավան, 
Թումանյանի թաղ. շ. 8, բն. 26, AM 
(442) 03.02.2015
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(540) 

(526) «MAKE-UP» և «STUDIO» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

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

_____________________

(210) 20150003 (111) 23265
(220) 12.01.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 12.01.2025
(730) Հարրի Վինստոն ՍԱ, CH 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում, այն է՝ 
արձանիկներ, մրցանակներ.    ոսկերչական   
իրեր և զարդեր, այն է՝ մատանիներ, 
ականջօղեր, թևքաճարմանդներ, ապարան-
ջաններ, կախազարդեր (բրելոկներ), 
զարդասեղներ (բրոշներ), շղթաներ, 
մանյակներ, փողկապի քորոցներ, փողկապի 
սեղմակներ, զարդատուփեր, պատյաններ. 
թանկարժեք քարեր, կիսաթանկարժեք 
քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր, այն է՝ ժամանակաչափներ, 
ժամագիրներ, ժամացույցներ (բացառությամբ 

ձեռքի), ժամացույցներ (ձեռքի), ժամացույց-
ապարանջաններ, պատի ժամացույցներ, 
զարթուցիչներ, ինչպես նաև վերոնշյալ 
ապրանքների մասեր և պիտույքներ, այն 
է՝ ժամացույցի սլաքներ, խարիսխներ, 
ճոճանակներ, թմբուկներ, իրաններ, 
ապարանջաններ, թվատախտակներ, մեխա-
նիզմներ, շղթաներ, զսպանակներ, ապակիներ, 
նվերի պատյաններ, պատյաններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20150028 (111) 23266
(220) 23.01.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 23.01.2025
(730) Հանքուք Թայր Ուորլդուայդ Քո., Լթդ., 
647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea, KR 
(442) 18.02.2015
(540) 

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

դաս 12. դողեր ավտոմեքենաների 
համար. դողեր հեծանիվների համար. 
ավտոմոբիլի դողածածկաններ. պատյաններ 
դողերի համար. դողեր մոտոցիկլետների 
համար. ինքնասոսնձվող մակադրակներ 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
հեծանիվների օդախցիկներ. մոտո-
ցիկլետների օդախցիկներ. օդախցիկներ 
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. օդաճնշական դողեր. 
գործիքների և պիտույքների հավաքածուներ 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
անիվների եզրակներ (եզրաշերտեր). 
թամբերի  պատ յան ներ  հեծա նիվների համար. 
թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետների 
համար. անվտանգության գոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
համար. արգելակային կալուններ, կոճղակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
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կախոցներ տրանսպորտային միջոցների   
համար. դահուկային  բեռնախցիկներ 
(ավտոմոբիլների). անվադողերի բութակներ. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. գլոցման մակերևույթներ դողերի 
պահպանաշերտերի վերականգնման համար. 
թրթուրներ (տրանսպորտային միջոցների). 
անխուց դողեր հեծանիվների համար. անխուց 
դողեր մոտոցիկլետների համար. դողերի 
փականներ. տրանսպորտային միջոցների 
անիվներ դողերով։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150029  (111) 23267
(220) 23.01.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 23.01.2025
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. լոսյոններ մազերի համար. 

մազերի շամպուններ. մազերի լավորակիչներ. 
պատրաստուկներ մազերի խնամքի համար. 
պատրաստուկներ մազերի հարդարման 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150032  (111) 23268
(220) 23.01.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 23.01.2025
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. լոսյոններ մազերի համար. 

մազերի շամպուններ. մազերի լավորակիչներ. 
պատրաստուկներ մազերի խնամքի համար. 
պատրաստուկներ մազերի հարդարման 
համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150033 (111) 23269
(220) 23.01.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 23.01.2025
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. լոսյոններ մազերի համար. 

մազերի շամպուններ. մազերի լավորակիչներ. 
պատրաստուկներ մազերի խնամքի համար. 
պատրաստուկներ մազերի հարդարման 
համար. օճառներ. հեղուկ օճառներ, ժելեր 
լոգանքի համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150046 (111) 23270
(220) 27.01.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 27.01.2025
(730) Էսըսթեք Քըմփյութր Ինքորփորեյշն, TW 
(442) 19.03.2015
(540) 
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(511) 
դաս 9. վերականգնվող մարտկոցային 

համակարգ, որն ապահովում է պահեստային 
էլեկտրասնուցում. բջջային (շարժական) 
էլեկտրոնային սարքերի հետ օգտագործվող 
վերալիցքավորվող մարտկոցներ.մարտկոցի 
սնուցման աղբյուրներ. դյուրակիր սնուց-
ման աղբյուրներ. էլեկտրական մարտկոց-
ներ. բարձրացնող տրանսֆորմատորներ. 
սնուց ման աղբյուրների ադապտերներ. 
սնուց  ման աղբյուրներ (էլեկտրական). էլեկտրա-
հաղորդալարեր. միացման բաշխիչ տուփեր 
(էլեկտրական). էլեկտրական կուտակիչների 
լիցքավորման սարքեր. էլեկտրական 
կուտակիչներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150092  (111) 23271
(220) 02.02.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 02.02.2025
(730) «Վաելկոն» ՍՊԸ, Երևան, Եզնիկ Կողբացի 
փ., 1ա շ., բն. 73, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(526) «COMPLETE ENGINEERING SOLUTIONS» 
արտահայտությունն ու «R» տառը ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ և կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ներմուծում.
դաս 37. էլեկտրատեխնիկական մոնտաժ, 

տարածքային,  ճակատային (ֆասադա յին) և ներ-
քին լուսավորում, լուսատուների, լուսարձակ-
ների, լամպերի և տրանսֆորմատորների 
մոնտաժային և տեղադրման աշխատանքներ. 
ջրատար և կոյուղատար խողովակների 

մոնտաժային աշխատանքներ. չիլերների 
(օդորակիչ), ֆանկոյլների (օդորակիչ), 
կաթսաների մոնտաժային աշխատանքներ, 
օդափոխության համակարգերի մոնտաժային 
աշխատանքներ, օդատարների պատրաստում, 
կենցաղային, խուղակային (կանալային) 
և արդյունաբերական օդորակիչների 
մոնտաժային աշխատանքներ, շատրվանային 
պատրաստի համակարգերի և պարագաների 
մոնտաժային, տեղադրման աշխատանքներ. 
խորհրդատվություն և հաշվարկում 37-րդ 
դասում թվարկված ծառայությունների 
վերաբերյալ.

դաս 42. նախագծում և դիզայն:
_____________________

(210) 20150125  (111) 23272
(220) 09.02.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 09.02.2025
(730) «Ի էյ էներջի ըդվայզորի» ՍՊԸ, Երևան, 
Ադոնցի 10, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(526) «Energy Advisory» արտահայտությունն 
ինքն ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, բաց մոխրագույն, մոխրագույն, կանաչ և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծա ռայություններ     և  հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և հետա-
զոտություններ. համա կարգչային ապա րատ-
ների և ծրագրերի մշա կում և կատա րելագործում:

_____________________
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(210) 20150133  (111) 23273
(220) 10.02.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 10.02.2025
(730) Կաբուշիկի Կաիշա Կամինոմոտո Հոմպո 
(Կամինոմոտո Քո., ՍՊԸ), JP 
(442) 05.03.2015
(540) 

(526) «MEDICATED» բառն և ճապոներեն գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 3. օճառներ, մազերի համար 
օճառներ, կոսմետիկական միջոցներ, 
մազերի խնամքի  միջոցներ, ատամի 
մածուկներ, օծանելիքներ, եթերային    յուղեր,  
մազերի  հարդարման  միջոցներ, մազերի 
աճը խթանող պատրաստուկներ, մազերը 
փայլեցնող միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար, լուծույթներ մազերի համար, 
շամպուններ, մազերի լավորակիչներ, մազերի 
ժամանակավոր գունավորման միջոցներ, 
քսուքներ մազերի համար, մազերի մոմ, յուղեր 
մազերի համար, մածուկներ մազերի համար, 
մազերի գունավորման միջոցներ, քսուքներ 
մաշկի համար, լոսյոններ մաշկի համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20150134  (111) 23274
(220) 10.02.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 10.02.2025
(730) Կաբուշիկի Կաիշա Կամինոմոտո Հոմպո 
(Կամինոմոտո Քո., ՍՊԸ), JP 
(442) 05.03.2015

(540) 

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

դաս 3. օճառներ, մազերի համար օճառներ, 
կոսմետիկական միջոցներ, մազերի խնամքի 
միջոցներ, ատամի մածուկներ, օծանելիքներ, 
եթերային յուղեր, մազերի հարդարման մի ջոց-
ներ, մազերի աճը խթանող պատրաստուկներ, 
մազերը փայլեցնող միջոցներ, լոսյոններ 
մազերի համար, լուծույթներ մազերի համար, 
շամպուններ, մազերի լավորակիչներ, մազերի 
ժամանակավոր գունավորման միջոցներ, 
քսուքներ մազերի համար, մազերի մոմ, յուղեր 
մազերի համար, մածուկներ մազերի համար, 
մազերի գունավորման միջոցներ, քսուքներ 
մաշկի համար, լոսյոններ մաշկի համար: 
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20150142  (111) 23275
(220) 10.02.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 10.02.2025
(730) «Խալդի.կո» ՍՊԸ, Երևան, Շինարարների 
28, բն. 12, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 
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(526) «COFFEE OR TEA» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20150143  (111) 23276
(220) 10.02.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 10.02.2025
(730) Ալ-Զավրաա ֆոր Թբեքո ընդ Սիգարեթս 
Թրեյդինգ, JO 
(442) 03.04.2015
(540) 

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

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, 
թրջման և կապակցման բաղադրություններ. 
վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) և 
նյութեր լուսավորման նպատակների համար. 
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար. 
փայտածուխ (վառելանյութ). փայտածուխի 
հիմքով ապրանքներ. նարգիլեի համար 
օգտագործվող փայտածուխից հաբեր. 
քարածուխ. քարածուխի հիմքով ապրանքներ. 
նարգիլեի համար օգտագործվող քարածուխից 
հաբեր խորանարդիկների տեսքով.

