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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) 2017.01 (11) 3124 (13) A
A61F 9/00

(21) AM20160003 (22) 21.01.2016
(72) Ասատուր Նիկոլայի Հովսեփյան (AM) 
(73) Ասատուր Նիկոլայի Հովսեփյան, 0078, 
Երևան, Մարգարյան 2-րդ նրբ. 13, բն. 39 (AM) 
(54) Գոտևորող կար և դրա կիրառման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է առողջապահության 
բնագավառին, հատկապես` ակնավիրա-
բուժությանը, եղջրենու օպտիկական զոնայում 
ախտաբանական փոփոխությունների վիրա-
հատական բուժման ժամանակ օգտագործվող 
կարերին։

Գյուտի էությունն այն է, որ ներհյուսված-
քային և արտահյուսվածքային հատվածներ 
ունեցող խաչաձև կար է դրվում այնպես, որ 
ասեղի յուրաքանչյուր անցումը դառնա եղջրենու 
կենտրոնական առանցքին համակենտրոն 
7-11 մմ տրամագծով շրջանագծին ներգծված 
հավասարակող բազմանկյան կողմ այնպես, 
որ ամեն հաջորդ անցումից թելն անցնի 
եղջրենու օպտիկական գոտու մակերևույթի 
վրայով` ի վերջո ստեղծելով կենտրոնական 
համաչափություն ունեցող վարդակապի 
նման գոտևորում, ընդ որում, անհրաժեշտ 
և(կամ) բավարար լինելու համար դնում են 
երկու փոխուղղահայաց կամ երեք միմյանց 
նկատմամբ 60° անկյան տակ, երկթև կարեր 
կամ մեկ համաչափ եռաթև կար:     

Բարձրացվում է եղջրենու օպտիկական 
զոնայում դրվող կարերի կայունությունը՝ 
բացառելով այդ զոնայի վնասումը 
վիրաբուժական ասեղով, 10 նկ.:    

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3125 (13) A
A61K38/00

(21) AM20170062 (22) 11.04.2017
(72) Ժան Հակոբյան (AM), Մարինա Գազարյանց 
(AM), Զոյա Մկրտչյան (AM), Լյուդմիլա 
Ներսեսովա (AM), Մարիամ Պետրոսյան (AM), 
Լինա Պողոսյան (AM) 

(73) «ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություն, 0052, Երևան, Հասրաթյան 
7 (AM) 
(54) Ինտերֆերոնի ինդուկտորի օգտագոր-
ծումը որպես իոնիզացնող ճառագայթումից 
ռադիոպաշտպանիչ միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է ճառագայթային 
բժշկությանը, մասնավորապես` երկպարույր 
ՌՆԹ-ի կալցիումական ածանցյալի ինտեր-
ֆերոնագեն հակավիրուսային պատրաստուկի 
օգտագործմանը որպես իոնիզացնող 
ճառագայթումից ռադիոպաշտպանիչ միջոց: 

Ինտերֆերոնի ինդուկտորն անջատում 
են Saccharomyces cerevisiae խմորասնկերի 
քիլերային շտամից: Այն պարունակում է 
երկպարույր ՌՆԹ, որը ձևափոխվում է Ca2 

իոնների ներմուծման շնորհիվ (Ca-dsՌՆԹ): Դա 
թույլ է տալիս մի կողմից զգալի բարձրացնել 
բջջային թաղանթներով թափանցելիությունը, 
մյուս կողմից, ճնշելով շիճուկային նուկլեազների 
ակտիվությունը, զերծ մնալ նրանց հիդրոլիզող 
ազդեցությունից:

Գյուտը թույլ է տալիս ընդլայնել իոնիզացնող 
ճառագայթումից ռադիոպաշտպանիչ միջոց-
ների տեսականին:   

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3126 (13) A
B01G20/00

(21) AM20160005 (22) 29.01.2016
(72) Նինա Բորիսի Թավաքալյան (AM), Սոֆյա 
Նիկոլայի Սերգեյեվա (AM), Պատվական 
Ստեփանի Ոսկանյան (AM), Կոնստանտին 
Իվանի Փյուսկյուլյան (AM), Աննա Հովհաննեսի 
Թադևոսյան (AM), Ստեփան Խաչատուրի 
Մայրապետյան (AM), Մացումոտո Հայդետոշի 
(JP), Տցուրուոկա Շուջի (JP) 
(73) Նինա Բորիսի Թավաքալյան, 0096, 
Երևան, Մոլդովական 6/1, բն. 29 (AM), Աննա 
Հովհաննեսի Թադևոսյան, 0005, Երևան, 
Արցախի 8ա, բն. 39 (AM) 
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(54) Ցեզիումի ճառագայթաակտիվ նուկլիդների 
պոլիմերաանօրգանական սորբենտ և դրա 
ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ճառագայթաակտիվ 
նուկլիդների կոմպոզիցիոն օրգանա ան-
օրգանական   սորբենտներին  և դրանց 
ստաց ման եղանակներին, որոնք կարող 
են արդյունա վետ կերպով կիրառվել 
ցեզիումի ճառագայթաակտիվ նուկլիդներից 
տեխնոլոգիական լուծույթների մաքրման, 
ինչպես նաև ճառագայթաակտիվ նուկլիդների 
հողից դեպի բույսեր տեղափոխման 
կարգավորման համար: Սորբենտը ներառում 
է պոլիմերային մատրիցա (ակրիլային 
թթվի համապոլիմեր), հանքային լցանյութ 
(բենտոնիտ կամ ցեոլիթ) և անցումային 
մետաղի ֆեռոցիանիդ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգված. 
%. պոլիմերային մատրիցա՝     60.0-90.0, 
հանքային լցանյութ՝ 9.9-37.0, անցումային 
մետաղի ֆեռոցիանիդ՝ 0.1-3.0:

Ցեզիումի ճառագայթաակտիվ նուկլիդների 
պոլիմերաանօրգանական սորբենտը ստանում 
են հետևյալ կերպ. խառնում են պոլիմեր, 
հանքային լցանյութ և մետաղի ֆեռոցիանիդ, 
ապա ստացված պոլիմերային խառնուրդը 
վերածում են սորբենտի: Սկզբում ակրիլային 
թթվի ռադիկալային (համա)պոլիմերացմամբ 
ջրային միջավայրում հանքային լցանյութի 
և պոլիմերացման հարուցչի առկայությամբ 
ստանում են պոլիմեր՝ պոլիակրիլաթթու 
կամ դրա ածանցյալները, որից հետո 
պոլիմերի ժելանման ջրային դիսպերսիային 
խառնման պայմաններում ավելացնում են 
անցումային մետաղի աղի և ալկալիական 
մետաղի ֆեռոցիանիդի ջրային լուծույթներ: 
Ստացված պոլիմերային խառնուրդը 
վերածում են թաղանթի, հատիկների կամ 
փոշու: Հանքային լցանյութի և ալկալիական 
մետաղի ֆեռոցիանիդի զանգվածային 
hարաբերակցությունը խառնուրդում 1: (0,01-
0,075) է: 

Պարզեցվում է ցեզիումի  ճառագայթաակտիվ 
նուկլիդների պոլիմերաանօրգանական 
սորբենտների ստացման եղանակը: 

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3127 (13) A
G01V 1/00

(21) AM20170055 (22) 05.04.2017
(72) Աշոտ Գասպարյան (AM), Ջոն Կարապետյան 
(AM) 
(73) ՀՀ ԳԱԱ Ա.Նազարովի անվ. Երկրաֆի-
զիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության 
ինստիտուտ ՊՈԱԿ, 3115, Գյումրի, Վ. Սարգսյան 
5 (AM) 
(54) Սեյսմիկ տվիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է երկրաֆիզիկական 
սարքաշինության, սեյսմաբանության, ինժե-
ներային սեյսմաբանության և սեյսմակայուն 
շինարարության ոլորտներին:

Սեյսմիկ տվիչն ունի իրան, որի վրա 
տեղադրված է տատանվող ճոճանակ իներցիոն 
զանգվածով և իներցիոն զանգվածի հետ 
միևնույն առանցքի վրա տեղադրված կոճ: 
Սարքն ունի նաև կոճին համառանցք, իրանի 
վրա տեղադրված նիոդիմային մագնիս, 
ընդ որում կոճի միջուկը պատրաստված է 
պղնձից: Սարքի իներցիոն զանգվածը և կոճը 
տեղադրված են ճոճանակի տատանման 
առանցքից 140 մմ հեռավորության վրա:

Մեծացվում է ճոճանակի սեփական 
տատանումների մարման գործակիցը, պար-
զեցվում է կառուցվածքը, փոքրանում է 
ճոճանակի զրոյական դիրքի անկայունությունը, 
1 նկ.:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3128 (13) A
H01H 51/00

(21) AM20170013 (22) 16.02.2017
(72) Ավգեն Գասպարյան (AM), Մարինկա 
Բաղդասարյան (AM), Աիդա Կիրակոսյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան»  հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 
(54) Ավտոմատ պաշտպանիչ սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխ-
նիկային:

Ավտոմատ պաշտպանիչ սարքն ունի 
կամրջակային ուղղիչ և երկու կիսահաղորդչային 
լարման ռելեներ: Յուրաքանչյուր լարման 
ռելեն կազմված է էլեկտրամագնիսական 
ռելեից, ռեզիստորից, պոտենցաչափից, 
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տրանզիստորից, ստաբիլիտրոնից և 
տիրիստորից: Կամրջակային ուղղիչը 
միացած է սնման ցանցին, ռեզիստորը 
միացած է պոտենցաչափին, որի շարժական 
սեղմակին միացած է ստաբիլիտրոնը: 
Ստաբիլիտրոնը միացած է տրանզիստորի 
բազային, տրանզիստորի կոլեկտորը միացած 
է տիրիստորի կառավարման էլեկտրոդին, 
իսկ տիրիստորը հաջորդաբար միացած է 
էլեկտրամագնիսական ռելեի կոճին: Սարքն 
ունի միջանկյալ հանգույցներ՝ սնող ցանցին 
միացած մուտքային սեղմակներ և սպառիչներին 
միացած ելքային սեղմակներ: Երկու 

էլեկտրամագնիսական ռելեների հպակները 
միացած են ելքային ռելեին և լուսային 
ազդարարման շղթաներին, իսկ կամրջակային 
ուղղիչի ելքը միացած է լարման ռելեների, 
ելքային ռելեի և լուսային ազդարարման բլոկի 
մուտքերին: Սարքը լրացուցիչ ունի հաշվիչ բլոկ, 
որը բաղկացած է երկու էլեկտրաիմպուլսային 
հաշվիչից, որոնց փաթույթները միացած 
են էլեկտրամագնիսական ռելեների 
փոխանջատվող հպակներին: Կամրջակային 
ուղղիչի ելքը միացած է հաշվիչ բլոկի մուտքին:

Բարձրացվում է սարքի աշխատանքի 
արդյունավետությունը 1 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

21
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(51) 2017.01 (11) 493  (13) U
F24J 2/00
H02S 10/00

(21) AM20170063U (22) 11.04.2017
(72) Աշոտ Խաչատրյան (AM) 
(73) Աշոտ Խաչատրյան, 0096, Երևան, Դ. 
Մալյան 4, բն. 12 (AM) 
(54) Արևի շարժմանը հետևող համակարգ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
էներգետիկայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
այլընտրանքային էներգետիկայի ոլորտին:

Արևի շարժմանը հետևող համակարգն 
ունի արևային էներգիան ընդունող մակերևույթ, 
արևային էներգիան ընդունող մակերևույթի 
ազիմուտալ դարձի և զենիթային դարձի 
շարժաբերներ, արևային էներգիան ընդունող 
մակերևույթի վրա տեղակայված արևի 
շարժմանը հետևող լուսատվիչներ: Արևային 

էներգիան ընդունող մակերևույթը տեղակայված 
է կիսաշրջանակի մեջ՝ զենիթային դարձի 
շարժաբերի միջոցով ուղղաձիգ հարթության մեջ 
դարձի հնարավորությամբ, իսկ կիսաշրջանակը 
միակցված է ազիմուտալ դարձի շարժաբերին՝ 
հորիզոնական հարթության մեջ 180 աստիճան 
դարձի հնարավորությամբ: 

Ազիմուտալ դարձի և զենիթային 
դարձի շարժաբերներից յուրաքանչյուրն 
իրականացված է երկաստիճան որդնյակային 
ռեդուկտորին միացված հաստատուն հոսանքով 
աշխատող շարժիչի տեսքով,  ընդ որում, 
շարժաբերների աշխատանքը կառավարվում 
է լուսատվիչների միջոցով՝ անալոգային 
եղանակով:

Բարձրացվում է ազիմուտով և զենիթով 
Արևի շարժումներին հետևող  համակարգի 
արդյունավետությունը, 3 նկ.:

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20161001  (111) 26153
(220) 03.08.2016 (151) 21.07.2017
   (181) 03.08.2026
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20161085  (111) 26154
(220) 24.08.2016 (151) 21.07.2017
   (181) 24.08.2026
(730) «Պոլիտան» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
2, 205 սենյակ, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն, մասնավորապես՝ ձիթապտուղ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20161182  (111) 26155
(220) 13.09.2016 (151) 21.07.2017
   (181) 13.09.2026
(730) Բերի Նիթվեր Լիմիթիդ, UK 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 

թավշակաշի և կաշվե կիսաֆաբրիկատներ. 
կանացի պայուսակներ. գրպանի դրամա-
պանակներ, անձրևանոցներ, արևային 
հովանոցներ, պիտույքատուփեր հարդարանքի 
իրերի համար (դատարկ), ձեռքի պայուսակներ 
(պորտֆելներ) փաստաթղթերի համար 
(կաշեգալանտերեա), ուղեբեռ (ճամպրուկներ), 
դրամանպանակներ, քսակներ (որոնք 
պատրաստված չեն թանկարժեք մետաղներից 
կամ պատված չեն դրանցով), կաշվե գոտիներ. 
պայուսակներ. սպորրաններ (կաշվե պայուսակ 
մորթիով). կրեդիտ քարտերի պատյաններ 
(դրամապանակներ). քարտերի պատյաններ 
(դրամապանակներ). դիմահարդարման պարա-
գաների պայուսակներ և տուփեր. կտորի 
տոպրակներ և նոթբուքների ու պլանշետների 
պայուսակներ. բանալիների պատյաններ. ձեռքի 
ճամպրուկներ. վերը թվարկված ապրանքների 
մասեր և լրակազմեր. 

դաս 25. հագուստ, հագուստ 
պատրաստված քաշմիրից. քաշմիրից գործված 
իրեր. տրիկոտաժե հագուստ. կոշկեղեն, 
գլխարկներ, շապիկներ (բլուզներ), գոտիներ, 
մորթիներ (հագուստ), ձեռնոցներ (հագուստ), 
քաշմիրից պատրաստված ձեռնոցներ, 
վզպատներ, քաշմիրից պատրաստված 
վզկապներ, փողկապներ, տրիկոտաժեղեն, 
կարճագուլպաներ, տնային կոշիկներ, 
լողափի կոշիկ, դահուկների կիսակոշիկներ, 
երկարաճիտ կոշիկներ, ներքնազգեստ:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

_____________________
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(210) 20161202  (111) 26156
(220) 15.09.2016 (151) 21.07.2017
   (181) 15.09.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ  Մաթևոսյան 
Արսենի, Երևան, Մարկվարտի 92, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

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

դաս 29. ընկույզով սուջուխ.
դաս 30. հաց:

_____________________

(210) 20161286  (111) 26157
(220) 28.09.2016 (151) 21.07.2017
   (181) 28.09.2026
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 17.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա ռու-

թյամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161309  (111) 26158
(220) 05.10.2016 (151) 21.07.2017
   (181) 05.10.2026
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
(442) 01.12.2016

(540) 

(526) Բացի «VOSKEVAZ» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. «Սև Արենի» տեսակի խաղողից 
պատրաստված գինի:

_____________________

(210) 20161384  (111) 26159
(220) 21.10.2016 (151) 21.07.2017
   (181) 21.10.2026
(730) Դերմավիտա Քամփնի (Լիմիթեդ Փարթ-
ներշիփ) Փարսեղյան ընդ Փարթներս, LB 
(442) 16.12.2016
(310) 201605042   (320) 22.04.2016   (330) NO
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ բուժական 
նպատակներով օգտագործվող օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ բուժական 
նպատակներով օգտագործվող կոսմետիկական 
միջոցներ, ոչ բուժական նպատակներով 
օգտագործվող լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական նպատակներով օգտագործվող 
ատամի փոշիներ և մածուկներ. կոսմետիկական 
միջոցներ սպառողների կողմից օգտագործելու 
համար. կոսմետիկական կրեմներ, էմուլսիաներ, 
ոչ բուժական նպատակներով օգտագործվող 
լոսյոններ, հեղուկներ, լուծույթներ, կաթեր, 
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ժելեր և յուղեր մաշկի համար (դեմքի, մարմնի, 
ձեռքերի, ոտքերի և վզի), յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. կոսմետիկական արտադրանք 
և պատրաստուկներ մաշկը խնամելու համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. կոսմետիկական 
պատրաստուկներ նիհարելու համար. մաշկի 
շերտազատման համար նախատեսված 
կոսմետիկական միջոցներ. կոսմետիկական 
պիլինգներ. մաշկի հարթեցման համար 
նախատեսված կոսմետիկական միջոցներ. 
մազերի լավորակման և մազերի 
գլխամաշկի խնամքի համար նախատեսված 
կոսմետիկական միջոցներ. արևապաշտպան 
կոսմետիկական պատրաստուկներ և միջոցներ 
(էմուլսիաներ, լոսյոններ, լուծույթներ, կաթեր, 
ժելեր, յուղեր, հեղուկներ). կոսմետիկական 
պատրաստուկներ մաշկի սպիտակեցման 
համար, մաշկը սպիտակոցնող կրեմներ. 
գունազրկող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. մաշկի գունաբացման 
համար նախատեսված կոսմետիկական 
միջոցներ. դեմքի մաշկի բարելավման համար 
նախատեսված կոսմետիկական միջոցներ. 
հակակնճիռային կոսմետիկական միջոցներ, 
դեմքի մաշկի երիտասարդացման համար 
նախատեսված կոսմետիկական միջոցներ, 
դեմքի մաշկի սպիտակեցման համար 
նախատեսված կոսմետիկական միջոցներ. 
մաշկի խոնավացման համար նախատեսված 
կոսմետիկական պատրաստուկներ. մաշկի 
երանգավորման համար նախատեսված 
կոսմետիկական միջոցներ. եթերային յուղեր 
և բուրավետ էքստրակտներ. հոտազերծիչներ. 
մաքրման և բուրավետացման համար 
նախատեսված պարտաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161500  (111) 26160
(220) 18.11.2016 (151) 21.07.2017
   (181) 18.11.2026
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
(442) 01.12.2016

(540) 

(526) Բացի «CHATEAU VOSKEVAZ» արտահայ-
տությունից մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կարմիր, ալ կարմիր, ոսկեգույն, բեժ, 
շագանակագույն, երկնագույն, մուգ կանաչ, 
մանուշակագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20161567  (111) 26161
(220) 01.12.2016 (151) 21.07.2017
   (181) 01.12.2026
(730) «Հայթան» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 2, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 
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(526) «ԿԱԹ», «MILK», «МОЛОКО» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 29. կաթ և կաթնամթերք:
_____________________

(210) 20161593  (111) 26162
(220) 07.12.2016 (151) 21.07.2017
   (181) 07.12.2026
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական նպատակներով 

օգտագործվող ատամի մածուկներ, ոչ 
բուժական նպատակներով օգտագործվող 
ատամի փոշիներ. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար: 
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20161619  (111) 26163
(220) 12.12.2016 (151) 21.07.2017
   (181) 12.12.2026
(730) Ալլա Վահրամովա, ք.Վանաձոր, Տարոն 4, 
Մեք. 51բ., բն. 7, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(526) «HOUSE OF FOOD» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դարչնա գույն, շագանակագույն, սև, սպիտակ, 
կապույտ և վարդագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20161622  (111) 26164
(220) 12.12.2016 (151) 21.07.2017
   (181) 12.12.2026
(730) Ուեսթրն Դիջիթլ Թեքնոլըջիզ, Ինք., US 
(442) 16.02.2017
(310) 70796    (320) 29.08.2016    (330) JM
(540) 

(511) 
դաս 9. տվյալների պահման սարքեր, 

այն է՝ կարծրասկավառակավարներ, թվային 
սկավառակավարներ, մեդիանվագարկիչներ, 
դատարկ թվային տեղեկակիրներ, դյուրա-
տար կարծրասկավառակավարներ, կիսա-
հաղորդչային սկավառակավարներ, ֆլեշ 
հիշո ղու թյան քարտեր, համակցված սկա-
վա ռակավարներ և համակարգչային 
ծայրա մասային սարքեր. համակարգչային 
հիշող սարքեր, այն է՝ հիշողության 
համակարգչային սարքեր, համակարգչային 
կարծրասկավառակներ և կիսահաղորդչային 
սկավառակներ համակարգիչների համար 
(SSD). հանովի կարծրասկավառակների հիման 
վրա պահեստային պատճենման համակարգեր. 
համակարգչային ցանցի հիշող սարքեր, այն 
է՝  կարծրասկավառակավարներ, թվային 
սկավառա կավարներ, մեդիանվագարկիչներ, 
դատարկ թվային տեղեկակիրներ, դյուրատար 
սկավառակավարներ, կիսահաղորդչային 
սկավառակավարներ, ֆլեշ հիշողության 
քարտեր, համակցված սկավառակավարներ 
և համակարգչային ծայրամասային սարքեր 
տեղում կամ հեռահաղորդակցական 
կապի ցանցերի միջոցով կամ ամպային 
միջավայրում էլեկտրոնային տվյալների 
պահման կամ պահեստային պատճենման 
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համար. համակարգչային արտադրանք, 
որը նախատեսված է տվյալների պահման 
սարքերից, կարծրասկավառակներից, 
սկա վա ռա կավարներից, ինչպես նաև 
տեսա մոնիտորների, պրոյեկտորների, 
համակար գիչների և շարժական սարքերի՝ 
պլանշետների, սմարթֆոնների, լեփթոփների 
համակարգչային ծայրամասային սարքերից 
տեքստերի, տվյալների, ձայնա- և տեսաֆայլերի, 
թվային պատկերների և մուլտիմեդիային 
բովանդակության հաղորդման, հոսքային 
փոխանցման, դիտման և վերարտադրման 
համար. ինտեգրալ սխեմաների չիպեր. 
ախտորոշման սարքեր ոչ բուժական 
նպատակների համար, այն է՝ սարքեր 
համակարգչային համակարգերի վերլուծության 
և օպտիմալացման համար. վերլուծական 
սարքեր ոչ բուժական նպատակների համար, 
այն է՝ ինտեգրված ապարատային ապահովում, 
ներկառուցված ծրագրային ապահովում և 
ծրագրային համակարգ տվյալների մշակման 
լայնամասշտաբ կենտրոնների կառավարման և 
տվյալների վերլուծության, տվյալների պահման 
և տվյալների պահման համակարգերի 
աշխատանքն ապահովելու համար. դատարկ 
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր). 
ինտերֆեյսներ    համակարգիչների    համար. 
կապի դյուրակիր սարքեր, մեդիանվագարկիչներ 
և համակարգչային սարքեր, այն է՝ մագնիսա-
կան ժապավենի բլոկներ համակարգիչների 
համար, համակարգչային հիշող սարքեր, 
համակարգչային օպերացիոն համակարգեր 
և տվյալների ներմուծման համակարգչային 
սարքեր. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում, ապարատներ և ներկառուցված 
ծրագրեր էլեկտրոնային տվյալների պահման, 
համաժամացման, վերբեռնման, առբերման, 
ներբեռնման, կառավարման, կազմակերպման, 
պաշտպանության, համատեղ օգտագործման 
և պահեստային պատճենման համար. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում 
համակարգչային համակարգերի վերլուծության 
և օպտիմալացման համար. համակարգչային 
օպերացիոն համակարգեր. ներկառուցված 
համակարգչային ծրագրեր համակարգչային 
համակարգերի և բաղադրամասերի օպտիմալ 
աշխատանքի վերահսկման համար. ներբեռնվող 
ծրագրային ապահովում  համակարգչային 

համակարգերի վերլուծության և օպտիմա լաց-
ման համար. համակարգչային համակարգերի 
վերլուծության և օպտիմալացման նպատակով 
կիրառվող ներբեռնվող ծրագրային ապահովում 
շարժական սարքերի համար.  ներբեռնվող 
էլեկտրոնային ուսումնական ձեռնարկներ 
տվյալների պահման սարքերի ոլորտում, 
այն է՝ կարծրասկավառակավարներ, թվային 
սկավառակավարներ, մեդիանվագարկիչներ, 
դատարկ թվային տեղեկակիրներ, դյուրատար 
սկավառակավարներ, կիսահաղորդչային 
սկավա ռակավարներ, ֆլեշ հիշողության 
քարտեր, համակցված սկավառակավարներ և 
համակարգչային ծայրամասային սարքեր.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ առանց էներգիայի աշխատող 
ֆլեշ հիշողության սարքերի, տեղեկատվական 
կենտրոնների, գերմասշտաբային համա-
կարգչային համակարգերի և ամպային 
հաշվարկման վերլուծության և օպտիմալացման 
համակարգերի համակարգային և 
օպտիմալացման վերլուծության տեսքով, 
ինչպես նաև դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և նախագծում. արդյու-
նաբերական հետազոտություններ առանց 
էներգիայի աշխատող ֆլեշ հիշողության 
սարքերի, տեղեկատվական կենտրոն-
ների,  գերմասշտաբային համակարգչային 
համակարգերի և ամպային հաշվարկման 
վերլու ծության և օպտիմալացման համա-
կարգերի համակարգային և օպտի-
մա լացման վերլուծության ոլորտում. 
համակարգչային ապարատների և ծրա-
գրերի նախագծում և կատարելագործում. 
չափաբերում (չափումներ). համակարգչային 
ծրագրավորում. համակարգչային համա-
կարգերի նախագծում. համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում 
(ոչ ֆիզիկական). համակարգչային ծրագրերի 
բազմացում. տվյալների էլեկտրոնային 
պահպանում. համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. համակարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլորտում 
տեղեկատվության տրամադրում. ծրագրային 
ապահովման և ներկառուցված ծրագրերի 
սպասարկում. հեռակա հասանելիության 
համակարգչային համակարգերի մոնիտորինգ 
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նշված համակարգերի պատշաճ աշխատանքի 
և օպտիմալացման ապահովման համար. 
տվյալների պահեստային հեռապատճենման 
(օֆսայթ) ծառայություններ. համակարգչային 
տվյալների վերականգնում. սերվերների 
տեղավորում (հոսթինգ). նյութերի փորձար-
կումներ. ծրագրային ապահովման և 
ներկառուցված ծրագրերի արդիականացում. 
համակարգչային և էլեկտրոնային տվյալ-
ների պահման ծառայություններ. 
տվյալներով կարծրասկավառակավարների,  
կիսահաղորդչային սկավառակավարների 
և համակարգչային պահման սարքերի 
նախագծում, կատարելագործում, արդիա-
կանացում և սպասարկում. տվյալների 
պահման, տվյալների կառավարման և տեղում 
կամ ամպային միջավայրում էլեկտրոնային 
տվյալների պահեստային պատճենման 
համար համակարգչային ապարատների, 
ծրագրերի և համակարգերի նախագծում, 
կատարելագործում, արդիականացում և 
սպասարկում.  տեխնիկական աջակցություն   
տվյալների պահման, տվյալների կառավարման 
և տեղում կամ ամպային միջավայրում 
էլեկտրոնային տվյալների պահեստային 
պատճենման ոլորտում. համակարգչային 
ծառայություններ ամպային պահոցում կամ 
սարքերի վրա պահվող բովանդակությանը 
կամ մեդիա նյութերին մուտքի ապահովման 
և դրանց խմբավորման համար, այդ թվում՝ 
բաշխված համակարգչային սերվերներում կամ 
շարժական թվային էլեկրոնային սարքերում 
պահվող տվյալներին մուտքի ապահովման 
տեխնոլոգիայով վեբ-կայքերի տրամադրում. 
համակարգչային ծառայություններ, այն է՝ 
առցանց ծրագրային ապահովման տրամադրում 
կիրառական ծրագրային ինտերֆեյսների 
համար՝ բովանդակությանը կամ մեդիա 
նյութերին մուտքի ապահովման, դրանց 
խմբավորման, ստեղծման, կառավարման և 
գործարկման համար՝ ծրագրեր մշակողների 
կողմից դրանց օգտագործման նպատակով. 
ամպային հաշվարկման ծառայություններ, 
որոնք իրենցից ներկայացնում են ծրագրեր 
ամպային հաշվարկման ցանցերին 
մուտքի ապահովման համար, և ծրագրեր 
ամպային հաշվարկման ծառայություններին 
մուտքի ապահովման համար. ծրագրային 

հարթակների ծառայություններ, որոնք 
առաջարկում են համակարգչային ծրագրային 
հարթակներ էլեկտրոնային սարքերի, այն 
է՝ բջջային հեռախոսների, պլանշետային 
համակարգիչների և համակարգիչների 
ամպային պահոցում պահվող բովան-
դակությանը կամ մեդիա նյութերին մուտքի 
ապահովման և դրանց խմբավորման 
համար.  համակարգչային ծառայություններ 
ձայնային տվյալների, տեղեկատվության 
կամ պատկերների համար էլեկտրոնային 
պահոցի տրամադրման տեսքով. էլեկտրոնային 
տվյալների անլար պահման ծառայություններ. 
տվյալների հիմնապաշարների, պատկերների և 
այլ էլեկտրոնային տվյալների  անլար պահման 
ծառայություններ:  
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161685  (111) 26165
(220) 23.12.2016 (151) 21.07.2017
   (181) 23.12.2026
(730) «Գրիտտի» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Սարգսյան 
10-րդ շ., թիվ 89 տարածք, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(526) «OUTLET» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
մոխրագույն և բրոնզագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________
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(210) 20161697  (111) 26166
(220) 28.12.2016 (151) 21.07.2017
   (181) 28.12.2026
(730) «Լյումի» ՍՊԸ, Երևան, Սևքարեցի Սաքոյի 
փ., 60 բ տուն, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բալագույնով:
(511) 

դաս 25. հագուստ, մասնավորապես՝ երե-
կոյան զգեստներ։

_____________________

(210) 20170002  (111) 26167
(220) 09.01.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 09.01.2027
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 16.02.2017
(540) 

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

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ 

կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ ոչ 
բուժական նպատակների համար. սիգարներ. 
սիգարիլներ. կրակայրիչներ. լուցկի. ծխելու 
պիտույքներ. սիգարետների գլնակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սար-
քեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
էլեկտրոնային  սարքեր և դրանց մասեր 
սիգարետներ կամ ծխախոտ տաքացնելու 
համար: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170025  (111) 26168
(220) 12.01.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 12.01.2027
(730) Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ, DE 
(442) 01.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20170028  (111) 26169
(220) 12.01.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 12.01.2027
(730) Դուբայ Էվիեյշն Քորփորեյշն (առևտրայինը՝ 
Ֆլայդուբայ), AE 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 35. մասնակիցներին զեղչային 

անդամակցության քարտերի օգտագործման 
միջոցով ապրանքների ու ծառայությունների 
նկատմամբ զեղչերի տրամադրման ծրագրերի 
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կառավարում. սպառողների հավատարմության 
ծրագրերի կառավարում. հաճախորդների 
հավատարմության և խրախուսական 
ծրագրերի կառավարում. վարչարարական 
գործունեություն հաճախորդների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարման 
ոլորտում. հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում. խրախուսական 
հատուցման ծրագրերի կառավարում երրորդ 
անձանց ապրանքների ու ծառայությունների 
վաճառքի խթանման համար. հավատարմու-
թյան և խրախուսական ծրագրերի կազմա-
կերպում և կառավարում. հավատարմության 
ծրագրերի կազմակերպում և կառավարում 
զեղչերի կամ խրախուսական հատուցումների 
տրամադրմամբ. հավատարմության համար 
պարգևատրման ծրագրերի կառավարում. 
վաճառքի և խթանիչ խրախուսական 
ծրագրերի կառավարում. վարչարարական 
գործունեություն վաճառքի խթանման 
համար խրախուսական ծրագրերի ոլորտում. 
սպառողների հավատարմության ծրագրերի 
կազմակերպում և վարչական կառավարում. 
սպառողների հավատարմության ծրագրերի 
կազմակերպում առևտրային, խթանման 
կամ գովազդային նպատակներով. երրորդ 
անձանց ապրանքների և ծառայությունների 
խթանում սպառողների հավատարմության 
համար մրցանակային քարտային համակարգի 
միջոցով. երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների խթանում արտոնյալ 
հաճախորդների համար ծրագրերի 
միջոցով. երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների խթանում զեղչային 
քարտերի ծրագրերի միջոցով. երրորդ անձանց 
ապրանքների և ծառայությունների խթանում 
գնումներից միավորներ կուտակելու միջոցով 
կրեդիտ քարտեր օգտագործելիս. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար 
արտոնյալ սպառողների քարտերի միջոցով. 
վաճառքի օժանդակություն սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի միջոցով. 
տեղեկատվական և խորհրդատվական 
ծառայություններ բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ՝ ընդգրկված 
35-րդ դասում.  