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. թղթյա 
անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ, ձեռքի 
թղթյա սրբիչներ, երեսի թղթյա սրբիչներ, թղթյա 
անձեռոցիկներ մաքրման համար, սեղանի 
թղթյա անձեռոցիկներ. 

դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխա-
խոտ. ծխախոտային արտադրանք, ներառյալ՝ 
սիգարետներ, սիգարներ, սիգարիլներ, 
ծխախոտ սիգարետները փաթաթելու համար. 
ծխախոտ ծխամորճի համար, ծամելու ծխախոտ, 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ (ոչ բուժական նպատակների 
համար). բուրավետացված ծխախոտ. մելաս, 
որն ընդգրկված է 34-րդ դասում. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. էլեկտրոնային 
նարգիլե. էլեկտրոնային նարգիլեի գլխիկներ. 
վառիչներ. ծխելու պիտուքներ, ներառյալ՝ 
կլա նող թուղթ  ծխամորճերի   համար,   
սիգարետի տու փեր, սիգարի կտրիչներ, 
մուշտուկներ սիգարների համար. գազի 
փոքր բալոններ վառիչների համար. 
սիգարետների զտիչներ, սիգարետների 
մուշտուկներ, սիգարետների մուշտուկների 
ծայրոցներ, սիգարետի թուղթ, սիգարետի 
պարկուճի մասեր առանց ծխախոտի. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու 
համար. կայծքարեր, խոնավարարներով 
տուփեր սիգարների համար. ծխամորճերի 
մաքրման հարմարանքներ. ծխամորճերի 
տակդիրներ. պարկիկներ ծխախոտի համար. 
քթախոտատուփեր, թքամաններ ծխախոտի 
համար. սաթից ծայրոցներ սիգարների և 
սիգարետների մուշտուկների համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. սաթից մուշտուկներ 
սիգարների և սիգարետների համար. 
մոխրամաններ. սիգարետի պարկուճներ. 
ծխելու խոտեր. լուցկի. լուցկու տուփեր. լուցկու 
ամաններ. ծխախոտ նարգիլեի համար. 
մելասի հիմքով ծխախոտ. ծխելու նյութեր ոչ 
բուժական կամ բժշկական նպատակների 
համար. բուրավետացված խառնուրդներ և 
մելաս նարգիլեի մեջ օգտագործման համար. 
բուրավետ հեղուկներ և լուծվող փոշիներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար. 
էլեկտրոնային խծամորճեր. նարգիլեի համար 
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նախատեսված հեղուկ վիճակում համային 
հավելումներից բաղկացած էլեկտրոնային 
հեղուկներ,  որոնք օգտագործվում են 
էլեկտրոնային նարգիլեների կամ դրանց 
քարթրիջների լցման համար. նարգիլեներ. 
նարգիլեի պիտույքներ և մասեր (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի հիմքեր, հորաններ, 
նարգիլեի մուշտուկներ, մուշտուկների 
ծայրոցներ և զտիչներ, նարգիլեի ծխափողերով 
ծայրոցներ, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ):    
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150173  (111) 23277
(220) 16.02.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 16.02.2025
(730) «Փաշայան գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 26, բն. 88, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________

(210) 20150193  (111) 23278
(220) 19.02.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 19.02.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

_____________________

(210) 20150238 (111) 23279
(220) 27.02.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 27.02.2025
(730) Սարգիս Թարվերդյան, Երևան, Արաբկիր 
29,  տուն 13/1, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________
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(210) 20150239  (111) 23280
(220) 27.02.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 27.02.2025
(730) Սարգիս Թարվերդյան, Երևան, Արաբկիր 
29,  տուն 13/1, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(511) 
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 (բացառու-
թյամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150247  (111) 23281
(220) 02.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 02.03.2025
(730) Պուբլիչնոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստ-
վեննայա Պրոդովոլստվեննայա Կոմպանիա 
«Լիմակ», RU 
(442) 03.04.2015
(540) 

(591) Ապրանքային  նշանը պահպանվում է 
կարմիր, բաց և մուգ կանաչ, կապույտ, երկնա-

գույն, բաց և մուգ դեղին, մոխրագույն, բաց և 
մուգ  շագա նա կա գույն, սև և սպիտակ գունային 
հա մակ  ցու թյամբ:
(511) 

դաս 30. նրբաբլիթներ. ուտեստ լապշայի 
(արիշտա) հիմքի վրա. թեթև խորտիկներ 
հացահատիկի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից (գլխավորապես խորիզով). 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
հրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքի վրա. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. մակարոնեղեն. 
կրեկերներ. ալրային ուտելիքներ. լապշա 
(արիշտա). նշով թխվածքաբլիթ. մակարոն. 
նշակարկանդակներ. թխվածքաբլիթ. չոր 
թխվածքաբլիթ. կուտապներ. մսով կուտապ-
ներ. քաղցրաբլիթներ (անուշահաց). քաղցրա-
վենիք. սպագետի. պաքսիմատ. փաթիլներ 
հացահատիկային արտադրանքից. պատ-
րաստի խմոր. քաղցր ամոքահունց խմոր 
հրուշակեղենի համար. խմոր հրուշակեղենի 
համար. հացաբուլկեղեն. հաց. սննդի ալյուր. 
ցորենի ալյուր. եգիպտացորենի ալյուր: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150257  (111) 23282
(220) 03.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 03.03.2025
(730) «Լայմ տեխ» ՍՊԸ, Երևան, Նաիրի 
Զարյան, փ., 73/1 շենք, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, 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. 
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կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղե կատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20150284 (111) 23283
(220) 06.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 06.03.2025
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ, Ղարաբաղ, 
Ասկերանի շրջան, գյուղ Այգեստան, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(526) Բացի «Liber» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(511) 

դաս 33. օղի:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20150292  (111) 23284
(220) 09.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 09.03.2025
(730) «Հայաստանի զարգացման նախաձեռ-
նություններ բարեգործական» հիմնադրամ, 
Երևան, Բաղրամյան պող., շ. 6, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
առևտրի ավտոմատներ և կանխավճարով 
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. կրակ-
մարիչներ.

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 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ:

_____________________
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(210) 20150316  (111) 23285
(220) 12.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 12.03.2025
(730) Վարդան Միրզոյան, Երևան, Կիլիկիա 1, 
բն. 15, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմ-

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, 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) 20150342  (111) 23286
(220) 13.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 13.03.2025
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ., շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20150343  (111) 23287
(220) 13.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 13.03.2025
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ., շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20150345  (111) 23288
(220) 13.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 13.03.2025
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ., շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20150347  (111) 23289
(220) 13.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 13.03.2025
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ., շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20150348 (111) 23290
(220) 13.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 13.03.2025 
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ., շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________
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(210) 20150350 (111) 23291
(220) 13.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 13.03.2025
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ., շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20150351  (111) 23292
(220) 16.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 16.03.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ Արաբյան, ք. 
Աբովյան, Տարտուի փ., 1/16, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(526) «dental clinic» բառակապակցությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, մուգ կա -
պույտ և բաց մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20150376  (111) 23293
(220) 18.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 18.03.2025
(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Վեստ Գրուպ», RU 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150393 (111) 23294
(220) 24.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 24.03.2025
(730) Հայկ Վարդանյան, Երևան, Թբիլիսյան 
խճ. 5, բն. 326, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. դեկորատիվ կոսմետիկա, կոսմետի-

կական միջոցներ, մաշկի և մարմնի խնամքի 
միջոցներ, մազերի խնամքի միջոցներ և 
պարագաներ, մատնահարդարման խնամքի  
միջոցներ, նյութեր և պարագաներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150408 (111) 23295
(220) 26.03.2015 (151) 03.08.2015
  (181) 26.03.2025
(730) «Յու և Մ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Վաղարշյան 
14, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և դեղին գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

_____________________

(210) 20150412  (111) 23296
(220) 27.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 27.03.2025
(730) Տոյո Թայը ընդ Ռաբը Քո., Լթդ., JP 
(442) 07.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 12. դողեր ավտոմեքենաների համար. 

օդախցիկներ ավտոմեքենաների դողերի 
համար. անիվներ ավտոմեքենաների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150415  (111) 23297
(220) 27.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 27.03.2025
(730) Գալդերմա Ս.Ա., CH 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական միջոցներ, պատ-

րաս տուկներ և նյութեր մաշկի քաղցկեղի 
բուժման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150427  (111) 23298
(220) 31.03.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 31.03.2025

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռոբերտ Բա բալ-
յան Էդուարդի, Երևան, Բագրատունյաց 29, 
տարածք 13, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

անասնաբուժական ծառայություններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ:

_____________________

(210) 20150438 (111) 23299
(220) 01.04.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 01.04.2025
(730) Արաքսյա Գրիգորյան, Երևան, Թոթովենցի 
3/1, բն. 8, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 
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(511) 
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. կաշվե պայուսակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________

(210) 20150439 (111) 23300
(220) 01.04.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 01.04.2025
(730) Արաքսյա Գրիգորյան, Երևան, Թոթովենցի 
3/1, բն. 8, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
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. կաշվե պայուսակներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ: 
_____________________

(210) 20150440 (111) 23301
(220) 01.04.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 01.04.2025

(730) «Դոննա էֆ. էս.» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի 
մարզ, ք. Մարտունի, Անդրանիկի 7/29, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ:

_____________________

(210) 20150455  (111) 23302
(220) 07.04.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 07.04.2025
(730) «Հայաստանի պատմության թանգարան» 
ՊՈԱԿ, Երևան, Հանրապետության հրապարակ 
4, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

_____________________

(210) 20150478 (111) 23303
(220) 08.04.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 08.04.2025
(730) ՕԱՕ «Պերմալկո», RU 
(442) 20.04.2015
(540) 

(526) Բացի «РУССКИЙ РЕЗЕРВ» արտահայ-
տությունից, մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մոխրագույն և ոսկեգույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20150479  (111) 23304
(220) 08.04.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 08.04.2025
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 07.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

անտացիդներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150481  (111) 23305
(220) 08.04.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 08.04.2025
(730) Կարեն Մարգարյան, ք. Երևան, Երզնկյան 
30, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսամթերք, այդ թվում` երշիկեղեն, մսի 
էքստրակտներ և պահածոյացված միս:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20150494 (111) 23306
(220) 10.04.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 10.04.2025
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(730) Գայանե Անդրանիկի Զաքարյան, Արա-
րատի մարզ, գ. Ոսկետափ, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150501  (111) 23307
(220) 14.04.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 14.04.2025
(730) «Հովնանյան ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գևորգ Չաուշի 50, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մուգ 
կարմիր, կանաչ, ոսկեգույն, շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք    
ընդգրկված 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 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 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

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

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, 
առասաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկա-
րաններ, բրեզենտ, առագաստներ, 
պարկեր և տոպրակներ (որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքահումք.