դաս 39. օդային փոխադրամիջոցների 
ծառայություններ, ավիափոխադրումների 

ծառայություններ, թռչող սարքերի վարձույթ. 
ճանապարհորդությունների ծառայություններ. 
սուրհանդակների ծառայություններ. բեռնման-
բեռնաթափման ծառայություններ. բեռների 
պահման ծառայություններ. բեռնափոխադրման  
ծառայություններ. ապրանքների օդային 
առաքում. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
միջնորդություն նավավարձակալման դեպքում 
և բեռների առաքում. օդանավակայան ների 
վերգետնյա սպասարկման ծառայություն-
ներ. ապրանքների փաթեթավորում և 
պահում. ճանա պարհորդությունների 
համար ամրագրմամբ զբաղվող գործա-
կալությունների ծառայություններ. 
տուրիստական գործակալությունների 
ծառա յություններ. չվերթների ամրագրում. 
չվերթների կազմակերպում. հանգստի 
կազմա կերպում. տուրիստական ուղեգրերի 
փաթեթների տրամադրում. տուրիստական 
տեղեկատվության տրամադրում. աջակ-
ցություն չվերթների գրանցման և 
ճանապարհորդությունների կազմակերպման 
հարցերում. ավիափոխադրումների ծառայու-
թյուններ հաճախակի թռչող ուղևորների 
համար՝ բոնուսային ծրագրերի կիրառմամբ. 
հաճախակի թռչող ուղևորների առաջնակարգ 
նստեցում, գրանցում, տեղավորում և ամրա-
գրում. տեղեկատվական և խորհրդատվական 
ծառայություններ բոլոր վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ՝ ընդգրկված 
39-րդ դասում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170039  (111) 26170
(220) 17.01.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 17.01.2027
(730) Անդրեյ Վանյան, Երևան, Մարգարյան 
2-րդ նրբ., շ. 12ա, բն. 17, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 
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(526) «BAZAR BLOT» գրառումը և «CLUB» բառն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է շագանա կագույն, մուգ շագանակագույն, 
մարմնագույն և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 28. խաղեր, խաղահաշվի նիշեր 
մոլախաղերի համար.

դաս 41. զվարճություններ, ժամանցի 
ծառայություններ, մոլեխաղերի ոլորտում 
ծառայություններ, ակումբների ծառայություններ 
(զվարճանքի), մրցույթների կազմակերպում 
(զվարճալի), մրցումների (մրցաշարերի) 
կազմակերպում, խաղադահլիճների ծառա-
յությունների տրամադրում:

_____________________

(210) 20170064  (111) 26171
(220) 19.01.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 19.01.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(526) «ՏՈՒՆ - ՌԵՍՏՈՐԱՆ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, մոխրագույն, կանաչ, երկնագույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 
սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170068 (111) 26172
(220) 19.01.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 19.01.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(526) «ԳԻՆԵՏՈՒՆ» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 
սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170072  (111) 26173
(220) 20.01.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 20.01.2027
(730) «Ինտեր գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ուլնեցի 
3-րդ փակուղի, շ. 2, բն. 36, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

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

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր։
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170073  (111) 26174
(220) 20.01.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 20.01.2027
(730) «Ինտեր գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ուլնեցի 
3-րդ փակուղի, շ. 2, բն. 36, AM 
(442) 01.02.2017
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(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170090  (111) 26175
(220) 25.01.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 25.01.2027
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 

նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակ մարող բաղադրություններ. պատրաս-
տուկներ մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածատող, սևեռակայող նյութեր, չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղանկարչության, գեղազարդման 
նպատակների և գեղարվեստական տպա-
գրության համար.

դաս 6. սովորական մետաղներ և 
դրանց համահալվածքներ. հանքանյութեր. 
շինարարական մետաղյա նյութեր. շարժական 

մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր 
իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար 
և այդ նյութերի փոխարինիչներ. մասնակի 
մշակված պլաստմասսաներ և ռետիններ. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ 
մետաղական ճկուն խողովակներ.

դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր. 
ոչ մետաղական կոշտ խողովակներ շինա-
րարական նպատակների համար. ասֆալտ, 
խեժեր և բիտում. ոչ մետաղական շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
մետաղական հուշարձաններ.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ. ցանցեր. վրաններ, բրեզենտ. 
մանածագործական կամ սինթետիկ նյութերից 
վրանածածկեր. առագաստներ. պարկեր, առանց 
փափեթավորման փոխադրման և պահպանման 
համար. խծուծման նյութեր, բացառությամբ 
թղթից, ստվարաթղթից, ռետինից և 
պլաստմասսայից պատրաստվածների. 
մանածագործական թելքահումքից նյութեր և 
դրանց փոխարինիչներ.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.
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դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյու նա բերական վերլուծումների և 
հետազոտությունների ծառայություններ. 
համա կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ, այդ թվում՝ իրավաբանական 
հետազոտություններ. խորհրդատվություն 
մտա վոր սեփականության հարցերով. 
դատարանում իրավունքների ներկայացում. 
միջնորդություն վեճերը լուծելու հարցում. վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծման ծառայություններ. անվտանգության 
ծառայություններ գույքի և  անհատների 
պաշտ պանության համար, այդ թվում՝ 
խորհրդատվություն անվտանգության 
հար ցերով. ֆիզիկական անձանց վերա-
բերյալ տեղեկատվության հավաքում. 
ձեռնարկությունների անվտանգության վիճակի 
ստուգում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170091  (111) 26176
(220) 25.01.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 25.01.2027
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 

նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. պատրաստուկներ 

մետաղների զոդման և մխման համար. 
քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածատող, սևեռակայող նյութեր, չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղանկարչության, գեղազարդման 
նպատակների և գեղարվեստական տպա-
գրության համար.

դաս 6. սովորական մետաղներ և 
դրանց համահալվածքներ. հանքանյութեր. 
շինարարական մետաղյա նյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր 
իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպա գրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակ ված 
կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար 
և այդ նյութերի փոխարինիչներ. մասնակի 
մշակված պլաստմասսաներ և ռետիններ. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ 
մետաղական ճկուն խողովակներ.

դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր. 
ոչ մետաղական կոշտ խողովակներ շինա-
րարական նպատակների համար. ասֆալտ, 
խեժեր և բիտում. ոչ մետաղական շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
մետաղական հուշարձաններ.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սաններ. ցանցեր. վրաններ, բրեզենտ. 
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մանածագործական կամ սինթետիկ նյութերից 
վրանածածկեր. առագաստներ. պարկեր, առանց 
փափեթավորման փոխադրման և պահպան-
ման համար. խծուծման նյութեր, բացառությամբ 
թղթից, ստվարաթղթից, ռետինից և 
պլաստմասսայից պատրաստվածների. մանա-
ծագործական թելքահումքից նյութեր և դրանց 
փոխարինիչներ.

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

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

դաս 37.  շինարարություն. նորոգում. սար-
քավորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետա զոտություններ և մշակումներ. արդյու   նա  -
բե րական վերլուծումների և հետա   զոտություն-
ների ծառայություններ. հա մա կարգ չային 
ապարատների և ծրագրային ապա  հով ման 
մշակում և զարգացում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ, այդ թվում՝ իրավաբանական 
հետազոտություններ. խորհրդատվություն 
մտավոր սեփականության հարցերով. 
դատարանում իրավունքների ներկայացում. 
միջնորդություն  վեճերը    լուծելու   հարցում. 
վե ճերի այլընտրանքային (արտադատա-
րանային) լուծման ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ գույքի և 
անհատների պաշտպանության համար, այդ 
թվում՝ խորհրդատվություն անվտանգության 
հարցերով. ֆիզիկական անձանց 
վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում. 
ձեռնարկությունների անվտանգության վիճակի 
ստուգում: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170101  (111) 26177
(220) 27.01.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 27.01.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար Խալա-
թյան, RU 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «hand made» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
ոսկեգույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի 
և արևի հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր. պարանոցակապեր, սանձափոկեր 
և հագուստ կենդանիների համար. կաշվե 
պայուսակներ և տուփեր. պայուսակներ. 
ճամպրուկներ. կանացի պայուսակների 
հիմնակմախքներ. արհեստական կաշի. կաշվե 
փականներ. քսակներ. դրամապանակներ. 
բոլորագլխարկների կաշվե տուփեր. անձրևի 
կամ արևի հովանոցների հիմնակմախքներ. 
մորթեղեն. օղակներ հովանոցների 
համար. բռնակներ հովանոցների համար. 
կահույքի կաշվե պաստառներ. կահույքի 
կաշվե հարդարանք. ձեռքի ուսապարկեր. 
պորտֆելներ. որսորդական պարագաներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
շարֆեր. կոշիկներ. սանդալներ. մինչև կոճերը 
հասնող կոշիկներ. ներքնազգեստներ. բլուզներ. 
կիսակոշիկներ. սպորտային կիսակոշիկներ. 
ներբաններ. բրիջիներ. տաբատներ. 
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ֆուտբոլային բուտսեր. կրկնակոշիկներ. 
լողագլխարկներ. ներդիրներ շապիկների 
համար. քողեր. փողկապներ. կրունկներ. 
կոշիկների ճտքեր. տրիկոտաժեղեն. գրպաններ 
հագուստների համար. կոմբինեզոններ. 
բաճկոններ. կոստյումներ. լողազգեստներ. 
սպորտային մայկաներ. թիկնոցներ. կոշիկների 
կրկնատակեր. սպորտային հագուստ. 
վերարկուներ. գոտիներ. երկարաճիտ 
կոշիկներ. գուլպաներ. սպիտակեղեն. 
ձեռնոցներ. պիժամաներ. գլխակապեր. 
պատրաստի աստառներ. կարճաթև մայկաներ. 
խալաթներ. գոգնոցներ. շալեր. մուշտակներ. 
շրջազգեստներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. ապրանքների ցուցադրում. 
խորհրդատվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով. խորհրդատվություն 
գործարարության կազմակերպման հարցերով:

_____________________

(210) 20170149  (111) 26178
(220) 06.02.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 06.02.2027
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (հայկական 

կոնյակ)։
_____________________

(210) 20170150  (111) 26179
(220) 06.02.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 06.02.2027
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի։

_____________________

(210) 20170152  (111) 26180
(220) 06.02.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 06.02.2027
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի։

_____________________

(210) 20170153  (111) 26181
(220) 06.02.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 06.02.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտակ Քերոբյան 
Խոսրովի, Կոտայքի մարզ, գ. Քասախ, Վ. 
Սարգսյան 1, փակուղի 1, շ. 20, բն. 17, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(526) «JERUSALEM», «TOUR», «ԵՐՈՒՍԱՂԵՄ», 
«ՏՈՒՐ» բառերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, նարնջագույն, բաց և մուգ կապույտ, 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում, 
մասնավորապես՝ ավիափոխադրումներ, 
ավտոտրանսպորտի կայանատեղերի վար-
ձույթ, ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում, ճանապարհորդությունների 
երթուղիների ամրագրում, տրանսպորտային 
միջոցների ամրագրում, ապրանքների տեղ 
հասցնում, կրուիզների կազմակերպում, 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում, 
տրանսպորտային ծառայություններ, տուրիս-
տական գործակալությունների ծառայություն-
ներ (բացառությամբ հյուրանոցներում և 
պանսիոնատներում տեղերի ամրագրման), 
տուրիստական էքսկուրսիաներ.
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20170173  (111) 26182
(220) 09.02.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 09.02.2027
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Շվեց Հոլդինգ ԳմբՀ, CH 
(442) 03.04.2017
(540) 

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

դաս 30. կակաո. շոկոլադ. կակաոյով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ 
և բաղադրություններ դրանց համար. 
թխվածքաբլիթներ. հացաբուլկեղեն, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
շաքարի և շոկոլադե հիմքով հրուշակեղեն. 
խմորից արտադրանք. հացահատիկային 
արտադրանք. սննդային սառույց. պաղպաղակ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170190  (111) 26183
(220) 10.02.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 10.02.2027
(730) Աշոտ Անդրանիկի Առաքելյան, Երևան, 
Թամանյան 1Ա-7, AM 
(442) 16.03.2017

(540) 

(526) «ESTD» գրառումը և «2017» թիվն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սենյակների, դահլիճների վարձա-
կալում հավաքների համար, սրճարանների 
ծառայություններ, նախա ճաշարանների 
ծառայություններ, լուսավորող սարքերի 
վարձույթ, ինքնասպասարկման ռեստորանների 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170214  (111) 26184
(220) 15.02.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 15.02.2027
(730) «ԷՖՖԷ» ՍՊԸ, Երևան, Ազատության 16, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «BILLIARD CLUB» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, կանաչ և բաց շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 41. բիլիարդի ակումբի ծառա յու-

թյուններ:
_____________________
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(210) 20170241  (111) 26185
(220) 20.02.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 20.02.2027
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ, մասնավորապես` ցավազրկողներ, 
հակաբորբոքային դեղեր, անտիպիրետիկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170242  (111) 26186
(220) 20.02.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 20.02.2027
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ, մասնավորապես` ցավազրկողներ, 
հակաբորբոքային դեղեր, անտիպիրետիկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170243  (111) 26187
(220) 20.02.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 20.02.2027
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

մասնավորապես` ցավազրկողներ, հակա-
բորբոքային դեղեր, անտիպիրետիկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170244  (111) 26188
(220) 20.02.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 20.02.2027
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկ-

ներ, մասնավորապես` ցավազրկողներ, 
հակաբորբոքային դեղեր, անտիպիրետիկներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170250  (111) 26189
(220) 21.02.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 21.02.2027
(730) «Քինգ լաքի» ՍՊԸ, Երևան, Մելքումով 
32/3, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170262  (111) 26190
(220) 23.02.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 23.02.2027
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ, մախորկա, ծխելու ծխախոտ, 
ծխամորճի ծխախոտ, ինքնափաթթուկի 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ 
«սնուս», սիգարետներ, պապիրոսներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
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սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պարկուճներ 
և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170264  (111) 26191
(220) 23.02.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 23.02.2027
(730) «ԱմԷա ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, 
Քաջազնունու 4, բն. 6, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(526) «CAFE AND BAKERY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ, թեյ, հացաբուլկեղեն.
դաս 35. առևտուր.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170271  (111) 26192
(220) 24.02.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 24.02.2027
(730) ՈՒըրլփուլ Փրոփըրթիս, Ինք., Միչիգանի 
նահանգ, US 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 7. սննդի և ըմպելիքների վերա-

մշակման կամ պատրաստման նպատակով 
օգտագործվող կենցաղային նշանակության 
սարքավորումներ. խոհանոցի էլեկտրական 
տեխնիկա և սնունդը կտրատելու, 
մանրացնելու, աղալու, սեղմելու, ճզմելու, 

կտրելու, քամելու, հեղուկի վերածելու, ծեծելու, 
հարելու, խառնելու  սարքավորումներ, այդ 
թվում` խոհանոցի էլեկտրասարքավորումներ. 
ծեծող սարքեր. հարիչներ. բլենդերներ. սմուզի 
պատրաստելու հարմարանքներ. մրգային 
մամլիչներ. մրգերի և բանջարեղենների 
հյութաքամիչներ. ցենտրիֆուգա. մանրացնող 
սարքեր. մսաղացներ (մեքենաներ). սննդի 
վերամշակման սարքեր. էլեկտրական կտրող 
սարքեր. էլեկտրական դանակներ. էլեկտրական 
դանակներ սրող սարքեր. ունիվերսալ 
կտրող սարքեր. ունիվերսալ սրող սարքեր. 
մակարոնեղեն պատրաստելու մեքենաներ. 
սրճաղացներ. համեմունք մանրացնող սարքեր. 
պահածոների էլեկտրական բացիչներ. կարի 
մեքենաներ. ձեռագործության մեքենաներ. 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների մասեր և 
կցամասեր. 

դաս 11. լուսարձակող դիոդային 
(ԼԱԴ) լուսատուներ` ցուցադրական 
աշխատանքներում, առևտրի, 
արդյունաբերական, բնակելի տարածքներում, 
և ճարտարապետական աշխատանքներում 
լուսավորություն ապահովելու համար. 
լուսարձակող դիոդային (ԼԱԴ) լուսատուներ 
ներքին և արտաքին լուսավորություն ապահովելու 
համար. ջրամատակարարման ագրեգատներ. 
ջրազտման ագրեգատներ.  ջրի մաքրման 
սարքեր և մեքենաներ. ջրի մանրէազերծիչներ. 
սառնարանի ջրի զտման սարքեր. կենցաղային 
ջրի զտման ագրեգատներ. ջուրը փափկացնելու 
ագրեգատներ. ջրի լավորակման ագրեգատներ. 
լվացարանակոնքի տակ տեղակայված 
ջրի զտման համակարգեր. հետադարձ 
օսմոսի հարմարանքներ ջրի լավորակման 
սարքավորման մեջ օգտագործելու համար. 
հետադարձ օսմոսի հարմարանքներ ջրի մեջ 
աղի պարունակությունը նվազեցնելու համար. 
ներկառուցված ջրի զտման հարմարանքներ. 
ծորակի ջրի զտիչներ. վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքների մասեր և կցամասեր:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20170272  (111) 26193
(220) 24.02.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 24.02.2027
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(730) ՈՒըրլփուլ Փրոփըրթիս, Ինք., Միչիգանի 
նահանգ, US 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 7. սննդի և ըմպելիքների վերա-

մշակման կամ պատրաստման նպատակով 
օգտագործվող կենցաղային նշանակության 
սարքավորումներ. խոհանոցի էլեկտրական 
տեխնիկա և սնունդը կտրատելու, 
մանրացնելու, աղալու, սեղմելու, ճզմելու, 
կտրելու, քամելու, հեղուկի վերածելու, ծեծելու, 
հարելու, խառնելու  սարքավորումներ, այդ 
թվում` խոհանոցի էլեկտրասարքավորումներ. 
ծեծող սարքեր. հարիչներ. բլենդերներ. սմուզի 
պատրաստելու հարմարանքներ. մրգային 
մամլիչներ. մրգերի և բանջարեղենների 
հյութաքամիչներ. ցենտրիֆուգա. մանրացնող 
սարքեր. մսաղացներ. սննդի վերամշակման 
սարքեր. էլեկտրական կտրող սարքեր. 
էլեկտրական դանակներ. էլեկտրական 
դանակներ սրող սարքեր. ունիվերսալ 
կտրող սարքեր. ունիվերսալ սրող սարքեր. 
մակարոնեղեն պատրաստելու մեքենաներ. 
սրճաղացներ. համեմունք մանրացնող սարքեր. 
պահածոների էլեկտրական բացիչներ. կարի 
մեքենաներ. ձեռագործության մեքենաներ. 
լվացքի մեքենաներ. ամանեղեն լվացող 
մեքենաներ. թափոնները մանրացնող սարքեր. 
փոխարկիչների գոտիներ. էլեկտրական 
մաքրող (ճնշման տակ լվացող) սարքեր. 
սնունդը մաքրելու հարմարանքներ. արդուկներ. 
էլեկտրական փոշեկուլներ. հատակը փայլեցնող 
էլեկտրական  սարքեր. հատակը փայլեցնող 
էլեկտրական  սարքերի հետ օգտագործվող 
սկավառակներ. էլեկտրական շոգեմաքրիչներ. 
շարժիչներ, այդ թվում` էլեկտրական շարժիչներ 
(բացառությամբ հողի փոխադրամիջոցների). 
սառնարանների և օդորակիչների ճնշակներ. 
էլեկտրապոմպեր. կոնդեսացման սարքեր. 
մասեր և կցամասեր վերոնշյալ ապրանքների 
համար.

դաս 9. կշռող, չափող, վերահսկող 
սարքավորումներ և գործիքներ, խոհանոցային 
կշեռքներ. խոհանոցային թերմոստատ. 

գազօջախների և վառարանների ջերմաչափներ. 
անհատական և գրպանի համակարգիչներ. 
կենցաղային սպասարկման տեխնիկայի հեռա-
կառավարման և վերահսկման նպատա կով 
օգտագործվող համակարգչային ապահովման 
ծրագրեր. էլեկտրական տեխնիկայի 
պարագաներ. անվտանգության համակարգեր 
և հեռահաղորդակցման սարքավորումներ, 
օպտիկական ծրիչներ (սկաներներ). 
համակարգչային տպիչներ. համակարգչային 
մոնիտորներ. համակարգչային արտաքին 
սարքեր. ինտերնետով վերահսկվող տան 
ավտոմատացման համակարգեր. կենցաղային 
իրերի ինտերնետային թվային վերահսկման 
և շահագործման էլեկտրական վահանակներ. 
էլեկտրական տեխնիկայի պարագաներ. 
լուսավորություն, տնային ժամանցի և հսկման 
համակարգեր, անվտանգության համակարգեր 
և հեռահաղորդակցման սարքավորումներ, 
կենտրոնական ներտնային կապի սարքեր, 
որոնք հեշտացնում են բազմաթիվ 
կապի միջոցները մեկ ընդհանուր կապի 
անցուղու հետ ինտեգրացումը, լայնաշերտ 
ինտերնետ մոդեմներ, ՀՀԴ (համապիտանի 
հաջորդական դող) օպերատիվ ծրագրային 
ապահովում, խոհարարական պարագաների 
օգտագործման համար նախատեսված 
ավտոմատ ժամանակաչափներ, ըմպելիքներ 
պատրաստող սարքերի օգտագործման համար 
նախատեսված ավտոմատ ժամանակաչափներ, 
էլեկտրական ժամանակաչափներ, գինու 
ջերմաչափիչներ, սննդին և խոհարարությանն 
առնչվող համակարգչային ծրագրեր, 
խոհարարությանը, սննդի պատրաստմանը, 
սննդամթերքի վերամշակմանը, սպասքին 
կամ կենցաղային տեխնիկային առնչվող 
նախապես գրանցված տեղեկատվության 
տվյալների պահպանման սարք,  հեռա-
կառավարման սարքեր (էլեկտրոնային), 
ջերմատաքացուցիչների և օդորակիչների 
հեռակառավարման վահանակներ, մետա-
ղադրամով շահագործվող սարքավորման 
մեխանիզմներ,  զարթուցիչներ, էլեկտրական 
մարտկոցներ, մարտկոցների լիցքավորման 
սարքեր,  ջերմաստիճանի ցուցիչներ, 
տրանսֆորմատորներ, հրդեհաշիջման 
սարքավորումներ, լարման կայունացուցիչներ, 
էլեկտրաէներգիայի կայունացուցիչներ, 
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էլեկտրաէներգիա մատակարարող սարքեր, 
էներգիայի անընդհատորեն մատակարարման 
սարքեր, վերոնշյալ բոլոր ապրանքների մասեր 
և կցամասեր.

դաս 11. խոհարարական, տաքացնելու, 
բովելու, շոգեխաշելու, չորացնելու, սառնա-
րանային և սառցարանային սարքավորումներ, 
այդ թվում՝ էլեկտրատաքացվող սարքեր, 
սառնարանային խցիկներ, սառցարանային 
խցիկներ,   ընմպելիքների սառեցման սարքա-
վորումներ, միկրոալիքային վառարաններ, 
սննդամթերքի տաքացման խցիկներ, 
հացաբուլկեղեն և խորոված պատրաստելու 
սարքավորումներ, սննդամթերքի համար 
նախատեսված էլեկտրատաքացման 
խցիկներ, տեխնիկա, մասնավորապես՝ 
սառնարաններ, սառցարաններ, սառնարան-
սառցարաններ, սառույց պատրաստելու 
հարմարանքներ, էլեկտրական վառարաններ, 
գազօջախներ և կերակուր պատրաստելու 
համար նախատեսված տաք սալիկներով 
հարմարանքներ, գազի, էլեկտրական և 
շոգիով աշխատող գրիլներ, դուրս քաշվող 
պահարաններ, վերահսկվող ջերմաստիճանով 
գինու մառաններ, ջերմաստիճանը կառավարող 
էլեկտրական վառարան` ներկառուցված ջրի 
լոգարանով, հագուստը չորացնելու մեքենաներ 
և խցիկներ, մորթյա իրերից հոտը վերացնող և 
դրանք չորացնող հարմարանքներ, ջեռուցման, 
գոլորշու արտադրման, հովացման և օդորակման 
սարքավորումներ, այդ թվում՝  վառարաններ, 
ջեռոցներ, տաքացուցիչներ, փոխարկման 
այրիչներ, ջերմային պոմպեր, օդորակիչներ, 
օդորակիչների ագրեգատներ, կոնդենսացման 
ագրեգատներ,  գոլորշիարար ագրեգատ-
ներ, գոլորշիարար գալարախողովակներ,  
չորաց նող սարքեր (չորուցիչներ), խոնա-
վացնող սարքեր (խոնավարարներ), 
կենտորնական խոնավացման սարքեր 
(խոնավարարներ), օդի զտիչներ, օդի 
մաքրության ագրեգատներ, կենտրոնական 
օդամաքրիչներ, օդափոխիչներ, շարժական 
էլեկտրական օդափոխիչներ, վառարան-
կաթսաներ, ջերմափոխանակիչներ, խոհանոցի 
և կենցաղային ջրի տաքացման, հովացման և 
որակի ապահովման սարքավորումներ, այդ 
թվում ՝ ջրամատակարարման ագրեգատներ 
սառնարանում սառը ջուր և սառույց ստանալու 

համար,  տաք, սառը, եռացող, գազավորված 
և զտված ջուր ստանալու հարմարանքներ, 
տաք ջրի բաշխիչներ, գազի և էլեկտրական 
ջրատաքացուցիչներ, ջրային սառեցուցիչեր, 
լուսարձակող դիոդային (ԼԱԴ) լուսատուներ` 
ցուցադրական աշխատանքներում, առևտրի, 
արդյունաբերական, բնակելի տարածքներում, 
և ճարտարապետական աշխատանքներում 
լուսավորություն ապահովելու համար, 
լուսարձակող դիոդային (ԼԱԴ) լուսատուներ 
ներքին և արտաքին լուսավորություն ապա-
հովելու համար, ջրամատակարարման 
ագրեգատներ, ջրազտման ագրեգատներ,  
ջրի մաքրման սարքեր և մեքենաներ, ջրի 
մանրէազերծիչներ, սառնարանի ջրի զտման 
սարքեր, կենցաղային ջրի զտման ագրեգատ-
ներ, ջուրը փափկացնելու ագրեգատներ, ջրի 
լավորակման ագրեգատներ, լվացարանակոնքի 
տակ տեղակայված ջրի զտման համակարգեր, 
հետադարձ օսմոսի հարմարանքներ ջրի 
լավորակման սարքավորման մեջ օգտա գոր-
ծելու համար, հետադարձ օսմոսի հարմա-
րանքներ ջրի մեջ աղի պարունակությունը 
նվազեցնելու համար, ներկառուցված ջրի 
զտման հարմարանքներ, ծորակի ջրի զտիչներ, 
փոխարինման զտիչներ, լվացարանակոնքեր, 
լվացքատան լվացարաններ, լվացարանի 
պարագաներ, մասնավորապես` ծորակներ, 
սրսկիչներ, շարժական կամ ներկառուցվող 
գազօջախներ, շարժական սառցարաններ, 
էլեկտրական թավա տապակա անելու 
համար, կերակուրը դանդաղ եփելու համար 
նախատեսված կաթսաներ, շարժական 
կամ ներկառուցվող հարմարանքներ, 
կերակուրը խորովելու (գրիլ) շարժական կամ 
ներկառուցվող թավաներ, շարժական կամ 
ներկառուցվող ջեռուցման սալեր, շարժական 
կամ ներկառուցվող եփող հարմարանքեր, 
շարժական կամ ներկառուցվող խոհանոցային 
սալօջախներ, շարժական սառնարաններ, 
շարժական կամ ներկառուցվող գինու չիլերներ, 
շարժական կամ ներկառուցվող հարմարանքներ 
սառույց պատրաստելու համար, վաֆլի 
պատրաստելու հարմարանքներ, շարժական 
կամ ներկառուցվող վառարաններ, կերակուրը 
ձեթով պատրաստելու համար նախատեսված 
թավաներ, գոլորշեփներ, խուղակային 
խոհանոցային սալօջախներ, խոհանոցային 
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սալօջախներ բրինձ պատրաստելու համար, 
կերակուրներ տաքացնելու էլեկտրական 
ագրեգատներ, տաքացնող հարմարանքներ, 
էլեկտրական ճարպաջեռոցներ, շարժական 
կամ ներկառուցվող հարմարանքներ 
կերակուրներ տաքացնելու համար, սնունդը 
ճնշման տակ պատրաստելու խոհանոցային 
սալօջախներ (շուտեփուկներ), կերակուրը 
պտտեցնելով խորովելու շարժական կամ 
ներկառուցվող հարմարանքներ, շամփուրներ, 
տոստերներ, տոստեր պատրաստելու 
գազօջախներ, թեյամաններ, տաք ըմպելիքներ 
պատրաստելու էլեկտրական մեքենաներ, կաթի 
էլեկտրական  հարիչներ, թեյ պատրաստելու 
հարմարանքներ, էլեկտրական սրճեփներ, 
էսպրեսսո պատրաստելու մեքենաներ,  
կապուչինո պատրաստելու հարմարանքներ, 
մակարոնեղեն պատրաստելու մեքենաներ, 
յոգուրտ պատրաստելու էլեկտրական 
հարմարանքներ, շարբաթ պատրաստելու 
հարմարանքներ, պաղպաղակ պատրաստելու 
հարմարանքներ, կրեպիեռա պատրաստելու 
հարմարանքներ, խոհանոցային սալօջախներ 
ձվածեղ պատրաստելու համար, սենդվիչ 
պատրաստելու հարմարանքներ, խոհանոցային 
սալօջախներ պիցա պատրաստելու համար, 
մազերը չորացնելու սարքեր, վերոնշյալ բոլոր 
ապրանքները փոխարինող մասեր և կցամասեր.