դաս  24. գործվածքներ և մանածագոր ծա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.
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դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

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

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

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

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

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
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. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և հետա-
զոտություններ. համակարգչային ապա  րատ-
ների և ծրագրերի մշակում և կատա րելագործում.

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

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ սեփա-
կանության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:

_____________________

(210) 20150502  (111) 23308
(220) 14.04.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 14.04.2025
(730) «Էդվագ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
35, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150529  (111) 23309
(220) 17.04.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 17.04.2025 
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան 7/9, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. էսմոլոլի հիդրոքլորիդ պարունակող 

ներերակային ներարկման լուծույթ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20150533  (111) 23310
(220) 18.04.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 18.04.2025
(730) «Վայզ լո ֆրմ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Շենգավիթ 
2-րդ փ., 2-րդ շ., բն. 3, AM 
(442) 07.05.2015
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(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

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

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

_____________________

(210) 20150544 (111) 23311
(220) 21.04.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 21.04.2025
(730) «Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Մ. 
Խորենացու 1-ին փակուղի, 8-րդ շենք, բն. 2ա, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ, նարնջագույն, մուգ կանաչ, սպի-
տակ և սև գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20150559 (111) 23312
(220) 28.04.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 28.04.2025
(730) Արեգ Փափազյան, Երևան, Թումանյան 
26, բն. 11, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20150233  (111) 23313
(220) 26.02.2015 (151) 03.08.2015
   (181) 26.02.2025
(730) «Սևանի իշխան» ՓԲԸ, Երևան, Ազա-
տության 27, 8-րդ հարկ, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կանաչ, կարմիր, շագանակագույն 
գունա յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ձուկ.
դաս 31. կենդանիներ:

_____________________

(210) 20141248  (111) 23314
(220) 04.08.2014 (151) 11.08.2015
   (181) 04.08.2024
(730) «Սյուարս» ՍՊԸ, 050 Գեղարքունիքի 
մարզ, ք. Սևան, Գործարանային 4/7, AM 
(442) 19.08.2014
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20141331  (111) 23315
(220) 25.08.2014 (151) 11.08.2015
   (181) 25.08.2024 
(730) Դուբայի Կառավարության Տուրիզմի և 
Առևտրային Մարքեթինգի Բաժին, AE 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 21. կենցաղային տարաներ և 

պարա գաներ, խոհանոցային տարաներ և 
պարագաներ, հուշանվերներ, որոնք ներառված 
են 21-րդ դասում, ապակյա, ճենապակյա, 
հախճապակյա և խեցե իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում, հախճապակյա 
սպասք. սեղանի սպասք, բացառությամբ 
դանակների, պատառաքաղների և գդալների. 
ճաշատեսակների պատրաստման համար 
նախատեսված սպասք և տարաներ. 
ուտելիքների պատրաստման համար 
նախատեսված սարքավորումներ, որոնք ներառ-
ված են 21-րդ դասում. ափսեներ, թասեր և սկու-
տեղներ, մեծ ափսեներ. կուժեր. գավաթներ. 
դեկորատիվ գավաթներ, բաժակներ, 
դեկորատիվ բաժակներ, խցանահաններ. 
տակդիրներ, որոնք պաշտպանում են սեղանի 
մակերեսը վնասվելուց, բացառությամբ թղթյա 
և սեղանի սփռոցների. ամանների և մեծ 
ափսեների համար տակդիրներ, կենցաղային 
կերամիկական արտադրանք, սեղանի սպասք, 
բացառությամբ թանակարժեք մետաղներից 
պատրաստվածների. սպասքավորման պարա-
գաներ. ոչ էլեկտրական թեյամաններ. ոչ 
էլեկտրական սրճամաններ. կենցաղային 
սկուտեղներ. կենցաղային և տնային 
աշխատանքների համար նախատեսված 
ձեռնոցներ. հուշանվերային պնակներ և 
ափսեներ. հավաքածոների պնակներ և 
ափսեներ. հիշատակային պնակներ և 
ափսեներ. մաքրման և հավաքման պարագաներ 
և նյութեր, որոնք ներառված են 21-րդ դասում. 
խնայատուփեր, որոնք պատրաստված են 
ամբողջությամբ կամ հիմնականում ապակուց, 
կերամիկայից և հախճապակուց. դյուրակիր, 
ոչ էլեկտրական հովացուցիչներ և թերմոսներ 
սննդի և (կամ) խմիչքների համար. դյուրակիր 
կոնտեյներներ փողի և (կամ) անձնական 
իրերի պահպանության համար. մաքրման 
և հավաքման հարմարանքներ. վերը նշված 
ապրանքների մասեր և պարագաներ, որոնք 
ներառված են 21-րդ դասում.

դաս 35. գովազդային ծառայություններ. 
ապրանքների վաճառքի խթանման ծառա-
յություններ. բիզնեսի ոլորտում կառավարման 
ծառայություններ. խորհրդատվական ծա -
ռա յու թյուններ բիզնեսի կառավարման 
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ոլոր տում. վարչական գործունեություն. 
գրա սեն յակային ծառայություններ. գործ-
նական և առևտրային տեղեկատվության 
տրամադրում. խորհրդատվական ծա -
ռա յություններ աշխատակազմի հավա-
քագրման ոլորտում. հետազոտական և 
խորհրդատվական ծառայություններ կապված 
ճանապարհորդությունների և զբոսաշրջության 
ոլորտում գործնական հարցերի հետ. 
խորհրդատվություն, որը վերաբերում է 
ճանապարհորդությունների և զբոսա-
շրջության ոլորտում ձեռնարկատի րա կան  
կազմակերպություններին և ներկայա ցուց չա-
կան մարմիններին. առևտրային տոնավաճառ-
ների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. երրորդ անձանց 
համար ապրանքների վաճառքի խթանում. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (այլ ձեռնարկությունների 
համար ապրանքների և ծառայությունների 
գնում). ճանապարհորդությունների և զբոսա-
շրջության ոլորտում շուկայավարություն. 
ճանապարհորդությունների և զբոսաշրջության 
շուկայում ծառայությունների առաջխաղացում. 
զբաղվածության գործակալությունների ծառա-
յություններ. աշխատակազմի հավաքագրման 
ծառայություններ. ձեռնարկությունների աշխա-
տակիցների տեղափոխման հետ կապված 
ծառայություններ. ձեռնարկությունների և 
կազմակերպությունների տեղափոխման 
ծառայություններ. խանութներում  հագուստի, 
կոշիկների, գլխարկների, ոսկերչական 
ապրանքների, կուլոնների, բացիկների, լուսա-
նկարների, նկարների, գրքերի, CD-ների, 
DVD-ների, խաղերի, խաղալիքների, կախազար-
դերի, մագնիսների, կպչուն պիտակների, 
մանրանկարչական քանդակների, գրենական 
պիտույքների, կենցաղային տարաների և 
պարագաների, խոհանոցային տարաների 
և պարագաների մանրածախ և մեծածախ 
վաճառք (այդ թվում նաև առցանց ռեժիմով).  
հանգստի և զբոսաշրջության հետ կապված 
ծառայությունների առաջխաղացում. գովազդ, 
զբոսաշրջության ոլորտում շուկայավարության 
և առաջխաղացման ծառայություններ. 
ճանապարհորդությունների և զբոսաշրջու թյան 
ոլորտում հանրային կապերի ծառայություններ. 
հուշանվերների մանրածախ վաճառք, 

ճանապարհորդությունների և զբոսաշրջության, 
ժամանցի և մշակութային ոլորտում 
մանրածախ վաճառքի ծառայություններ. 
վերը նշված ծառայությոնների հետ կապված 
տեղեկատվության, խորհուրդների և 
խորհրդատվության տրամադրում.