դաս 37. լվացքի մեքենաների պարագա-
ների և ապարատների տեղադրում, հավաքում, 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում, 
հագուստ չորացնելու մեքենաներ, ամանեղեն 
լվանալու մեքենաներ, սննդի թափոնների 
հեռացման մեքենաներ, սննդի թափոնների և 
աղբի սեղմման մեքենաներ, շարժիչներ, այդ 
թվում` էլեկտրական շարժիչներ (բացառությամբ 
հողի տրանսպորտային միջոցների), սառեցման 
և օդորակման ճնշակներ, ինչպես նաև 
էլեկտրապոմպեր, ջեռուցման, խոհարարական, 
սառնարանային, սառեցման, չորացման, 
օդորակման, օդի մաքրության, օդափոխման 
և ջրամատակարարման սարքավորումների 
և պարագաների տեղադրում, հավաքում, 
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20170295  (111) 26194
(220) 01.03.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 01.03.2027
(730) «Էքստերիեր  գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի պող., շ. 50, բն. 12, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «GROUP» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածատող, սևեռակայող նյութեր, չմշակված 
բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ գեղանկարչության, գեղազարդ-
ման նպատակների և գեղարվեստական 
տպագրության համար.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. առևտուր, արտահանում, ներ-
մուծում:

_____________________

(210) 20170299  (111) 26195
(220) 02.03.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 02.03.2027
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20170300  (111) 26196
(220) 02.03.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 02.03.2027
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդու համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170307  (111) 26197
(220) 03.03.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 03.03.2027
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 34.  մախորկա. պապիրոսներ, էլեկտրո-

նային սիգարետներ, սիգարներ, սիգարիլներ. 
քթախոտ. սիգարետների պապիրոսաթուղթ, 
սիգարետների պարկուճներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170311  (111) 26198
(220) 03.03.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 03.03.2027
(730) «Իմանի հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Կ. 
Ուլնեցու 72, 49 տարածք, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(526) «DECOR» բառը և «DESIGN STUDIO» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպավում է կանաչ, 
խակի կանաչ, բաց կանաչ, մորեգույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ինտերիերի դիզայներական 
ապրանքների վաճառք.

դաս 42.  ինտերիերի դիզայն:
_____________________

(210) 20170325  (111) 26199
(220) 07.03.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 07.03.2027
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) Բացի «ՈՍԿԵՎԱԶ», «VOSKEVAZ», 
«ՈՒՐԶԱՆԱ» և «URZANA» գրառումներից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մուգ շագանակագույն, ոսկեգույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի։
_____________________
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(210) 20170326  (111) 26200
(220) 07.03.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 07.03.2027
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) Բացի «ՈՍԿԵՎԱԶ», «VOSKEVAZ», 
«ՆՈՒՌԱԶ» և «NURAZ»   գրառումներից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կար միր, մուգ շագանակագույն, ոսկեգույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի։
_____________________

(210) 20170368 (111) 26201
(220) 15.03.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 15.03.2027
(730) «Գյուղատնտես մայրեր» գյուղա տնտե-
սական կոոպերատիվ (Գ/Կ), Գեղարքունիքի 
մարզ, գ. Դպրավանք, AM 
(442) 03.04.2017

(540) 

(526) «Լորենի» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ, բաց և մուգ կանաչ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 31. լորենու չմշակված կամ չվերա-
մշակված սերմեր. լորենու սոխուկներ, լորենու 
տնկիներ և սերմեր:

_____________________

(210) 20170373  (111) 26202
(220) 16.03.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 16.03.2027
(730) Արման Աբրահամյան, Երևան, Կոմիտասի 
պող. 34/1, բն. 30, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

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

դաս 32. լիմոնադ:
_____________________

(210) 20170407  (111) 26203
(220) 27.03.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 27.03.2027
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(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 0043, 
Շիրակի 2/2, AM 
(442) 18.04.2017
(540) 

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

դաս 1. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ցեմենտին անջրանցիկություն հաղորդելու 
համար, բացառությամբ ներկերի. սոսինձներ 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
լուծիչներ լաքերի համար. սոսնձանյութ 
(սոսինձ), բացառությամբ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար 
օգտագործվողների. բնական սոսինձներ 
(սոսնձող նյութեր) արդյունաբերական նպա-
տակների համար. պատրաստուկներ, որոնք 
աղյուսե կամ քարե շարվածքը պաշտպանում 
են խոնավությունից, բացառությամբ ներկերի. 
բաղադրություններ տեխնիկական խեցեղենի 
արտադրության համար:

_____________________

(210) 20170462  (111) 26204
(220) 04.04.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 04.04.2027
(730) ԷսՍիԷյ Հայջին Փրոդաքթս ԱԲ, SE 
(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ. 

նյութեր լվացքի համար. լվացող միջոցներ. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակ-
ման համար. մաշկի խնամքի միջոցներ, այն 
է՝ լվացվելու կրեմներ, մաքրման կրեմներ, 
խոնավարար միջոցներ, լոսյոններ մաշկի 
համար, պաշտպանիչ կրեմներ, ցինկով 
կրեմներ, ձեռքերը լվանալու նյութեր, ոչ 
բուժական օճառներ, հատով օճառ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր. լոգանքի յուղեր. ոչ բուժական 
շամպուններ և լավորակիչներ. մազերի ժել. 
սափրվելու լոսյոններ. ոչ բուժական ատամի 
մածուկներ. հոտազերծիչներ. միանգամյա 
օգտագործման տոգորված թղթե և բամբակե 
պարագաներ մաքրման, հիգիենայի և 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար.

դաս 5. դեղագործական լոսյոններով 
տոգորված միանգամյա օգտագործման թղթե և 
բամբակե պարագաներ մաքրման և հիգիենիկ 
նպատակների համար. բարձիկներ կրծքով 
կերակրելիս օգտագործելու համար. միան-
գամյա օգտագործման խանձարուրներ. կիսա-
վարտիք-տակաշորեր. ամենօրյա միջադիրներ. 
տամպոններ. հիգիենիկ միջադիրներ 
(սրբիչներ) և այլ խոնավածուծ պարագաներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ախտորոշման միջոցներ դեղագործական 
նպատակների համար. վերքի մաքրման 
հավաքակազմեր՝ կազմված վերքի մաքրման 
բժշկական միջոցներից և վիրակապերից. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
վիրակապեր, բժշկական ժապավեններ, 
կալանդներ (բանդաժներ) հիգիենիկ և (կամ) 
բժշկական նպատակների համար.

դաս 9. առողջապահության, անձնական 
խնամքի, անպահությամբ տառապողների 
խնամքի  և  ծերերի   խնամքի   բոլոր       
հայեցակե տերի վերաբերյալ տեղեկություններ 
պարունակող ցան կացած տեսքի 
համակարգչային ծրա գրային ապահովում. 
միզար ձակման պատկերի չափման հետ կապ-
ված համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
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տեղեկատվության հաղորդման սարքեր. 
տեղեկատվության պահպանման սարքեր. 
տեղեկատվության մշակման սարքավորում-
ներ և պարագաներ. հաղորդակցության 
սարքավորումներ. սենսորներ և դետեկտորներ. 
ծրագրային ապահովում գործարարության 
ասպարեզում գործերի կառավարման և 
հաճախորդների սպասարկման վերլուծության 
համար, երթևեկի և այցելուների տվյալների, 
սպառման և պաշարների մակարդակի 
վերլուծության համար. ծրագրային ապահովում 
գործառնությունները կառավարելու և 
օպտիմալացնելու համար, ծրագրային 
ապահովում որակի բարելավման համար. 
ծրագրային ապահովում երթևեկի և այցելուների 
տվյալների, սպառման և պաշարների 
մակարդակի վերաբերյալ հաճախորդներին 
և աշխատակիցներին տեղեկատվություն 
տրամադրելու համար. ծրագրային ապահովում 
հավելվածների տեսքով. համակարգչային 
համակարգեր օդափոխման, օդի մաքրման 
և օդի թարմացման սարքերի և կայանքների, 
հիգիենիկ սարքավորանքի և կայանքների, 
մասնավորապես՝ զուգարանների, միզաման-
ների (սանիտարական սարքավորանք), 
լվացարանների, ձեռքերը չորացնելու սարքերի, 
սրբիչների բաշխիչների, օճառի բաշխիչների, 
զուգարանի թղթի բաշխիչների, աերոզոլային 
տարողությունների ավտոմատ կառավարման 
համար.

դաս 10. օրթոպեդիկ պահող վիրակապեր և 
օրթոպեդիկ կալանդներ և գուլպեղեն. բժշկական 
սեղմող (կոմպրեսիոն) երկար գուլպաներ, 
զուգագուլպաներ և կարճագուլպաներ, 
բժշկական պահող երկար գուլպաներ. 
գիպսի կապեր և կալանդներ օրթոպեդիկ 
նպատակների համար. վիրաբուժական 
սևեռաթիթեղներ. օրթոպեդիկ իրեր. խծուծման 
նյութեր օրթոպեդիկ նպատակների համար 
(ընդգրկված այս դասում).

դաս 16. թուղթ և թղթե իրեր, այն է՝ սրբելու, 
չորացնելու, մաքրելու և ողորկելու (փայլեցնելու) 
թղթեր և լվանալու թղթեր՝ գլանափաթեթի 
տեսքով կամ նախապես կաղապարված. 
թաղանթանյութից ջնջոցներ. թղթե սրբիչներ, 
թղթե թաշկինակներ, թղթե անձեռոցիկներ, 
խոհանոցային թղթե սրբիչներ գլանափաթեթի 
տեսքով և զուգարանի թուղթ գլանափաթեթի 

տեսքով. թղթե ձեռնոցներ լվանալու համար. 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ). թղթե պաշտպանիչ 
պատյաններ. թղթե պաշտպանիչ պատյաններ 
պլաստմասսայե հակառակ երեսով. մանկական 
կրծկալներ. սեղանի թղթե սփռոցներ.

դաս 20. ոչ մետաղական անշարժ 
կանգնակ ներ, բռնիչներ և բաշխիչներ թղթից 
պատրաստված ապրանքների համար, 
ինչպիսիք են սրբիչները, անձեռոցիկները, 
խոհանոցային սրբիչների գլանափաթեթները 
և զուգարանի թղթի գլանափաթեթները. 
թղթից կամ պլաստմասսայից պատրաստված 
փաթեթավորումներ. պլաստմասսայե նյութեր 
օճառի, ճարպազերծիչ միջոցների, լվացող 
միջոցների փաթեթավորման համար.

դաս 21. կանգնակներ, բռնիչներ, տարո-
ղություններ և բաշխիչներ թղթի, թղթե 
սրբիչների, հեղուկ օճառի, օդի հոտա-
զերծիչների և այլ տնային, խոհանոցային 
կամ հարդարանքի ապրանքների համար. 
արկղեր, արկղեր հիգիենիկ ապրանքների 
համար, լաթեր մաքրություն անելու համար. 
տնային կամ խոհանոցային կահկարասի և 
սպասք (բացառությամբ ազնիվ մետաղներից 
պատրաստվածների կամ դրանցով 
պատվածների).

դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր-
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի սպիտակեղեն՝ 
գործվածքային, ոչ գործվածքային կամ 
համակցված թղթի հետ. անկողնու և սեղանի 
ծածկոցներ, սավաններ.

դաս 35. գործարար (բիզնես) տեղեկա-
տվության առցանց տրամադրման ծառայու-
թյուններ տվյալների համակարգչային 
հիմնա պաշարներից կամ ինտերնետից. 
նմուշների տարածում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում.

դաս 38. համակարգչային հիմնապաշար 
մուտքի ապահովում, որում հավաքված են 
առողջապահության, հիգիենիկ խնամքի և 
ծերերի խնամքի վերաբերյալ տեղեկություններ. 
ինտերնետ մուտքի ապահովում տեղեկա-
տվության հաղորդման և տարածման 
նպատակով.
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դաս 41. կրթություն. անձնական խնամքի, 
առողջապահության և ծերերի խնամքի 
հետ կապված կրթական ծառայություններ. 
անձնական խնամքի, առողջապահության 
և ծերերի խնամքի հետ կապված կրթական 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.

դաս 42. արդյունաբերական վերլուծում-
ների և հետազոտությունների ծառայություն-
ներ թղթի արդյունաբերության ոլորտում, 
ներառյալ` տնային, հիգիենիկ, սանիտարական 
և կոսմետիկական նպատակների համար թղթե 
և բամբակե ապրանքների ոլորտը. որակի 
ապահովման ոլորտում խորհրդատվություն. 
երթևեկի և այցելուների տվյալների, սպառման և 
պաշարների մակարդակի վերլուծության որակի 
բարելավման հետ կապված խորհրդատվու-
թյուն և վերլուծումներ.

դաս 44. առողջապահական ծառայու-
թյուններ. առողջության հետ կապված 
խորհրդատվական ծառայություններ. անհատա-
կանացված առողջապահական ծառայու-
թյունների պլանավորման, կազմակերպման և 
մշտադիտարկման ծառայություններ, ներառյալ` 
այդպիսի ծառայությունների տրամադրումը 
առցանց կամ ինտերնետի միջոցով. մարդկանց 
հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայություններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170463  (111) 26205
(220) 04.04.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 04.04.2027
(730) ԷսՍիԷյ Հայջին Փրոդաքթս ԱԲ, SE 
(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ. 

նյութեր լվացքի համար. լվացող միջոցներ. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակ-
ման համար. մաշկի խնամքի միջոցներ, այն 

է՝ լվացվելու կրեմներ, մաքրման կրեմներ, 
խոնավարար միջոցներ, լոսյոններ մաշկի 
համար, պաշտպանիչ կրեմներ, ցինկով 
կրեմներ, ձեռքերը լվանալու նյութեր, ոչ 
բուժական օճառներ, հատով օճառ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր. լոգանքի յուղեր. ոչ բուժական 
շամպուններ և լավորակիչներ. մազերի ժել. 
սափրվելու լոսյոններ. ոչ բուժական ատամի 
մածուկներ. հոտազերծիչներ. միանգամյա 
օգտագործման տոգորված թղթե և բամբակե 
պարագաներ մաքրման, հիգիենայի և 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. բամբակե տամպոններ կոսմետիկա-
կան նպատակների համար.

դաս 5. դեղագործական լոսյոններով 
տոգորված միանգամյա օգտագործման թղթե և 
բամբակե պարագաներ մաքրման և հիգիենիկ 
նպատակների համար. բարձիկներ կրծքով 
կերակրելիս օգտագործելու համար. միանգամյա 
օգտագործման խանձարուրներ. կիսավարտիք-
տակաշորեր. ամենօրյա միջադիրներ. 
տամպոններ. հիգիենիկ միջադիրներ 
(սրբիչներ) և այլ խոնավածուծ պարագաներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ախտորոշման միջոցներ դեղագործական 
նպատակների համար. վերքի մաքրման 
հավաքակազմեր՝ կազմված վերքի մաքրման 
բժշկական միջոցներից և վիրակապերից. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
վիրակապեր, բժշկական ժապավեններ, 
կալանդներ (բանդաժներ) հիգիենիկ և (կամ) 
բժշկական նպատակների համար.

դաս 9. առողջապահության, անձնական 
խնամքի, անպահությամբ տառապողների 
խնամքի և ծերերի խնամքի բոլոր հայեցակետերի 
վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող 
ցանկացած տեսքի համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում. միզարձակման պատկերի 
չափման հետ կապված համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. տեղեկատվության 
հաղորդման սարքեր. տեղեկատվության 
պահպանման սարքեր. տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և պարագաներ. 
հաղորդակցության սարքավորումներ. սեն-
սորներ և դետեկտորներ. ծրագրային 
ապահովում գործարարության ասպարեզում 
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գործերի կառավարման և հաճախորդների 
սպասարկման վերլուծության համար, երթևեկի 
և այցելուների տվյալների, սպառման և 
պաշարների մակարդակի վերլուծության համար. 
ծրագրային ապահովում գործառնությունները 
կառավարելու և օպտիմալացնելու համար, 
ծրագրային ապահովում որակի բարելավման 
համար. ծրագրային ապահովում երթևեկի 
և այցելուների տվյալների, սպառման և 
պաշարների մակարդակի վերաբերյալ 
հաճախորդներին և աշխատակիցներին 
տեղեկատվություն տրամադրելու համար. 
ծրագրային ապահովում հավելվածների տեսքով. 
համակարգչային համակարգեր օդափոխման, 
օդի մաքրման և օդի թարմացման սարքերի 
և կայանքների, հիգիենիկ սարքավորանքի և 
կայանքների, մասնավորապես՝ զուգարան-
ների, միզամանների (սանիտարական 
սարքավորանք), լվացարանների, ձեռքերը 
չորացնելու սարքերի, սրբիչների բաշխիչների, 
օճառի բաշխիչների, զուգարանի թղթի 
բաշխիչների, աերոզոլային տարողությունների 
ավտոմատ կառավարման համար.