դաս 39. տուրիստական գործա կա-
լու թյունների ծառայություններ. տրանս-
պորտային ծառայություններ. տրանսպորտային 
ծառայություններ կապված տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների հետ. 
հետազոտություններ, մշակման և խորհրդա-
տվական ծառայություններ կապված 
տրանսպրտային քաղաքականության հետ. 
ինտեգրված տրանսպորտային համա-
կարգի և ծառայությունների զարգացում. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
էքսկուրսիաների սպասարկում. տուրիստական 
գործակալությունների գործակալների ծառա-
յություններ. ճանապարհորդություն ների 
ամրա   գրում. զբոսաշրջության վերաբեր-
յալ տե ղե կատվակության մատուցում. 
շրջա գայությունների կազմակերպում. 
ընտա նե կան ճանապարհորդությունների 
կազ   մա   կեր  պում. նա խա պատ րաստում, 
կազ մա  կեր  պում, տեղեկատվության 
տրա մա դրում և տոմսերի ամրագրում 
ըն տա  նե կան ճանապարհորդությունների, շրջա-
գայությունների, տուրերի կամ էքսկուրսիաների 
համար. ճանա պարհորդություններին և արձա-
կուրդ ներին վերաբերող տեղեկա տվության 
տրամադրում. ընտանեկան զբոսաշրջային 
հանգստի կազմակերպման ծառայություն-
ներ. տուրիստական գործակալությունների 
առ ցանց ծառայություններ. տրանսպորտային 
լոգիստիկ ծառայություններ. ստացման և 
բաշխման ծառայութուններ մատակարարման 
ոլորտում. մարդկանց և բեռների տեղափոխում 
օդային, ավտոմոբիլային, երկաթուղային 
և ջրային տրանսպորտով. մարդկանց և 
բեռների տեղափոխման կազմակերպում 
օդային, ավտոմոբիլային, երկաթուղային և 
ջրային տրանսպորտով. տեղեկատվության 
տրամադրում կապված օդային տրանս-
պորտի, օդային տեղափոխումների, 
տեղաբաշխման, վճարների, կապակցող 
տրանսպորտի և զբոսաշրջային տեղեկատվու-
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թյան հետ. ընտանեկան զբոսաշրջային 
հանգստի և ճանապարհորդությունների 
աջակցություն և նախապատրաստում. վերը 
նշված ծառայությունների հետ կապված 
տեղեկատվության, խորհուրդների և 
խորհրդատվության տրամադրում. զբոսա-
շրջային ուղևորությունների փաթեթներ, 
տոնական ճամփորդությունների կազմա-
կերպման ծառայություններ. անհատների 
տեղափոխման հետ կապված ծառայություններ. 

դաս 41. ժամանց, սպորտային և 
մշակութակրթական միջոցառումների կազ-
մա  կերպում. կրթաուսումնական ծառայու-
թյուններ. կրթական գործընթացի 
ապա հովում. զբոսաշրջության հետ կապ-
ված մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. զբոսաշրջության հետ կապ-
ված գիտաժողովների, վերապատրաստման 
(կրթա կան) դասընթացների, սեմինարների, 
դասախոսությունների, վարպետության 
դասերի, համաժողովների, հանդիպումների 
և ցուցահանդեսների ապահովում. զբոսա-
շրջության, ճանապարհորդության և 
հանգստի հետ կապված ցուցահանդեսների 
և տոնավաճառների կազմակերպում. զբոսա-
շրջության և ճանապարհորդության ոլորտի 
հետ կապված տեղեկատուների թողարկում. 
զբոսաշրջության և ճանապարհորդության 
ոլորտի հետ կապված տեղեկատուների առցանց 
հրապարակում. էլեկտրոնային գրքերի և 
ամսագրերի թողարկում. առցանց էլեկտրոնային 
հրապարակումների տրամադրում. վերը 
նշված ծառայությունների հետ կապված 
տեղեկատվության, խորհուրդների և 
խորհրդատվության տրամադրում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141417  (111) 23316
(220) 19.09.2014 (151) 11.08.2015
   (181) 19.09.2024
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 06.10.2014

(540) 

(526) Բացի «V. Teryan» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն գույնով:
(511) 

դաս 21. շիշ.
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

_____________________

(210) 20141685_1 (111) 23317
(220) 18.11.2014 (151) 11.08.2015
   (181) 18.11.2024
(730) ԲՐՖ Ս.Ա., BR 
(442) 03.12.2014
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(540) 

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

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

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

_____________________

(210) 20141685  (111) 23318
(220) 18.11.2014 (151) 11.08.2015
   (181) 18.11.2024
(730) ԲՐՖ Ս.Ա., BR 
(442) 03.12.2014
(540) 

(526) «PERDIX» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. ձու. սննդային յուղեր և 
ճարպեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20141695  (111) 23319
(220) 18.11.2014 (151) 11.08.2015
   (181) 18.11.2024
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20141696  (111) 23320
(220) 18.11.2014 (151) 11.08.2015
   (181) 18.11.2024
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

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

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

_____________________
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(210) 20141697  (111) 23321
(220) 18.11.2014 (151) 11.08.2015
   (181) 18.11.2024
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20141700  (111) 23322
(220) 18.11.2014 (151) 11.08.2015
   (181) 18.11.2024
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20141701  (111) 23323
(220) 18.11.2014 (151) 11.08.2015
   (181) 18.11.2024
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20141879  (111) 23324
(220) 18.12.2014 (151) 11.08.2015
   (181) 18.12.2024
(730) Տիգր Բլանկ (Լյուքսեմբուրգ) Սառլ, LU 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20141880  (111) 23325
(220) 18.12.2014 (151) 11.08.2015
   (181) 18.12.2024
(730) Տիգր Բլանկ (Լյուքսեմբուրգ) Սառլ, LU 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________
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(210) 20141881  (111) 23326
(220) 18.12.2014 (151) 11.08.2015
   (181) 18.12.2024
(730) Տիգր Բլանկ (Լյուքսեմբուրգ) Սառլ, LU 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20141882  (111) 23327
(220) 18.12.2014 (151) 11.08.2015
   (181) 18.12.2024
(730) Տիգր Բլանկ (Լյուքսեմբուրգ) Սառլ, LU 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20141883  (111) 23328
(220) 18.12.2014 (151) 11.08.2015
   (181) 18.12.2024
(730) Տիգր Բլանկ (Լյուքսեմբուրգ) Սառլ, LU 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20150016  (111) 23329
(220) 19.01.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 19.01.2025
(730) Արմեն Հովհաննիսյան, Երևան, Խուդյա-
կովի 84/1, բն.32, AM 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցային տնտեսության 

օբյեկտ, ժամանակավոր բնակատեղով ապա-
հովում, սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________
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(210) 20150069 (111) 23330
(220) 27.01.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 27.01.2025
(730) Գրենդեն Ս.Ա., BR 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 25. կանացի և մանկական կոշկեղեն, 

այն է՝ սանդալներ, լողափի կոշիկներ, 
հողաթափներ, լոգանքի հողաթափներ, 
կոշիկներ և երկարաճիտք կոշիկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150070  (111) 23331
(220) 27.01.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 27.01.2025
(730) Գրենդեն Ս.Ա., BR 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 25. կանացի կոշկեղեն, սանդալներ, 

լողափի կոշիկներ, լոգանքի հողաթափներ, 
կոշկերեսներ կոշիկների համար, երկարաճիտք 
կոշիկներ, տափակ ներբանով կոշիկներ, 
հողաթափներ, սաբոներ և թենիսի կոշիկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150071  (111) 23332
(220) 27.01.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 27.01.2025
(730) Գրենդեն Ս.Ա., BR 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 25. բոլոր տեսակի սանդալներ և 

հողաթափներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150072  (111) 23333
(220) 27.01.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 27.01.2025
(730) Գրենդեն Ս.Ա., BR 
(442) 18.02.2015
(540) 

(511) 
դաս 25. տղամարդկանց, կանացի և 

մանկական կոշկեղեն, այն է՝ սանդալներ, 
լողափի կոշիկներ, հողաթափներ, լոգանքի 
հողաթափեր, վյետնամկաներ, կոշիկներ և 
երկարաճիտք կոշիկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150085 (111) 23334
(220) 29.01.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 29.01.2025
(730) ՕՕՕ «Ալպոյլ ՍՊ», RU 
(442) 19.03.2015
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20150086 (111) 23335
(220) 29.01.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 29.01.2025
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(730) ՕՕՕ «Ալպոյլ ՍՊ», RU 
(442) 19.03.2015
(540) 

(526) Բացի «ARTIS» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ -
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կարմիր, դեղին, կանաչ, դարչնագույն 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պանիր:
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(210) 20150196  (111) 23336
(220) 19.02.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 19.02.2025
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150197  (111) 23337
(220) 19.02.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 19.02.2025
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 05.03.2015

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150198  (111) 23338
(220) 19.02.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 19.02.2025
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արին-
Բերդի նրբ. 5, N 10, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150223  (111) 23339
(220) 25.02.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 25.02.2025
(730) «Շիրակամուտ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ. 
Շիրակամուտ, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 
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(526) Բացի «ZARA» բառից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և մուգ կարմիր գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20150224  (111) 23340
(220) 25.02.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 25.02.2025
(730) «Շիրակամուտ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ. 
Շիրակամուտ, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

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

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20150262  (111) 23341
(220) 04.03.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 04.03.2025
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշա կութային  միջոցառումների       կազմա-
կեր          պում. հեռուստա ծրագրերի, հեռուստա-
հաղորդման պատրաստում: 

_____________________

(210) 20150300 (111) 23342
(220) 10.03.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 10.03.2025
(730) Ալլա Վահրամովա, ք.Վանաձոր, Տարոն 4 
Մեք. 51բ., բն. 7, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

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

_____________________

(210) 20150309 (111) 23343
(220) 11.03.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 11.03.2025
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20150317  (111) 23344
(220) 12.03.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 12.03.2025
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(730) «Հասարակական կարծիքի ուսում-
նասիրման կենտրոն» ՓԲԸ, Երևան, Ալեք 
Մանուկյան 5, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(526) «ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԾԻՔԻ ՈՒՍՈՒՄ-
ՆԱ ՍԻՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն և սպի-
տակ գունային 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 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. սոցիոլոգիական հետազոտու-
թյուններ, սոցիոլոգիական հարցումներ, 

վերլուծություններ, հասարակական կարծիքի 
ուսումնասիրություն, տվյալ   ոլորտին  վերաբերող 
խորհրդատվությունների տրամադրում.

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

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
հեռուս տա ծրագրերի, հեռուստահաղորդման 
պատ րաս տում, ռադիոծրագրերի, ռադիո հա-
ղոր դումների պատրաստում. վեհաժողովների 
կազմակերպում և անցկացում, կոնֆերանսների 
կազմակերպում և անցկացում, սեմինարների 
և (կամ) սիմպոզիումների կազմակերպում 
և (կամ) անցկացում, թրեյնինգների, վերա-
պատրաստման դասընթացների  կազմա-
կերպում և (կամ) անցկացում, գրքերի և 
պարբերականների ինտերակտիվ հրա պա-
րակում, տեքստային նյութերի հրապարակում 
(բացառությամբ գովազդային նյութերի).