դաս 10. օրթոպեդիկ պահող վիրակապեր 
և օրթոպեդիկ կալանդներ և գուլպեղեն. բժշկա-
կան սեղմող (կոմպրեսիոն) երկար գուլպա-
ներ, զուգագուլպաներ և կարճագուլպաներ, 
բժշկական պահող երկար գուլպաներ. 
գիպսի կապեր և կալանդներ օրթոպեդիկ 
նպատակների համար. վիրաբուժական 
սևեռաթիթեղներ. օրթոպեդիկ իրեր. խծուծման 
նյութեր օրթոպեդիկ նպատակների համար 
(ընդգրկված այս դասում).

դաս 16. թուղթ և թղթե իրեր, այն է՝ սրբելու, 
չորացնելու, մաքրելու և ողորկելու (փայլեցնելու) 
թղթեր և լվանալու թղթեր՝ գլանափաթեթի 
տեսքով կամ նախապես կաղապարված. 
թաղանթանյութից ջնջոցներ. թղթե սրբիչներ, 
թղթե թաշկինակներ, թղթե անձեռոցիկներ, 
խոհանոցային թղթե սրբիչներ գլանափաթեթի 
տեսքով և զուգարանի թուղթ գլանափաթեթի 
տեսքով. թղթե ձեռնոցներ լվանալու համար. 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ). թղթե պաշտպանիչ 
պատյաններ. թղթե պաշտպանիչ պատյաններ 
պլաստմասսայե հակառակ երեսով. մանկական 
կրծկալներ. սեղանի թղթե սփռոցներ.

դաս 20. ոչ մետաղական անշարժ 
կանգնակներ, բռնիչներ և բաշխիչներ թղթից 
պատրաստված ապրանքների համար, 
ինչպիսիք են սրբիչները, անձեռոցիկները, 
խոհանոցային սրբիչների գլանափաթեթները 
և զուգարանի թղթի գլանափաթեթները. 
թղթից կամ պլաստմասսայից պատրաստված 
փաթեթավորումներ. պլաստմասսայե նյութեր 
օճառի, ճարպազերծիչ միջոցների, լվացող 
միջոցների փաթեթավորման համար.

դաս 21. կանգնակներ, բռնիչներ, տարո-
ղություններ և բաշխիչներ թղթի, թղթե 
սրբիչների, հեղուկ օճառի, օդի հոտա-
զերծիչների և այլ տնային, խոհանոցային 
կամ հարդարանքի ապրանքների համար. 
արկղեր, արկղեր հիգիենիկ ապրանքների 
համար, լաթեր մաքրություն անելու համար. 
տնային կամ խոհանոցային կահկարասի և 
սպասք (բացառությամբ ազնիվ մետաղներից 
պատրաստվածների կամ դրանցով 
պատվածների).

դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր-
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի սպիտակեղեն՝ 
գործվածքային, ոչ գործվածքային կամ 
համակցված թղթի հետ. անկողնու և սեղանի 
ծածկոցներ, սավաններ.

դաս 35. գործարար (բիզնես) տեղեկա-
տվության առցանց տրամադրման ծառայու-
թյուններ տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներից կամ ինտերնետից. 
նմուշների տարածում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում.

դաս 38. համակարգչային հիմնապաշար 
մուտքի ապահովում, որում հավաքված են 
առողջապահության, հիգիենիկ խնամքի և 
ծերերի խնամքի վերաբերյալ տեղեկություններ. 
ինտերնետ մուտքի ապահովում տեղեկա-
տվության հաղորդման և տարածման 
նպատակով.

դաս 41. կրթություն. անձնական խնամքի, 
առողջապահության և ծերերի խնամքի 
հետ կապված կրթական ծառայություններ. 
անձնական խնամքի, առողջապահության 
և ծերերի խնամքի հետ կապված կրթական 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
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դաս 42. արդյունաբերական վերլուծում-
ների և հետազոտությունների ծառայություններ 
թղթի արդյունաբերության ոլորտում, ներառյալ` 
տնային, հիգիենիկ, սանիտարական և 
կոսմետիկական նպատակների համար թղթե 
և բամբակե ապրանքների ոլորտը. որակի 
ապահովման ոլորտում խորհրդատվություն. 
երթևեկի և այցելուների տվյալների, սպառման և 
պաշարների մակարդակի վերլուծության որակի 
բարելավման հետ կապված խորհրդատվություն 
և վերլուծումներ.

դաս 44. առողջապահական ծառայու-
թյուններ. առողջության հետ կապված 
խորհրդատվական ծառայություններ. անհատա-
կանացված առողջապահական ծառայու-
թյունների պլանավորման, կազմակերպման և 
մշտադիտարկման ծառայություններ, ներառյալ` 
այդպիսի ծառայությունների տրամադրումը 
առցանց կամ ինտերնետի միջոցով. մարդկանց 
հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայություններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170464  (111) 26206
(220) 04.04.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 04.04.2027
(730) ԷսՍիԷյ Հայջին Փրոդաքթս ԱԲ, SE 
(442) 18.04.2017
(540) 

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

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ. 

նյութեր լվացքի համար. լվացող միջոցներ. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեց ման), ճարպազերծման և հղկամշակ-
ման համար. մաշկի խնամքի միջոցներ, այն 
է՝ լվացվելու կրեմներ, մաքրման կրեմներ, 
խոնավարար միջոցներ, լոսյոններ մաշկի 
համար, պաշտպանիչ կրեմներ, ցինկով 
կրեմներ, ձեռքերը լվանալու նյութեր, ոչ 
բուժական օճառներ, հատով օճառ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր. լոգանքի յուղեր. ոչ բուժական 
շամպուններ և լավորակիչներ. մազերի ժել. 
սափրվելու լոսյոններ. ոչ բուժական ատամի 
մածուկներ. հոտազերծիչներ. միանգամյա 
օգտագործման տոգորված թղթե և բամբակե 
պարագաներ մաքրման, հիգիենայի և 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար.

դաս 5. դեղագործական լոսյոններով 
տոգորված միանգամյա օգտագործման թղթե և 
բամբակե պարագաներ մաքրման և հիգիենիկ 
նպատակների համար. բարձիկներ կրծքով 
կերա կրելիս օգտագործելու համար. միան  գամյա 
օգտագործման խանձարուրներ. կիսավար-
տիք-տակաշորեր. ամենօրյա միջադիրներ. 
տամպոններ. հիգիենիկ միջադիրներ 
(սրբիչներ) և այլ խոնավածուծ պարագաներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ախտորոշման միջոցներ դեղագործական 
նպատակների համար. վերքի մաքրման 
հավաքակազմեր՝ կազմված վերքի մաքրման 
բժշկական միջոցներից և վիրակապերից. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
վիրակապեր, բժշկական ժապավեններ, 
կալանդներ (բանդաժներ) հիգիենիկ և (կամ) 
բժշկական նպատակների համար.

դաս 9. առողջապահության, անձնական 
խնամքի, անպահությամբ տառապողների 
խնամքի և ծերերի խնամքի բոլոր հայեցակետերի 
վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող 
ցանկացած տեսքի համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. միզարձակման պատկերի 
չափման հետ կապված համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. տեղեկատվության 
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հաղորդման սարքեր. տեղեկատվության 
պահպանման սարքեր. տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և պարագաներ. 
հաղորդակցության սարքավորումներ. 
սենսորներ և դետեկտորներ. ծրագրային 
ապահովում գործարարության ասպարեզում 
գործերի կառավարման և հաճախորդների 
սպասարկման վերլուծության համար, երթևեկի 
և այցելուների տվյալների, սպառման և 
պաշարների մակարդակի վերլուծության համար. 
ծրագրային ապահովում գործառնությունները 
կառավարելու և օպտիմալացնելու համար, 
ծրագրային ապահովում որակի բարելավման 
համար. ծրագրային ապահովում երթևեկի 
և այցելուների տվյալների, սպառման և 
պաշարների մակարդակի վերաբերյալ 
հաճախորդներին և աշխատակիցներին 
տեղեկատվություն տրամադրելու համար. ծրա-
գրային ապահովում հավելվածների տեսքով. 
համակարգչային համակարգեր օդափոխման, 
օդի մաքրման և օդի թարմացման սարքերի 
և կայանքների, հիգիենիկ սարքավորանքի և 
կայանքների, մասնավորապես՝ զուգարան-
ների, միզամանների (սանիտարական 
սարքավորանք), լվացարանների, ձեռքերը 
չորացնելու սարքերի, սրբիչների բաշխիչների, 
օճառի բաշխիչների, զուգարանի թղթի 
բաշխիչների, աերոզոլային տարողությունների 
ավտոմատ կառավարման համար.

դաս 10. օրթոպեդիկ պահող վիրակապեր 
և օրթոպեդիկ կալանդներ և գուլպեղեն. բժշկա-
կան սեղմող (կոմպրեսիոն) երկար գուլպա-
ներ, զուգագուլպաներ և կարճագուլպաներ, 
բժշկական պահող երկար գուլպաներ. 
գիպսի կապեր և կալանդներ օրթոպեդիկ 
նպատակների համար. վիրաբուժական 
սևեռաթիթեղներ. օրթոպեդիկ իրեր. խծուծման 
նյութեր օրթոպեդիկ նպատակների համար 
(ընդգրկված այս դասում).

դաս 16. թուղթ և թղթե իրեր, այն է՝ սրբելու, 
չորացնելու, մաքրելու և ողորկելու (փայլեցնելու) 
թղթեր և լվանալու թղթեր՝ գլանափաթեթի 
տեսքով կամ նախապես կաղապարված. 
թաղանթանյութից ջնջոցներ. թղթե սրբիչներ, 
թղթե թաշկինակներ, թղթե անձեռոցիկներ, 
խոհանոցային թղթե սրբիչներ գլանափաթեթի 
տեսքով և զուգարանի թուղթ գլանափաթեթի 
տեսքով. թղթե ձեռնոցներ լվանալու համար. 

թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ). թղթե պաշտպանիչ 
պատյաններ. թղթե պաշտպանիչ պատյաններ 
պլաստմասսայե հակառակ երեսով. մանկական 
կրծկալներ. սեղանի թղթե սփռոցներ.

դաս 20. ոչ մետաղական անշարժ 
կանգնակներ, բռնիչներ և բաշխիչներ թղթից 
պատրաստված ապրանքների համար, 
ինչպիսիք են սրբիչները, անձեռոցիկները, 
խոհանոցային սրբիչների գլանափաթեթները 
և զուգարանի թղթի գլանափաթեթները. 
թղթից կամ պլաստմասսայից պատրաստված 
փաթեթավորումներ. պլաստմասսայե նյութեր 
օճառի, ճարպազերծիչ միջոցների, լվացող 
միջոցների փաթեթավորման համար.

դաս 21. կանգնակներ, բռնիչներ, 
տարողություններ և բաշխիչներ թղթի, 
թղթե սրբիչների, հեղուկ օճառի, օդի 
հոտազերծիչների և այլ տնային, խոհանոցային 
կամ հարդարանքի ապրանքների համար. 
արկղեր, արկղեր հիգիենիկ ապրանքների 
համար, լաթեր մաքրություն անելու համար. 
տնային կամ խոհանոցային կահկարասի և 
սպասք (բացառությամբ ազնիվ մետաղներից 
պատրաստվածների կամ դրանցով 
պատվածների).

դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր-
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի սպիտակեղեն՝ 
գործվածքային, ոչ գործվածքային կամ 
համակցված թղթի հետ. անկողնու և սեղանի 
ծածկոցներ, սավաններ.

դաս 35. գործարար (բիզնես) 
տեղեկատվության առցանց տրամադրման 
ծառայություններ տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներից կամ ինտերնետից. 
նմուշների տարածում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում.

դաս 38. համակարգչային հիմնապաշար 
մուտքի ապահովում, որում հավաքված են 
առողջապահության, հիգիենիկ խնամքի և 
ծերերի խնամքի վերաբերյալ տեղեկություններ. 
ինտերնետ մուտքի ապահովում տեղեկա-
տվության հաղորդման և տարածման 
նպատակով.

դաս 41. կրթություն. անձնական խնամքի, 
առողջապահության և ծերերի խնամքի 
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հետ կապված կրթական ծառայություններ. 
անձնական խնամքի, առողջապահության 
և ծերերի խնամքի հետ կապված կրթական 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.

դաս 42. արդյունաբերական վերլուծում-
ների և հետազոտությունների ծառայություն-
ներ թղթի արդյունաբերության ոլորտում, 
ներառյալ` տնային, հիգիենիկ, սանիտարական 
և կոսմետիկական նպատակների համար թղթե 
և բամբակե ապրանքների ոլորտը. որակի 
ապահովման ոլորտում խորհրդատվություն. 
երթևեկի և այցելուների տվյալների, սպառման և 
պաշարների մակարդակի վերլուծության որակի 
բարելավման հետ կապված խորհրդատվու-
թյուն և վերլուծումներ.

դաս 44. առողջապահական ծառայու-
թյուններ. առողջության հետ կապված 
խորհրդատվական ծառայություններ. անհատա-
կանացված առողջապահական ծառայու-
թյունների պլանավորման, կազմակերպման և 
մշտադիտարկման ծառայություններ, ներառյալ` 
այդպիսի ծառայությունների տրամադրումը 
առցանց կամ ինտերնետի միջոցով. մարդկանց 
հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայություններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170465  (111) 26207
(220) 04.04.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 04.04.2027
(730) ԷսՍիԷյ Հայջին Փրոդաքթս ԱԲ, SE 
(442) 18.04.2017
(540) 

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

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ. 
նյութեր լվացքի համար. լվացող միջոցներ. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեց ման), ճարպազերծման և հղկամշակ-

ման համար. մաշկի խնամքի միջոցներ, այն 
է՝ լվացվելու կրեմներ, մաքրման կրեմներ, 
խոնավարար միջոցներ, լոսյոններ մաշկի 
համար, պաշտպանիչ կրեմներ, ցինկով 
կրեմներ, ձեռքերը լվանալու նյութեր, ոչ 
բուժական օճառներ, հատով օճառ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր. լոգանքի յուղեր. ոչ բուժական 
շամպուններ և լավորակիչներ. մազերի ժել. 
սափրվելու լոսյոններ. ոչ բուժական ատամի 
մածուկներ. հոտազերծիչներ. միանգամյա 
օգտագործման տոգորված թղթե և բամբակե 
պարագաներ մաքրման, հիգիենայի և 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
բամբակ կոսմետիկական նպատակների 
համար. բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար.

դաս 5. դեղագործական լոսյոններով 
տոգորված միանգամյա օգտագործման թղթե և 
բամբակե պարագաներ մաքրման և հիգիենիկ 
նպատակների համար. բարձիկներ կրծքով 
կերակրելիս օգտագործելու համար. միան գամյա 
օգտագործման խանձարուրներ. կիսավարտիք-
տակաշորեր. ամենօրյա միջադիրներ. 
տամ պոններ. հիգիենիկ միջադիրներ (սրբիչ-
ներ) և այլ խոնավածուծ պարագաներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
ախտորոշման միջոցներ դեղագործական 
նպատակների համար. վերքի մաքրման 
հավաքակազմեր՝ կազմված վերքի մաքրման 
բժշկական միջոցներից և վիրակապերից. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր, 
վիրակապեր, բժշկական ժապավեններ, 
կալանդներ (բանդաժներ) հիգիենիկ և (կամ) 
բժշկական նպատակների համար.

դաս 9. առողջապահության, անձնական 
խնամքի, անպահությամբ տառապողների 
խնամքի և ծերերի խնամքի բոլոր հայեցա կե տերի 
վերա բերյալ տեղեկություններ պարունակող 
ցանկացած  տեսքի համակարգչային ծրագրա-
յին ապահովում. միզարձակման պատկերի 
չափման հետ կապված համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. տեղեկատվության 
հաղորդման սարքեր. տեղեկատվության 
պահպանման սարքեր. տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և պարագաներ. 
հաղորդակցության սարքավորումներ. սեն-
սորներ և դետեկտորներ. ծրագրային 
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ապահովում գործարարության ասպարեզում 
գործերի կառավարման և հաճախորդների 
սպասարկման վերլուծության համար, երթևեկի 
և այցելուների տվյալների, սպառման և պաշար-
ների մակարդակի վերլուծության համար. 
ծրագրային ապահովում գործառնությունները 
կառավարելու և օպտիմալացնելու համար, 
ծրագրային ապահովում որակի բարելավման 
համար. ծրագրային ապահովում երթևեկի 
և այցելուների տվյալների, սպառման և 
պաշարների մակարդակի վերաբերյալ հաճա-
խորդներին և աշխատակիցներին տեղեկա-
տվություն տրամադրելու համար. ծրագրային 
ապահովում հավելվածների տեսքով. համա-
կարգչային համակարգեր օդափոխման, օդի 
մաքրման և օդի թարմացման սարքերի և 
կայանքների, հիգիենիկ սարքավորանքի և 
կայանքների, մասնավորապես՝ զուգարանների, 
միզամանների (սանիտարական սարքա-
վորանք), լվացարանների, ձեռքերը չորացնելու 
սարքերի, սրբիչների բաշխիչների, օճառի 
բաշխիչների, զուգարանի թղթի բաշխիչների, 
աերոզոլային տարողությունների ավտոմատ 
կառավարման համար.

դաս 10. օրթոպեդիկ պահող վիրակապեր և 
օրթոպեդիկ կալանդներ և գուլպեղեն. բժշկական 
սեղմող (կոմպրեսիոն) երկար գուլպաներ, 
զուգագուլպաներ և կարճագուլպաներ, բժշկա-
կան պահող երկար գուլպաներ. գիպսի կապեր 
և կալանդներ օրթոպեդիկ նպատակների 
համար. վիրաբուժական սևեռաթիթեղներ. 
օրթոպեդիկ իրեր. խծուծման նյութեր օրթո-
պեդիկ նպատակների համար (ընդգրկված այս 
դասում).

դաս 16. թուղթ և թղթե իրեր, այն է՝ սրբելու, 
չորացնելու, մաքրելու և ողորկելու (փայլեցնելու) 
թղթեր և լվանալու թղթեր՝ գլանափաթեթի 
տեսքով կամ նախապես կաղապարված. 
թաղանթանյութից ջնջոցներ. թղթե սրբիչներ, 
թղթե թաշկինակներ, թղթե անձեռոցիկներ, 
խոհանոցային թղթե սրբիչներ գլանափաթեթի 
տեսքով և զուգարանի թուղթ գլանափաթեթի 
տեսքով. թղթե ձեռնոցներ լվանալու համար. 
թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ). թղթե պաշտպանիչ 
պատյաններ. թղթե պաշտպանիչ պատյաններ 
պլաստմասսայե հակառակ երեսով. մանկական 
կրծկալներ. սեղանի թղթե սփռոցներ.

դաս 20. ոչ մետաղական անշարժ 
կանգնակներ, բռնիչներ և բաշխիչներ թղթից 
պատրաստված ապրանքների համար, 
ինչպիսիք են սրբիչները, անձեռոցիկները, 
խոհանոցային սրբիչների գլանափաթեթները 
և զուգարանի թղթի գլանափաթեթները. 
թղթից կամ պլաստմասսայից պատրաստված 
փաթեթավորումներ. պլաստմասսայե նյութեր 
օճառի, ճարպազերծիչ միջոցների, լվացող 
միջոցների փաթեթավորման համար.

դաս 21. կանգնակներ, բռնիչներ, տարողու-
թյուններ և բաշխիչներ թղթի, թղթե սրբիչների, 
հեղուկ օճառի, օդի հոտազերծիչների և այլ 
տնային, խոհանոցային կամ հարդարանքի 
ապրանքների համար. արկղեր, արկղեր 
հիգիենիկ ապրանքների համար, լաթեր 
մաքրություն անելու համար. տնային կամ 
խոհանոցային կահկարասի և սպասք 
(բացառությամբ ազնիվ մետաղներից 
պատրաստվածների կամ դրանցով 
պատվածների).

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի սպիտակեղեն՝ 
գործվածքային, ոչ գործվածքային կամ 
համակցված թղթի հետ. անկողնու և սեղանի 
ծածկոցներ, սավաններ.

դաս 35. գործարար (բիզնես) տեղեկա-
տվության առցանց տրամադրման ծառայու-
թյուններ տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներից կամ ինտերնետից. 
նմուշների տարածում. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում.

դաս 38. համակարգչային հիմնապաշար 
մուտքի ապահովում, որում հավաքված են 
առողջապահության, հիգիենիկ խնամքի և 
ծերերի խնամքի վերաբերյալ տեղեկություններ. 
ինտերնետ մուտքի ապահովում տեղեկա-
տվության հաղորդման և տարածման 
նպատակով.

դաս 41. կրթություն. անձնական խնամքի, 
առողջապահության և ծերերի խնամքի 
հետ կապված կրթական ծառայություններ. 
անձնական խնամքի, առողջապահության 
և ծերերի խնամքի հետ կապված կրթական 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում.
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դաս 42. արդյունաբերական վերլուծում-
ների և հետազոտությունների ծառայություններ 
թղթի արդյունաբերության ոլորտում, ներառյալ` 
տնային, հիգիենիկ, սանիտարական և 
կոսմետիկական նպատակների համար թղթե 
և բամբակե ապրանքների ոլորտը. որակի 
ապահովման ոլորտում խորհրդատվություն. 
երթևեկի և այցելուների տվյալների, սպառման և 
պաշարների մակարդակի վերլուծության որակի 
բարելավման հետ կապված խորհրդատվու-
թյուն և վերլուծումներ.

դաս 44. առողջապահական ծառայու-
թյուններ. առողջության հետ կապված 
խորհրդատվական ծառայություններ. անհատա-
կանացված առողջապահական ծառայու-
թյունների պլանավորման, կազմակերպման և 
մշտադիտարկման ծառայություններ, ներառյալ` 
այդպիսի ծառայությունների տրամադրումը 
առցանց կամ ինտերնետի միջոցով. մարդկանց 
հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայություններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170466  (111) 26208
(220) 04.04.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 04.04.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Աղա-
ջանյան Լևոնի, Երևան, Գյուլբենկյան 44, բն. 
20, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

(526) «PSORIASIS MEDICAL CENTER» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ:
_____________________

(210) 20170477  (111) 26209
(220) 07.04.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 07.04.2027
(730) Այ.Ջեյ. Թըբաքո Ինդըսթրի ՖԶԻ, AE 
(442) 18.04.2017
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20170488 (111) 26210
(220) 11.04.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 11.04.2027
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20170502  (111) 26211
(220) 14.04.2017 (151) 21.07.2017
   (181) 14.04.2027
(730) Տովարիստվո զ օբմեժենոյու վիդպովի-
դալնիստյու «Նացիոնալնա գորիլչանա կոմ-
պանիյա», UA 
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(442) 02.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի). ապերիտիֆներ. արակ 
(բրնձի կամ եղեգնի օղի). բրենդի. գինիներ. 
բուրավետացված գինիներ. սպիտակ գինիներ. 
խաղողի սեղանի գինիներ. աղանդերային 
գինիներ. խաղուն գինիներ. գազացված 
գինիներ. լիկյորային գինիներ. թունդ գինիներ. 
մուսկատ (մշկախաղողի գինի). կիսաքաղցր 
գինիներ. կիսաանապակ գինիներ. պղպջուն 
գինիներ, այդ թվում` գազացված. մրգային-
հատապտղային գինիներ. վարդագույն 
գինիներ. սեղանի գինիներ. անապակ գինիներ. 
կարմիր գինիներ. վիսկի. վերմուտներ. 
անիսի օղի. անիսի լիկյոր. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի). օղի. բալի օղի. 
տանձի սիդր. ջին. կոկտեյլներ. կյուրասո. 
լիկյորներ. պղպեղադաղձի (անանուխի) 
թրմօղի. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. դառը թրմօղիներ. գինի խաղողի 
չանչերից. բրնձի սպիրտ. ռոմ. սակե. սիդրեր. 
սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային 
լուծամզուքներ. սպիրտային բնահյութեր 
(էսենցիաներ). մարսողությանը նպաստող 
սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային մրգային 
լուծամզուքներ. թույլ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացառությամբ գարեջրի։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161566  (111) 26212
(220) 01.12.2016 (151) 28.07.2017
   (181) 01.12.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հասմիկ 
Մուրադյան Անդրանիկի, Արարատի մարզ, գ. 
Վանաշեն, Մաշտոցի 18, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոներ. պահածոյացված 

խաղողի տերև, լեչո, աջիկա, ախորժակ, ծիծակի 
մարինադ, լոլիկը սեփական հյութում, տոմատի 
մածուկ, վարունգի մարինադ, սերկևիլի 
կոմպոտ, նռան կոմպոտ:

_____________________

(210) 20161594  (111) 26213
(220) 08.12.2016 (151) 28.07.2017
   (181) 08.12.2026
(730) Սիմենս Ակտիենգեզելշաֆտ, DE 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 7. էլեկտրաշարժիչներ և դրանց մասեր, 

ոչ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161620  (111) 26214
(220) 12.12.2016 (151) 28.07.2017
   (181) 12.12.2026
(730) Հայկ Պալաքյան, Երևան, Կորյուն 6, բն. 
15, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161621  (111) 26215
(220) 12.12.2016 (151) 28.07.2017
   (181) 12.12.2026
(730) Հայկ Պալաքյան, Երևան, Կորյունի 6, բն. 
15, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161642  (111) 26216
(220) 15.12.2016 (151) 28.07.2017
   (181) 15.12.2026
(730) «Արսանա» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի փող. 
27/10, AM 
(442) 16.01.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, մոխրագույն, գինեգույն, մարմնագույն և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սննդամթերք և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. պատրաստուկներ 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման համար. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, դեղագործական  
և հիգիենիկ պատրաստուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170006  (111) 26217
(220) 09.01.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 09.01.2027
(730) Սանգսին Բրեյք Քո., Լթդ., KR 
(442) 01.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 12. արգելակներ ավտոմոբիլների 

համար. շարժահաղորդ շղթաներ ավտո-
մոբիլների համար. արգելակային լրա-
կազմեր ավտոմոբիլների համար. 
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արգելակային կալուններ ավտոմոբիլների 
համար. արգելակային սեգմենտներ 
ավտոմոբիլների համար. արգելակային 
կոճղակներ ավտոմոբիլների համար. 
արգելակային սկավառակներ ավտոմոբիլների 
համար. կցորդիչներ ավտոմոբիլների 
համար. սկավառակային արգելակներ 
ավտոմոբիլների համար. թմբուկային 
արգելակներ ավտոմոբիլների համար. 
արգելակային թմբուկներ ավտոմոբիլների 
համար. էլեկտրական դանդաղարարներ 
ավտոմոբիլների համար. օժանդակ արգե-
լակներ ավտոմոբիլների համար. oդային 
սկավառակային արգելակներ ավտոմոբիլների 
համար. հենարաններ ավտոմոբիլների 
համար. վերաօգտագործման արգելակներ 
ավտոմոբիլների համար. առանցքակալներ 
ավտոմոբիլների համար. ռետինե 
գոտիներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. թրթուրներ (թրթուրային 
ժապավեններ) տրանսպորտային միջոցների 
համար. հողմապակիների ապակեմաքրիչներ 
ավտոմոբիլների համար. հողմապակիների 
ապակեմաքրիչների թիակներ ավտոմոբիլների 
համար. ապակեմաքրման հեղուկի դուրս 
ցայտման ֆունկցիա ունեցող հողմապակիների 
ապակեմաքրիչների թիակներ ավտոմոբիլների 
համար. հողմապակիների ապակեմաքրիչների 
խոզանակներ ավտոմոբիլների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170071  (111) 26218
(220) 20.01.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 20.01.2027
(730) «Ինտեր գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ուլնեցի 
3-րդ փակուղի, շ. 2, բն. 36, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(526) «1827» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170076  (111) 26219
(220) 23.01.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 23.01.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մնացական 
Առաքելյան Արազի, ՀՀ ք. Արմավիր, Մ.Հերացու 
փ., տուն 111, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(526) «OPTICS» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. օպտիկական և արևապաշտպան 
ակնոցների, ակնոցների աքսեսուարների 
(ակնոցի տուփեր, թելեր, զարդեր) վաճառք.

դաս 44. ակնաբույժների ծառայություններ:
_____________________

(210) 20170204  (111) 26220
(220) 14.02.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 14.02.2027
(730) Ըֆինիթի Փեթքեը, Ս.Ա., ES 
(442) 03.04.2017
(540) 
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(511) 
դաս 31. անասնակեր. կենդանիներին 

կերակրելու պատրաստուկներ. կերեր սենյա-
կային կենդանիների համար. ըմպելիքներ 
սենյակային կենդանիների համար. խար. 
կազդուրիչ կերեր կենդանիների համար. ցորենի 
պրոտեին կենդանիների կերերի համար. 
փռոցներ կենդանիների համար. ածիկ. ուտելու 
քաղցրավենիք կենդանիների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170235  (111) 26221
(220) 17.02.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 17.02.2027
(730) «Պաուերլիֆտինգի Ֆեդերացիա» ՀԿ, 
Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ, Խնկոյան 65, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և 

դրանց համահալվածքներ. հանքանյութեր. 
շինարարական մետաղյա նյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր 
իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպա գրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-

րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20170248  (111) 26222
(220) 20.02.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 20.02.2027
(730) Ջոնս Լանգ ԼաՍալլ ԱյՓի, Ինք., US 
(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 

ծառայություններ. ֆինանսավորում, գնա-
հատում, միջնորդային գործունեություն 
և վարձակալության ծառայություններ. 
խորհրդակցություն և կառավարում 
անշարժ գույքի ոլորտում ներդրումների և 
դրամամիջոցների ներդրման վերաբերյալ. 
ներդրումներ և դրամամիջոցների ներդրումներ 
անշարժ գույքի ոլորտում.