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:

_____________________

(210) 20150359 (111) 23345
(220) 16.03.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 16.03.2025
(730) Թիշ ընդ Սնուքի’զ Էն.Վայ.Սի. Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 25. գոգնոցներ. բանդանաներ. 

գլխարկներ ցնցուղ ընդունելու համար. 
լողազգեստներ. ծովափնյա լայն, ընդարձակ 
վերնազգեստ. ծովափնյա կոշկեղեն. 
ծովափնյա հագուստ. կանացի կլոր, կիպ 
գլխարկներ (բինիներ). գոտիներ. բիկինիներ. 
բլուզներ. կորսաժներ. լայն կիսավարտիքներ 
տղամարդկանց համար. բյուստյեներ (առանց 
կապերի կանացի տոպեր). կրծկալներ. 
կեպիներ. շապիկներ. մանկական և 
նորածինների հագուստ, այն է` պուլովերներ, 
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կոմբինեզոն-գիշերանոցներ, պիժամաներ, 
մանկական կոմբինեզոն և ամբողջական (մեկ 
կտորից բաղկացած) հագուստ. մանկական 
գլխարկներ. վերարկուներ. վյետնամկաներ. 
կոշկեղեն. ձեռնոցներ. հելլոուինի 
կոստյումներ. հելլոուինի կոստյումներ և դրանց 
դիմակներ. բոլորագլխարկներ. գլխարկներ. 
տրիկոտաժեղեն. մանկական հագուստ. 
ժակետներ. ջինսեր. կանացի ներքնազգեստ. 
հանգստի հագուստ. դիմակահանդեսի 
կոստյումներ. դիմակահանդեսի կոստյումներ 
և դրանց հետ վաճառվող դիմակներ. կարճ 
կիսաշրջազգեստներ. կիսաձեռնոցներ. 
կանացի և մանկական գիշերաշապիկներ. 
գիշերաշապիկներ տղամարդկանց համար. 
պիժամաներ. պուլովերներ. սանդալներ 
և լողափի կոշիկներ. սարի. սարոնգներ. 
վզկապներ. սլաքսներ. գիշերազգեստներ. 
գուլպաներ. սարաֆաններ. մարզահագուստի 
անդրավարտիքներ. մարզանքի կոստյումներ. 
լողագլխարկներ. լողափի կիսավարտիքներ 
տղամարդկանց համար. լոգանքի գլխարկներ. 
լողափի կոստյումներ կանանց համար. 
լողազգեստ. երկու կտորից՝ վերնամասից և 
բիկինիից բաղկացած լողազգեստ. «տանգա» 
կիսավարտիքներ. տոպեր. տաբատներ: 
(646) IR 1091301 07.06.2011
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150361  (111) 23346
(220) 17.03.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 17.03.2025
(730) Վարդան Պապիկյան, Երևան, Գրիբո-
յեդովի 11ա, բն. 21, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(526) «TRAVEL» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, բաց կանաչ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

_____________________

(210) 20150383 (111) 23347
(220) 20.03.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 20.03.2025
(730) Փրայս Քոսթքոու Ինթրնեշնլ, Ինք., US 
(442) 20.05.2015
(540) 

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

դաս 35. թարմ մսի, մրգերի, բանջարեղենի 
և նախօրոք պատրաստված սննդամթերքի, 
սուրճի, թեյի, փաթեթավորված չոր 
մթերքների, կաթնամթերքի, խմորեղենի ու 
հացաբուլկեղենի, հրուշակեղենի, ալկոհոլային 
և ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների, ծխախոտային 
արտադրանքի, հագուստի և կոշկեղենի, 
խաղալիքների, սպորտային ապրանքների, 
խոհանոցային կահկարասու, սպասքի և 
սարքավորումների, սեղանի սպիտակեղենի, 
արհեստական բույսերի և ծառերի, ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրերի, 
կենցաղային թղթյա արտադրանքի, լվացքի 
պարագաների, օճառների և մաքրող միջոց-
ների, կոսմետիկական միջոցների, անձնա-
կան խնամքի պարագաների, դեղագործական 
պատրաստուկների, վիտամինների, սննդա-
յին հավելումների, այգեգործական ապրանք-
ների և սարքավորումների, կենդանիների 
կերերի և կենդանիների խնամքի 
պարագաների, մեխանիկական սարքերի 
և ձեռքի գործիքների, ավտոմոբիլային 
ապրանքների և բենզինի, տնային և դրսի 
կահույքի, գրասենյակային կահույքի և 
սարքավորումների, համակարգիչների և 
համա կարգիչներին կից սարքերի, համա-
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կարգչային ծրագրային և ապարատային 
արտադրանքի, կենցաղային փոքր և մեծ 
տեխնիկայի, կոմպակտ սկավառակների 
և DVD-ների, կենցաղային էլեկտրոնային 
ապրանքների, բոլոր նպատակների 
համար նախատեսված մարտկոցների, 
ճամպրուկների ու պայուսակների, ոսկերչական 
իրերի, ժամացույցների, զվարճալի 
իրադարձությունների համար տոմսերի, 
տոնական զարդերի ու զարդարանքների 
մանրածախ ու մեծածախ առևտրի 
ծառայություններ և առցանց մանրածախ 
ու մեծածախ առևտրի ծառայություններ. 
գովազդային նյութերի տարածում տպագիր 
հրատարակությունների, ապրանքների ցուցա-
դրման և առցանց էլեկտրոնային կապի միջո-
ցով կամ այլ միջոցներով. նմուշների տարածում. 
ներմուծման և արտահանման ծառայություն-
ներ. խորհրդատվություն ներմուծման և 
արտահանման ծառայությունների ոլորտում. 
դեղատոմսով դուրսգրվող դեղագործական 
պատրաստուկների պատվիրման և վաճառքի 
ծառայություններ առցանց էլեկտրոնային կապի 
միջոցով կամ այլ միջոցներով:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150404 (111) 23348
(220) 26.03.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 26.03.2025
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ 
և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

_____________________

(210) 20150406 (111) 23349
(220) 26.03.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 26.03.2025
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150410  (111) 23350
(220) 23.03.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 23.03.2025
(730) «Հայթան» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 2, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

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

_____________________

(210) 20150434 (111) 23351
(220) 31.03.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 31.03.2025
(730) Սիքս Քոնթինենթս Հոութելս, Ինք., US 
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(442) 07.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցներ, մոթելներ, 

բնակատեղով ապահովում. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. հյուրանոցային 
տեղերի և այլ բնակատեղերի ամրագրում. 
բարեր, կոկտեյլ բարեր. սրճարաններ, 
ռեստորաններ և խորտկարաններ. սննդա-
մթերքի և ըմպելիքների պատրաստման և 
առաքման ծառայություններ. կոնֆերանսների, 
նիստերի և ցուցահանդեսների անցկացման 
համար տարածքների և սարքավորումների 
տրամադրում, հյուրանոցում գրանցման և 
դուրսգրման ծառայություններ. հյուրանոցների 
վերաբերյալ տրամադրվող էլեկտրոնային 
տեղեկատվական ծառայություններ. վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ տրամադրվող 
խորհրդատվական և խորհրդակցական ծառա-
յություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150435  (111) 23352
(220) 31.03.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 31.03.2025
(730) Սիքս Քոնթինենթս Հոութելս, Ինք., US 
(442) 07.05.2015
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցներ, մոթելներ, բնակա-
տեղով ապահովում. ժամանակավոր բնա-
կատեղով ապահովում. հյուրանոցային տեղերի 
և այլ բնակատեղերի ամրագրում. բարեր, 

կոկտեյլ բարեր. սրճարաններ, ռեստորաններ 
և խորտկարաններ. սննդամթերքի և 
ըմպելիքների պատրաստման և առաքման 
ծառայություններ. կոնֆերանսների, նիս-
տերի և ցուցահանդեսների անցկացման 
համար տարածքների և սարքավորումների 
տրամադրում, հյուրանոցում գրանցման և 
դուրսգրման ծառայություններ. հյուրանոցների 
վերաբերյալ տրամադրվող էլեկտրոնային 
տեղեկատվական ծառայություններ. վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ տրամադրվող 
խորհրդատվական և խորհրդակցական ծառա-
յություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150567  (111) 23353
(220) 29.04.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 29.04.2025
(730) Մարինե  Ժորայի Հարությունյան, Երևան, 
Կոմիտասի պող., շ. 28ա, բն. 24, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. մսից կիսաֆաբրիկատներ.
դաս 30. թխվածքեղեն, հրուշակեղեն և 

քաղցրավենիք:
_____________________

(210) 20150592  (111) 23354
(220) 05.05.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 05.05.2025
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
5/2, AM 
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(442) 20.05.2015
(540) 

(526) «Шаурма» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կար միր, դեղին և մուգ մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ.

դաս 30. սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20150611  (111) 23355
(220) 07.05.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 07.05.2025
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY 
(442) 20.05.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կապ-
տա կանաչ և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 30. մեղր, սուրճ, թեյ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150612  (111) 23356
(220) 07.05.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 07.05.2025

(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY 
(442) 20.05.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կապ-
տականաչ և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 5. խոտաբուսային դեղամիջոցներ, 
դեղագործական պատրաստուկներ, անասնա-
բուժական պատրաստուկներ, դիետիկ 
նյութեր, սննդային հավելումներ բուժական 
նպատակների համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150613  (111) 23357
(220) 07.05.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 07.05.2025
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY 
(442) 20.05.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կապ-
տա կանաչ և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, 
ներառյալ կոսմետիկական պատրաստուկներ 
նիհարելու համար. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. քսուքներ կոսմե-
տիկական նպատակների համար. եթերային 
յուղեր կոսմետիկական նպատակների համար, 
շամպուններ, լոսյոններ մազերի համար, 
օճառներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20150624  (111) 23358
(220) 11.05.2015 (151) 11.08.2015
   (181) 11.05.2025
(730) Գևորգ Նորայրի Բալյան, Երևան, Աղբյուր 
Սերոբի 9, բն. 35, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

արտադրանք վեբ-կայքերի նախագծման, 
հոսթինգի և կառավարման համար.

դաս 41. էլեկտրոնային հրապարակումների 
ծառայություններ, մասնավորապես՝ տեքստերի 
և գրաֆիկական աշխատանքների առցանց 
հրապարակումներ երրորդ անձանց համար.

դաս 42. վեբ-կայքերի ստեղծում, 
գործարկում և սպասարկում. վեբ-կայքերի 
կառավարում երրորդ անձանց համար. վեբ-
կայքերի ստեղծման ավտոմատ համակարգ:

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

60

ՄԱՍ 1

60

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 8 

25 .08 . 20 15

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

686  20.11.2025 Դայջեո Այրլենդ, IE

727  20.11.2025 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

728  20.11.2025 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

729  20.11.2025 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

730  20.11.2025 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

735  20.11.2025 Կաբուշիկի Կաիշա Հիտաչի Սեյսակուշո (դ.բ.ա. Հիտաչի, ԼԹԴ), JP

736  20.11.2025 Կաբուշիկի Կաիշա Հիտաչի Սեյսակուշո (դ.բ.ա. Հիտաչի, ԼԹԴ), JP

737  20.11.2025 Կաբուշիկի Կաիշա Հիտաչի Սեյսակուշո (դ.բ.ա. Հիտաչի, ԼԹԴ), JP

738  20.11.2025 Կաբուշիկի Կաիշա Հիտաչի Սեյսակուշո (դ.բ.ա. Հիտաչի, ԼԹԴ), JP

739  20.11.2025 Կաբուշիկի Կաիշա Հիտաչի Սեյսակուշո (դ.բ.ա. Հիտաչի, ԼԹԴ), JP

740  20.11.2025 Կաբուշիկի Կաիշա Հիտաչի Սեյսակուշո (դ.բ.ա. Հիտաչի, ԼԹԴ), JP

811  20.11.2025 Դել Մոնթ Ֆուդզ, Ինք., US

998  08.12.2025 Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

1018  13.12.2025 Բիոֆարմա, FR

1085  22.12.2025 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

1107  08.12.2025 Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

1108  08.12.2025 Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

1113  08.12.2025 Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

1648  08.01.2026 Ռիլիջիըս Թեքնոլջի Սենթր, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

1649  08.01.2026 Ռիլիջիըս Թեքնոլջի Սենթր, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

1650  08.01.2026 Ռիլիջիըս Թեքնոլջի Սենթր, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

1651  08.01.2026 Ռիլիջիըս Թեքնոլջի Սենթր, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

1652  08.01.2026 Ռիլիջիըս Թեքնոլջի Սենթր, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

1662  14.12.2025 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

1663  14.12.2025 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

1664  14.12.2025 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

1665  14.12.2025 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

1668  14.12.2025 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

1670  14.12.2025 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

1671  14.12.2025 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

2325  20.11.2025 ՍԹԲԱԹ Ինթըրնեշնլ Քո. Լիմիթիդ, HK

2374  20.11.2025 Ռիզո Կագակու Քորփորեյշն, JP

2375  20.11.2025 Ռիզո Կագակու Քորփորեյշն, JP

2376  20.11.2025 Ռիզո Կագակու Քորփորեյշն, JP

2400  20.11.2025 ՍԹԲԱԹ Ինթըրնեշնլ Քո. Լիմիթիդ, HK

2447  20.11.2025 Լևի Սթրաուս ընդ Քո., Դելավերի նահանգ, US

2732  20.11.2025 Լևի Սթրաուս ընդ Քո., Դելավերի նահանգ, US

2764  20.11.2025 ՍԹԲԱԹ Ինթըրնեշնլ Քո. Լիմիթիդ, HK

2797  20.11.2025 ԷնԷսԻ Փրոդաքթս, Ինք., US

2808  20.11.2025 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

2809  20.11.2025 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

2811  20.11.2025 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

2893  20.11.2025 Դել Մոնթ Ֆուդզ, Ինք., US

2971  20.11.2025 Լևի Սթրաուս ընդ Քո., Դելավերի նահանգ, US

3018  20.11.2025 Բիմ Ինք ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

3019  20.11.2025 Բիմ Ինք ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

3020  20.11.2025 Բիմ Ինք ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

3073  20.11.2025 Թենեքոու Օթոմոութիվ Օփերեյթինգ Քամփնի Ինք., 

     Դելավերի նահանգ, US

3074  20.11.2025 Թենեքոու Օթոմոութիվ Օփերեյթինգ Քամփնի Ինք.,

      Դելավերի նահանգ, US

3091  20.11.2025 ՍԹԲԱԹ Ինթըրնեշնլ Քո. Լիմիթիդ, HK

3092  20.11.2025 ՍԹԲԱԹ Ինթըրնեշնլ Քո. Լիմիթիդ, HK

3093  20.11.2025 ՍԹԲԱԹ Ինթըրնեշնլ Քո. Լիմիթիդ, HK

3094  20.11.2025 ՍԹԲԱԹ Ինթըրնեշնլ Քո. Լիմիթիդ, HK

3170  20.11.2025 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

3171  20.11.2025 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

3243  20.11.2025 ՍԹԲԱԹ Ինթըրնեշնլ Քո. Լիմիթիդ, HK

3267  20.11.2025 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

3268  20.11.2025 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

9861  12.07.2025 «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ, Երևան, Հովհաննիսյան 24, AM

10112  19.05.2025 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

10113  23.05.2025 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

10132  21.06.2025 «Արարատ վալի քանթրի քլաբ» ՍՊԸ, Երևան,

     Գևորգ Չաուշի 50, AM

10199  24.06.2025 «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ, Երևան, Հովհաննիսյան 24, AM

10203  12.07.2025 «Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Ամիրյան 6, AM

10264  27.06.2025 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 

     Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM

10265  27.06.2025 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 

     Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM

10266  08.07.2025 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 

     Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM

10269  15.07.2025 Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

10272  10.08.2025 «Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 

     Մ. Խորենացու 1-ին փակուղի, 8-րդ շենք, բն. 2ա, AM

10273  10.08.2025 «Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, 

     Մ. Խորենացու 1-ին փակուղի, 8-րդ շենք, բն. 2ա, AM

10353  15.08.2025 Հայաստանի e-գիտության հիմնադրամ, Երևան, 

     Կոմիտասի 49, AM

10415  06.07.2025 Նովարթիս ԱԳ, CH

10429  18.10.2025 «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

10433  20.10.2025 «Երևանյան կոնյակի տուն» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 1ա, AM

10468  01.07.2025 Ալֆա Յունիվերսլ Լիմիթիդ, VG

10471  07.07.2025 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

10478  14.09.2025 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

10479  14.09.2025 Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH

10570  19.09.2025 Գուգլ Ինք., US

10857  24.10.2025 Դայջեո Այրլենդ, IE

10957  12.08.2025 Էմիրեյթս, AE

10958  12.08.2025 Դնաթա, AE

10960  12.08.2025 Էմիրեյթս, AE

10961  12.08.2025 Էմիրեյթս, AE

10974  05.12.2025 Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

12048  27.12.2025 Գուգլ Ինք., US

12049  27.12.2025 Գուգլ Ինք., US
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B24D 3/00     2947  A

B28D 1/00     2948  A

C12G 3/00     2949  A

E01B9/00      2950  A

B21B1/00      2950  A

G01R 17/00      2951  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

C10J3/00    421  U

C12G3/00     422  U

E04F 19/00   423  U

    01-01     365 S

    09-01           366 S

    09-05       366 S

    03-01       367 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
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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 1529

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19995
73 (1) Իրավատեր Անհատ ձեռնարկատեր Անի 
Մանասյան, Երևան, Կարմիր Բլուրի 60, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մագնոլիա»  
ՍՊԸ ք. Երևան, Մաշտոցի պ. 42/6, АМ
Փոխանցվող իրավունքները մասնակի
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                      Հանրապետություն
Գրանցված է 29.06.2015

_____________________

Գրանցում No 1530
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19521
73 (1) Իրավատեր «Հայկական բերքի առաջ-
մղման կենտրոն» ՓԲԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 
10, 95 տարածք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սևանի իշխան»  
ՓԲԸ, ք. Երևան, Ազատության 27, 8-րդ հարկ, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 29.06.2015

_____________________

Գրանցում No 1531
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16634
73 (1) Իրավատեր «Յուարտլի» ՍՊԸ, Երևան, 
Սեբաստիա 16/51, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող   «Ֆարհադ 
Նորուզի Փանջալի» ԱՁ, Երևան, Այգեստան 
11փող., 89-5, AM

Փոխանցվող իրավունքները   ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                 Հանրապետություն
Գրանցված է 08.07.2015

_____________________

Գրանցում No  1532

Արտոնագրի ոչ բացառիկ լիցենզիա
(11) Արտոնագիր No  EA 002462
73 (1) Լիցենզատու  «Էկոֆարմ Պատենտ 
Մենեջմենթ ԱԳ»

ECOPHARM PATENT MANAGEMENT AG, 
Haldenstrasse 5, Baar, CH-6342, Switzerland, CH
73 (2) Լիցենզառու   Օբշեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվեստվեննոստյու «Նաուչնո- տեխնոլոգիչես-
կայա ֆարմացեվտիչեսկայա ֆիրմա  «Պոլիսման»
O B S H C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N OY 
O T V E T S T V E N N O S T Y U  “ N A U C H N O -
TEKHNOLOGICHESKAYA PHARMATSEV-
TICHESKAYA FIRMA “POLISMAN”, 192102, Sankt-
Peterburg, ul. Salova, d. 72, kor.2, lit. A, Russia, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը արտոնագրի 
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                         Հանրապետություն
Գրանցված է 20.07.2015

_____________________

Գրանցում No 1533

Արտոնագրի ոչ բացառիկ լիցենզիա
(11) Արտոնագիր No  EA 000382
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73 (1) Լիցենզատու «Էկոֆարմ Պատենտ 
Մենեջմենթ ԱԳ»
ECOPHARM PATENT MANAGEMENT AG, Hal-
denstrasse 5, Baar, CH-6342, Switzerland, CH
73 (2) Լիցենզառու  Օբշեստվո ս օգրանիչեննոյ 
օտվեստվեննոստյու «Նաուչնո- տեխնոլոգի չես-
կայա ֆարմացեվտիչեսկայա ֆիրմա  «Պոլիսման»
O B S H C H E S T V O  S  O G R A N I C H E N N OY 
O T V E T S T V E N N O S T Y U  “ N A U C H N O -
TEKHNOLOGICHESKAYA PHARMATSEV-
TICHESKAYA FIRMA “POLISMAN”, 192102, Sankt-
Peterburg, ul. Salova, d. 72, kor.2, lit. A, Russia, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը արտոնագրի 
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 20.07.2015

_____________________

Գրանցում No 1534
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 23017
73 (1) Լիցենզատու Անժելա Կևորկի Բալյան
Երևան, Կոմիտաս 7/4, բն. 31, AM
73 (2) Լիցենզառու «Գայսաթ» ՍՊԸ, Եղվարդ, 
Սաֆարյան 183, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը Ոչ բացառիկ 
                                              լիցենզիա
Գործողության ժամկետը ապրանքային 
նշանի գրանցման գործողության ժամկետի  
ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                   Հանրապետություն
Գրանցված է 20.07.2015

_____________________

Գրանցում No    1535
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20278
73 (1) Իրավատեր «Ավշարի գինու գործա-
րան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Կերամարգո» 
ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Արտաշավան, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 21.07.2015

_____________________

Գրանցում No 1536
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20279
73 (1) Իրավատեր «Ավշարի գինու գործարան» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Կերամարգո» 
ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Արտաշավան, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի           
                                                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 21.07.2015

_____________________

Գրանցում No 1537
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  20280
73 (1) Իրավատեր «Ավշարի գինու գործարան» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Կերամարգո» 
ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Արտաշավան, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                  Հանրապետություն
Գրանցված է 21.07.2015

_____________________

Գրանցում No 1538
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20281
73 (1) Իրավատեր «Ավշարի գինու գործարան» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Կերամարգո» 
ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Արտաշավան, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 21.07.2015

_____________________
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Գրանցում No 1539
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20282
73 (1) Իրավատեր «Ավշարի գինու գործարան» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Կերամարգո» 
ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Արտաշավան, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                           Հանրապետություն
Գրանցված է 21.07.2015

_____________________

Գրանցում No 1540
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20404
73 (1) Իրավատեր «Ավշարի գինու գործարան» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Կերամարգո» 
ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Արտաշավան, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                   Հանրապետություն
Գրանցված է 21.07.2015

_____________________

Գրանցում No  1541
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20405
73 (1) Իրավատեր «Ավշարի գինու գործարան» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Կերամարգո» 
ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Արտաշավան, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                  Հանրապետություն
Գրանցված է 21.07.2015

_____________________

Գրանցում No 1542

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2937
73 (1) Իրավատեր Դը Հաուզ օֆ Էջուորթ

Ինքորփորեյթիդ

THE HOUSE OF EDGEWORTH INCORPORATED
Zahlerweg 4, Zug CH 6300, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ամերիքն-
Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) Լիմիթիդ
AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) 
LIMITED Zaehlerweg 4, Zug CH 6300, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 22.07.2015

_____________________

Գրանցում No 1543

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 279

73 (1) Իրավատեր Նիփոն Սթիլ ընդ Սումիտոմո 
Մեթալ Քորփորեյշն

NIPPON STEEL AND SUMITOMO METAL 
CORPORATION, 6-1, Marunouchi 2-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan, JP
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սումիտոմո Հեվի 
Ինդասթրիս, Լթդ.
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD. 1-1 Osaki 
2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025, Japan, JP
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                              Հանրապետություն
Գրանցված է 22.07.2015

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

 2656      12.02.2015

 2657      11.02.2015

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

     321U             05.02.2015

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2659 10.02.2015

2660 05.02.2015

2672 11.02.2015

2754 24.01.2015

2755 24.01.2015

2758 16.01.2015

2835 23.01.2015

2838 29.01.2015

2841 01.02.2015

2846 31.01.2015

2850 14.02.2015

2854 17.01.2015

2868 14.02.2015

2940 24.12.2014

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված  իրավունքների 

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

 125 S                25.01.2014  
 126 S                25.01.2014

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства
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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 №  20141375
(220) Հայտի ներկ. թվ. 08.09.2014
(730) Հայտատու՝  Արտյոմ Պետրոսյան, AM 
         Երևան, Մանթաշյան 28ա, 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
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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конической втулки и стягивающей гайки с 
торцевым выступом. Гайка имеет внутреннее 
многоугольное отверстие для ключа.

Согласно второму варианту пила содержит 
корпус и резцы, размещенные в фигурных 
пазах, выполненных по краю корпуса. Каждый 
резец зафиксирован посредством конической 
втулки и стягивающей гайки с торцевым 
выступом, размещенных между корпусами резца 
и пилы. Гайка имеет внутреннее многоугольное 
отверстие для ключа.

Повышаются конструктивная надежность и 
точность  изготовления дисковой пилы, облег-
чается процесс эксплуатации, 2 н. п. ф., 5 ил..

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2949 (13) A
C12G 3/00

(21) AM20150064 (22) 20.05.2015
(72) Георги Оганян (AM) 
(73) Георги Оганян (AM) 
(54) Способ приготовления фруктового креп-
кого алкогольного напитка
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к способaм 
получения крепких алкогольных напитков

Согласно способу приготовления фруктового 
крепкого алкогольного напитка, в 
качестве фрукта используют персик.
Фруктовое сусло подвергают двойной 
перегонке, часть полученного фруктового 
спирта выдерживают в дубовых бочках, часть 
в бочках из древесины абрикосового дерева, 
часть в бочках из  древесины персикового 
дерева в течение 4-7 месяцев, затем производят 
купажирование  полученных спиртов в 
соотношении 3:1:1 и продолжают выдерживание 
полученных спиртов не менее одного года в 
дубовых бочках. В конце добавляют смягченную 
воду для получения желаемой крепкости 
напитка.

Расширяется ассортимент фрук товых креп-
ких алкогольных напитков типа бренди.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2947 (13) A
B24D 3/00

(21) AM20150026 (22) 09.03.2015
(72) Артур Мартиросян (AM), Артак Агбалян 
(AM), Артур Казарян (AM), Нуне Ордян (AM) 
(73) Артур Мартиросян, 0002, Ереван, Демирчян 
27/1, кв. 36 (AM), Артак Агбалян, 0008, Ереван, 
Мурацан 34а (AM), Артур Казарян, 0001, Ереван, 
Туманян 9а, кв. 54 (AM), Нуне Ордян, 0035, 
Ереван, Лепсиуса 12, кв. 21 (AM) 
(54) Способ изготовления алмазных инстру-
ментов на металлической связке
(57) Изобретение относится к области 
порошковой металлургии, в частности, к 
способам изготовления алмазных инструментов 
на металлической связке.

Изготавливают смесь, состоящий 
из металлических порошков и алмазных 
нанопорошков, полученную смесь уплотняют 
прессованием, отжигают, а затем спекают 
при температуре 840°C: Смесь засыпают в 
графитовые формы, уплотнение производят 
при давлении 0,1 МПа. Отжиг производят в 
среде водорода при температуре 800°C, а 
спекание – в вакууме.

Упращается способ.
_____________________

(51) 2015.01 (11) 2948 (13) A
B28D 1/00

(21) AM20150058 (22) 06.05.2015
(72) Джон Асатрян (AM), Самвел Арутюнян (AM) 
(73) Джон Асатрян, 3126, Гюмри, М. Хоренаци 
24, кв. 4 (AM) 
(54) Дисковая пила (варианты)
(57) Изобретение  относится к области добычи 
и обработки камня, в частности, к дисковым 
пилам, которые используются при добыче 
стеновых камней правильной формы из пород 
прочностью до 40 МПа.

Согласно первому варианту пила содержит 
корпус и резцы, размещенные в фигурных 
пазах, выполненных по краю корпуса. Каждый 
резец зафиксирован посредством размещенных 
в выполненном вдоль своего корпуса пазу 

Сведения о выданных патентах
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(51) 2015.01 (11) 2950 (13) A
E01B9/00
B21B1/00

(21) AM20150057 (22) 04.05.2015
(72) Генрик Бабаян (AM), Ваге Бабаян (AM) 
(73) Генрик Бабаян, 0012, Ереван, Сундукян 1, 
кв. 55 (AM), Ваге Бабаян, 0052, Ереван, Царав 
Ахбюри 55, кв. 5 (AM)
(54) Способ установки железнодороги
(57) Изобретение относится к области 
строительства, в частности, к способам 
установки железной дороги.

Устанавливают теодолит, на некотором 
расстоянии от теодолита устанавливают 
измерительную палку, считывают показания  
визирным лучом теодолита, после 
чего измерительную палку поочередно 
устанавливают в промежуточных точках рельса, 
рельс передвигают в вертикальном направлении 
до тех пор, пока показания  измерительной 
палки, в крайних точках рельсах будет 
соответствовать расстоянию между строящейся 
и проектной осям. Теодолит устанавливают за 
пределами участка устанавливаемой железной 
дороги, визирный луч под произвольным 
углом направляют на измерительную палку, 
установленную на крайних точках участка, 
измеряют расстояния (h1 и h2) луча  теодолита 
на крайних точках участка от проектной линии 
и расстояния прибора от крайних точек участка 
(L1 и L2), после чего рассчитывают расстояния 
между строящейся и проектной осями по  
следующей формуле:

          ∆h=(h1L2–h2L1)/L2-L1
Упрощается способ установки железной 

дороги.    
_____________________

(51) 2015.01 (11) 2951 (13) A
G01R 17/00

(21) AM20150034 (22) 20.03.2015

(72) Борис Мамиконян (AM), Хорен Мамиконян (AM) 
(73) Борис Мамиконян, 3103, Гюмри, Н. Шнорали 
25, кв. 24 (AM), Хорен Мамиконян, 3103, Гюмри, 
Н. Шнорали 25, кв. 24 (AM) 
(54) Измеритель роста сопротивления
(57) Изобретение относится к электро-
измерительной технике, в частности, к 
измерению увеличения сопротивления 
резисторов с постояннным током,  и может 
быть использовано в системах телеметрии 
для преобразования роста сопротивления  
начальных преобразователей в сигналы тока и 
их измерения.

Измеритель роста сопротивления содержит 
стабилизированный источник питания 
постоянного тока, резистор сравнения, первый 
и второй операционные усилители и индикатор 
постоянного тока. Объект измерения включен 
между отрицательным зажимом источника 
питания и общим проводом измерителя, 
резистор сравнения включен в цепи обратной 
связи первого усилителя. Индикатор включен 
между выходным зажимом второго усилителя 
и инвертирующим входом первого усилителя. 
Прямой вход первого усилителя соединен 
с общим проводом, инвертирующий вход 
подключен к положительному зажиму источника 
питания, а выход соединен с прямым входом 
второго усилителя. Инвертирующий вход 
второго усилителя соединен с отрицательным 
зажимом источника питания. Благодаря таким 
соединениям, посредством цепи индикатора 
реализована общая токовая отрицательная 
обратная связь, охватывающая оба 
операционных усилителя, на выходе измерителя 
получается токовый сигнал, который не зависит 
от сопротивления цепи включения индикатора.

Повышается точность измерения 
приращения сопротивления,  2 ил. 

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

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



78

ՄԱՍ 1
 

78

№ 8 
25 .08 . 20 15

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Сведения о выданных патентах

(51) 2015.01 (11) 421  (13) U
C10J3/00

(21) AM20150044U (22) 30.03.2015
(72) Арам Варданян (AM) 
(73) ООО “Барва”, 0501, Арагацотни марз, 
Талин, Мясникян 20 (AM) 
(54) Устройство для получения синтез-газа из 
биомассы
(57) Полезная модель относится к 
области устройств получения синтез-газа 
термохимическим методом из биомассы, 
в частности, может применяться для 
получения высококалорийного газового 
топлива из сельскохозяйственных и 
деревообрабатывающих отходов.

Устройство для получения синтез-газа из 
биомассы имеет вертикально расположенную 
цилиндрическую камеру, входные и выходные 
трубки для воздушно-водных паров, крышку 
и нагреватель. В нижней части камеры 
установлена решетка, на которой соосно 
помещена кольцеобразная подложка. Внешний 
и внутренний диаметры кольцеобразной 
подложки выбираются исходя из величины 
производительности устройства.

Обеспечивает оптимальное управление 
производительности устройства, 1 ил..  

_____________________

(51) 2015.01 (11) 422  (13) U
C12G3/00

(21) AM20150040U (22) 25.03.2015
(72) Жора Оганджанян (AM), Лусине Оганджанян 
(AM) 
(73) Жора Оганджанян, 0022, Ереван, Аван 
Ариндж 1-ый микрорайон 2/3, кв. 51 (AM), 
Лусине Оганджанян, 0019, Ереван, Баграмян 21, 
кв. 6 (AM) 
(54) Ореховый бренди
(57) Полезная модель относится к виноделию, в 
частности, к составам бренди.

Бренди содержит смесь 75-80 % спиртовых 
настоек перегородок и скорлупы ореха, 
взятых в объемном соотношении 1:1, и сироп 
вишни.  Компоненты бренди взяты в следующем 
соотношении, мас.%: смесь 75-80 % спиртовых 
настоек перегородок и скорлупы - 70-75; сироп 
вишни - 9-13;  вода - остальное,  до крепости 
45 % об.

Повышается качество бренди. 
_____________________

(51) 2015.01 (11) 423  (13) U
E04F 19/00

(21) AM20150006U (22) 29.01.2015
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Разделитель плиток
(57) Полезная модель относится к строительству, 
в частности, к разделителям, используемых при 
установке плиток.

Разделитель плиток имеет четыре равно-
мер ных крыла в форме округленных на концах 
прямоугольных призм, находящихся на одной  
плоскости, а в центральной части – находящуюся 
на одной плоскости четырехугольную призму с 
соосным отверстием. К каждой грани центральной 
призмы прикреплено только одно вертикальное 
крыло, которое одной из своих боковых граней 
вместе с другой, внешней смежной гранью 
призмы формирует одну общую грань. Грани 
центральной призмы имеют волнистую форму, 
а на верхней кромке выполнены наклонные 
выемки. На верхнем основании разделителья 
существуют цилиндрические вертикальные 
крылья с полусферическим концом и с толщиной, 
равной толщине крыла разделителя.

Как один из вариантов, на верхнем осно-
вании разделителя, на границе слияния двух 
параллельных крыльев и центральной призмы, 
есть  по одному цилиндрическому вертикальному 
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крылу с полусферическими концами и с толщиной, 
равной толщине крыла разделителя.

В других вариантах, на верхнем основании 
разделителя есть три цилиндрических верти-
каль ных крыла с полусферическими концами: 
на верхнем основании есть четыре вертикальных 
цилиндрических крыла с полусферическим  
концом. В другом варианте, центральной 

призмой яавляется прямоугольная призма  с 
прямоугольным отверстием и на верхнем осно-
вании имеет два крыла.

Как варианты, на внешних гранях централь-
ных призм вышеупомянутых разделительей 
выполнены волнистые выемки.

Упрощяется восможность выполнения свое-
образных кладок плиток, 56 ил..

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 01-01 (11) 365  (13) S 
(21) 20150013  (22) 21.04.2015
(31) RU2014504594   (32) 21.11.2014   (33) RU
(72) Экоффе Льюси (CH) 
(73) “Сосьете де Продюи Нестле С.А.” (CH) 
(74) З. Манукян
(54) Шоколадная плитка (целое изделие), 
элементы шоколадной плитки (самостоя-
тельные части изделия)

_____________________

(51) 09-01 (11) 366  (13) S 
09-05

(21) 20150009  (22) 17.03.2015

(31) 2014504808   (32) 08.12.2014   (33) RU
(72) Карина Ирековна Богуславская (RU) 
(73) Индивидуальный предприниматель Карина 
Ирековна Богуславская (RU) 
(74) Р. Давтян
(54) Упаковка для моющих средст (2 варианта)

_____________________

(51) 03-01 (11) 367  (13) S 
(21) 20150016  (22) 13.05.2015
(72) Анна Петоян (AM) 
(73) ООО “Дависур” (AM) 
(74) А. Керян
(54) Сумка для гранат

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

AD Անդորրա
AE Արաբական Միացյալ
  Ամիրայություններ
AF Աֆղանստան
AG Անտիգուա և 
 Բարբուդա
AI Անգիլա
AL Ալբանիա
AM Հայաստան
AN Նիդեռլանդական  
 Անտիլներ
AO Անգոլա
AP Մտավոր սեփակա-  
 նության աֆրիկյան
 տարածաշրջանային
 կազմակերպություն   
 (ՄՍԱՏԿ)
AR Արգենտինա
AT Ավստրիա
AU Ավստրալիա
AW Արուբա
AZ Ադրբեջան
BA Բոսնիա և Հերցեգովինա
BB Բարբադոս
BD Բանգլադեշ
BE Բելգիա
BF Բուրկինա Ֆասո
BG Բուլղարիա
BH Բահրեյն
BI Բուրունդի
BJ Բենին
BM Բերմուդա
BN Բրունեյ Դարասսալամ
BO Բոլիվիա
BR Բրազիլիա
BS Բահամներ
BT Բութան
BV Բուվեի կղզի
BW Բոտսվանա
BX Ապրանքային նշանների
 և արդյունաբերական
 նմուշների Բենիլյուքսի
 գերատեսչություն
BY Բելառուս
BZ Բելիզ
CA Կանադա
CD Կոնգոյի
 Դեմոկրատական 
 Հանրապետություն 
CF Կենտրոնական 
 Աֆրիկյան 
 Հանրապետություն
CG Կոնգո
CH Շվեյցարիա

CI Փղոսկրի Ափ
CK Կուկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամերուն
CN Չինաստան
CO Կոլումբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կուբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետություն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբութի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետություն
DZ Ալժիր
EA Եվրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպություն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շուկայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչություն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյունաբերական 
 նմուշներ)
EP Եվրոպական 
 արտոնագրային 
 գերատեսչություն (ԵԱԳ)
ER Էրիտրեա
ES Իսպանիա
ET Եթովպիա
FI Ֆինլանդիա
FJ Ֆիջի
FK Ֆոլկլանդյան 
 կղզիներ (Մալվիններ) 
FO Ֆարոյան Կղզիներ
FR Ֆրանսիա
GA Գաբոն
GB Միացյալ 
 Թագավորություն
GC Պարսից 
 Ծոցի արաբական 
 հանրապետությունների 
 համագործակցության
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչություն
GD Գրենադա

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա

MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետություն

SZ Սվազիլանդ
TC Տուրկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM Թուրքմենստան
TN Թունիս
TO Տոնգա
 TR Թուրքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV Տուվալու
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 Հանրապետություն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY Ուրուգվայ
UZ Ուզբեկստան
VA Սուրբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE Վենեսուելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU Վանուատու
WO Մտավոր սեփակա-
 նության համաշխարհ-
 ային կազմակերպություն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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