դաս 37. անշարժ գույքի կառուցում 
և կառուցապատում, կառավարում և 
խորհրդակցություն շինարարության հարցերով, 
շինարարական աշխատանքների (ստուգիչ-
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կառավարիչ) վերահսկողություն, շենքերի 
կառուցում և վերանորոգում, շենքերի ստուգում 
և զննում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170327  (111) 26223
(220) 07.03.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 07.03.2027
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, ՀՀ 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «WINERY» և «SINCE 1932»  գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
շագանակագույն գույնով:
(511) 

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

_____________________

(210) 20170332  (111) 26224
(220) 09.03.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 09.03.2027
(730) Հեզբրոու, Ինք., US 
(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ: 

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20170333  (111) 26225
(220) 09.03.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 09.03.2027
(730) Հեզբրոու, Ինք., US 
(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20170334  (111) 26226
(220) 09.03.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 09.03.2027
(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 21. ատամի խոզանակներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20170340  (111) 26227
(220) 10.03.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 10.03.2027
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 03.04.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մոխրագույն, սպիտակ և կանաչ 
գունային համակցությամբ:



ԳՅՈՒՏԵՐ

49

ՄԱՍ 1

49

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 20 17

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. չմշակված 

կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ 
բուժական նպատակների համար. սիգարներ. 
սիգարիլներ. վառիիչներ ծխողների համար. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթե 
գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռքի սարքեր. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր 
սիգարետներ կամ ծխախոտ տաքացնելու 
համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170341  (111) 26228
(220) 10.03.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 10.03.2027
(730) Րոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(442) 03.04.2017
(540) 

(526) «PREMIUM+» գրառումը և «FILTER» բառն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սպիտակ և կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. չմշակված 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ, 
ոչ բուժական նպատակների համար. 
սիգարներ. սիգարիլներ. կրակայրիչներ. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 

պապիրոսաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը 
թղթե գլանակների  մեջ լցոնելու համար 
ձեռքի սարքեր. էլեկտրոնային սիգարետներ. 
հեղուկներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. տաքացվող ծխախոտային 
արտադրանք. էլեկտրոնային սարքեր և 
դրանց մասեր սիգարետներ կամ ծխախոտ 
տաքացնելու համար:  
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170343  (111) 26229
(220) 10.03.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 10.03.2027
(730) Վալիո ԼԹԴ, FI 
(442) 03.04.2017
(540) 

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

դաս 29. միս, ձուկ (անկենդան), 
ընտանի թռչուն (անկենդան) և որսամիս. 
մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
պահածոյացված, սառեցրած, չորացրած 
և ջերմային մշակման ենթարկված  
մրգեր և բանջարեղեն. մրգային դոնդող, 
շաքարի օշարակի  մեջ եփած մրգեր կամ 
հատապտուղներ, կոմպոտներ  (աղանդեր 
եփած մրգերից).  ձվեր.  կաթնամթերք 
և կաթնա- մթերքի  փոխարինիչներ. 
թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). մածուն 
(թթվեցրած կաթ). կաթնային շիճուկ. կաթի 
փոշի. կաթնային շիճուկից պատրաստված  
չորացված ապրանքներ և կաթնային շիճուկի 
փոշի. յոգուրտ. յոգուրտ պարունակող  
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ըմպելիքներ. կաթնամթերքից պատրաստված   
ըմպելիքներ.   պանիրներ.     ըմպելի 
յոգուրտ. կաթնամթերքից պատրաստված 
սպիտակեցնող նյութեր ըմպելիքների համար. 
բարձր յուղայնությամբ սերուցք. կաթնային 
ֆերմենտներ խոհարարական նպատակների 
համար. hալած պանիր. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կաթից պատրաստված կամ կաթ պարունակող 
ըմպելիքներ. կարագ. սննդային յուղ և ճարպեր. 
կաթնաթթվային բակտերիաներ պարունակող 
ըմպելիքներ. մրգային խյուս, բանջարեղենային 
խյուս. վերոգրյալ ապրանքները պարունակող 
պատրաստի կերակուրներ և նախուտեստներ, 
որոնք ներառված են 29-րդ դասում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20170344  (111) 26230
(220) 10.03.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 10.03.2027
(730) Վալիո ԼԹԴ, FI 
(442) 03.04.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, կապույտ, բաց փիրուզագույն, 
սպիտակ, մոխրագույն, բաց մոխրագույն, բեժ, 
բաց բեժ, վարդագույն, դեղին, բաց և մուգ կանաչ, 
շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ (անկենդան), 
ընտանի թռչուն (անկենդան) և որսամիս. 
մսային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
պահածոյացված, սառեցրած, չորացրած 
և ջերմային մշակման ենթարկված  
մրգեր և բանջարեղեն. մրգային դոնդող, 
շաքարի օշարակի մեջ եփած մրգեր կամ 
հատապտուղներ, կոմպոտներ  (աղանդեր եփած 
մրգերից). ձվեր. կաթնամթերք և կաթնամթերքի  

փոխարինիչներ. թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք). մածուն (թթվեցրած կաթ). կաթնային 
շիճուկ. կաթի փոշի. կաթնային շիճուկից 
պատրաստված  չորացված ապրանքներ և 
կաթնային շիճուկի փոշի. յոգուրտ. յոգուրտ 
պարունակող  ըմպելիքներ. կաթնամթերքից 
պատրաստված ըմպելիքներ. պանիրներ. ըմպելի 
յոգուրտ. կաթնամթերքից պատրաստված 
սպիտակեցնող նյութեր ըմպելիքների համար. 
բարձր յուղայնությամբ սերուցք. կաթնային 
ֆերմենտներ խոհարարական նպատակների 
համար. hալած պանիր. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. 
կաթից պատրաստված կամ կաթ պարունակող 
ըմպելիքներ. կարագ. սննդային յուղ և ճարպեր. 
կաթնաթթվային բակտերիաներ պարունակող 
ըմպելիքներ. մրգային խյուս, բանջարեղենային 
խյուս. վերոգրյալ ապրանքները պարունակող 
պատրաստի կերակուրներ և նախուտեստներ, 
որոնք ներառված են 29-րդ դասում:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20170345  (111) 26231
(220) 10.03.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 10.03.2027
(730) Վալիո ԼԹԴ, FI 
(442) 03.04.2017
(540) 

(526) «масло»   բառն   ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սպիտակ, մուգ և բաց կապույտ, 
դեղին, մուգ և բաց մանուշակագույն, մուգ և 
բաց վարդագույն, վառ կարմրամանուշակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. կարագ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________
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(210) 20170386 (111) 26232
(220) 20.03.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 20.03.2027
(730) Պետրոս Հովհաննիսյան, Երևան, Զաքյան 
1-ին նրբ., շ. 1, բն. 39, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(526) «BURGER» բառը և «AUTHENTIC BURGER 
JOINT» արտահայտությունն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20170404  (111) 26233
(220) 22.03.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 22.03.2027
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացա-

ռությամբ գարեջրի և հայկական կոնյակի 
(բրենդի):

_____________________

(210) 20170493  (111) 26234
(220) 13.04.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 13.04.2027

(730) «Սամվելյան դիզայնի և արվեստի 
կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, Մալխասյանց 25/1, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
_____________________

(210) 20170517  (111) 26235
(220) 19.04.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 19.04.2027
(730) ՍիԻԴիՍի Ինթըրնեյշընըլ ՍՓ. Զ Օ.Օ., PL 
(442) 02.05.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, արծաթագույն, ոսկեգույն, կապույտ, 
կանաչ, բաց և մուգ շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170552  (111) 26236
(220) 25.04.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 25.04.2027
(730) «Ցարիցինո» մսամթերքի կոմբինատ 
ՍՊԸ, Երևան, Ն. Զարյան 74/154, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) Բացի «ԲԵՌԼԻՆԿԻ», «БЕРЛИНКИ, 
«Царский Продукт» և «от Царского Продукта» 
բառե րից մացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահ պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ, ոսկեգույն, կարմիր և կանաչ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. մսամթերք, մասնավորապես՝ 
նրբերշիկներ:

_____________________

(210) 20170567  (111) 26237
(220) 26.04.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 26.04.2027
(730) Տիգրան Գրիգորի Ղազարյան, Երևան, 
Վարդանանց 5ա, բն. 181, AM 

(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20170568 (111) 26238
(220) 26.04.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 26.04.2027
(730) Տիգրան Գրիգորի Ղազարյան, Երևան, 
Վարդանանց 5ա, բն. 181, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20170569  (111) 26239
(220) 26.04.2017 (151) 28.07.2017
   (181) 26.04.2027 
(730) Տիգրան Գրիգորի Ղազարյան, Երևան, 
Վարդանանց 5ա, բն. 181, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

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

3677  13.06.2027 Հայատ Քիմյա Սանայի Ա.Շ., TR

3839  06.08.2027 Մայքրոսոֆթ Քորփորեյշն, US

3913  15.08.2027 ՋՔԲ Քո., ԼԹԴ., JP

3974  01.08.2027 Դը Ջիլեթ Քամփնի ԼԼՔ, US

3994  06.08.2027 Մայքրոսոֆթ Քորփորեյշն, US

4003  31.07.2027 Բրիգզ ընդ Սթրեթոն Քորփորեյշն, US

4004  31.07.2027 Բրիգզ ընդ Սթրեթոն Քորփորեյշն, US

4084  26.09.2027 Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US

4154  25.06.2027 Շլամբերգեր Լիմիթիդ, US

4173  31.07.2027 Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US

5496  07.11.2027 Անհոյզեր-Բուշ, ԼԼՔ, US

12324  06.06.2027 Սամեթ Քալիփ վե Մադենի Էսյա Սանայի վե Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքեթի, TR

12478  06.07.2027 Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

12479  06.07.2027 Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

12547  06.08.2027 «Տոնուս-լես» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 1, AM

12560  15.06.2027 Փրեմյեր Լիքյոր Գրուփ Լիմիթիդ, BZ

12561  15.06.2027 Փրեմյեր Լիքյոր Գրուփ Լիմիթիդ, BZ

12562  15.06.2027 Փրեմյեր Լիքյոր Գրուփ Լիմիթիդ, BZ

12587  05.09.2027 «Շանթ» ՍՊԸ, Գյումրի, Վազգեն Սարգսյանի փող., հեռուստակենտրոն, AM

12609  20.07.2027 «Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» ՍՊԸ, Եղվարդ, 

     Երևանյան խճ. 7, AM

12611  20.07.2027 «Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» ՍՊԸ, Եղվարդ, 

     Երևանյան խճ. 7, AM

12614  06.02.2027 Մոբայլ Թելոքոմունիքեյշնս Քամփնի (ՔեյԷսՍի), KW

12634  03.07.2027 Դը Րից Հոթել Լիմիթիդ, GB

12640  06.09.2027 «Կոտայք» գարեջրի գործարան ՍՊԸ, Աբովյան, Աբովյան 10, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

12766  19.10.2027 Գուանգժոու Դիվոուշն Հոում Ինվայրնմենթ Թեքնոլոջի Քո., Լթդ., CN

12860  15.06.2027 Փրեմյեր Լիքյոր Գրուփ Լիմիթիդ, BZ

12889  12.06.2027 Էքս Հասիենդա Լոս Քամիչինես, Ս.Ա. դե Ց.Վ., MX

12891  15.06.2027 Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

12946  12.06.2027 Էքս Հասիենդա Լոս Քամիչինես, Ս.Ա. դե Ց.Վ., MX

13046  11.09.2027 Կաբուշիկի Կաիշա Հիտաչի Սեյսակուշո (դ.բ.ա. Հիտաչի, ԼԹԴ), JP

13062  27.08.2027 Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR

13064  11.09.2027 Կաբուշիկի Կաիշա Հիտաչի Սեյսակուշո (դ.բ.ա. Հիտաչի, ԼԹԴ), JP

13275  14.12.2027 Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

13292  12.12.2027 Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR

13307  27.08.2027 Մոբայլ Թելոքոմունիքեյշնս Քամփնի (ՔեյԷսՍի), KW

13373  30.01.2028 Յուրորդրագ Լաբորատորիզ Ս.Ա., BE



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

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
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը
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Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20170594
(220) 03.05.2017
(730) Վոլոդյա Գափոյան, Գեղարքունիքի մարզ, 
ք. Գավառ, Պետրովի փ., 2-րդ նրբ., բն. 54/3, AM 
Վարդան Գարեյան, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, 
Նալբանդյան 4-րդ նրբ., տուն 6, AM Արմեն Կևեյան, 
Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Նարեկացու 19, AM 
Մարգար Հովհաննիսյան, Գեղարքունիքի մարզ,ք.
Գավառ,Գրիգոր Նարեկացու փ., տուն 6, AM Խաչիկ 
Բոստանչյան, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, 
Բունիաթյան 42, AM Բաբկեն Ղարաբաղցյան, 
Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Ազատության 49, 
բն. 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառա յու-
թյուն ներ. համա կարգչային ապարատների և ծրա-
գրային ապահովման մշակում և զարգացում. 

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ նյութական 
արժեքների և անհատների ֆիզիկական պաշտ-
պանության համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառա յություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։

--------------

(210) 20170617
(220) 04.05.2017

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտակ Բոջիկյան, 
Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Գետափնյա 70/21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 

մետաղներից, քարերից պատրաստված զարդեր, 
բիժուտերիա.

դաս 35. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
մետաղներից, քարերից պատրաստված զարդերի, 
բիժուտերիայի վաճառք, ցուցադրում:

--------------

(210) 20170716
(220) 17.05.2017
(730) «Նուվո» ՍՊԸ, Երևան, Ալիխանյան 12, բն. 
11ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս     42. ինտերիերի դիզայն, ձևավորում.
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում, սեղան ների ձևա վորում 
(քեյթրինգ).

դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների 
պլանա վորում և կազմակերպում:

--------------
(210) 20170899
(220) 16.06.2017
(730) «Արամյանց» բժշկական կենտրոն առողջա-
պահական ՓԲԸ, Երևան, Ձորափի 40, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ, մարդ-

կանց հիգիենիկ ծառայությունների մատուցում:
--------------

(210) 20171055
(220) 03.07.2017
(730) Արմեն Գիգոյան, Երևան, Խուդյակով 
70/24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. ֆերմենտային պատրաստուկներ 

արդյունա բերական նպատակների համար.
դաս 35. առևտուր:

--------------

(210) 20170938
(220) 22.06.2017
(730) Պե, Հե Տոն, KR 
(540) 

(511) 
դաս 3. եղունգների լաքահանիչներ. մատիտ-

ներ հոնքերի համար. հեղուկ կարմրաներկ 
շրթներկ կոսմետիկական միջոցներ թարթիչ ները 
և հոնքերը ներկելու համար. կոսմե տիկական 
դիմակներ դեմքի համար ժելեր մերսման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. յուղեր մերսման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպա տակներով 
օգտագործվողների. լաքեր եղունգների համար. 
յուղեր մազերի համար կոսմետիկական յուղեր 
լոգանքի համար կարմրաներկ. յուղային հիմքով 
կարմրաներկ. արեւապաշտպան կոսմետիկական 
կաթ արեւա պաշտպան լոսյոններ արեւապաշտպան 
քսուքներ արեւապաշտպան կոսմետիկական 
յուղեր․ կոսմետիկական կաթ-լոսյոններ մաշկի 
համար մաշկը թարմացնող կոսմետիկական 
հեղուկներ․ մաշկի կոսմետիկական տոնիկներ. 
մաշկը մաքրող կոսմետիկական տոնիկներ աչքերի 
գծաներկ աչքերի շպարը մաքրող միջոցներ աչքերի 
ստվերաներկ. ամենօրյա օգտագործման լոսյոններ, 
այն է՝ կոսմետիկական լոսյոններ մաշկի համար 
շրթունքներին փայլ հաղորդող միջոցներ, այն է՝ 
փայլեր եւ  պայծառացնող նյութեր շրթունքների 
համար սառեցնող քսուքներ մաքրող քսուքներ 
քսուք-հիմքեր. կոսմետիկական դիմափոշի.   մաշկը 
սպիտակեցնող քսուքներ ձեռքի քսուքներ․ օծանելիք 
մազերի ժելեր ոչ բուժական լոսյոններ մազերի 
համար․ մազերի մուսեր․ մազերի լավորակիչներ 
մազերի քսուքներ դիմափոշի դիմահարդարման 
համար կոսմետիկական մատիտներ խոնավացնող 
քսուքներ քսուքներ աչքերի կոպերի համար 
մաքրող փրփուրներ մաշկի համար մաքրող 
բալզամներ շրթունքների բալզամներ շրթունքների 
երան գավորման միջոց ներ մաշկը բարելավող 
կոսմետիկական քսուք-դիմակներ կոսմետի կական 
կաթ ձեռքերի համար սկրաբներ մարմնի համար 
սկրաբներ դեմքի համար սկրաբներ ոտքերի համար  
տոնային քսուք-հիմքեր դիմա հարդարման համար 
չոր (պինդ հիմքով) օծանելիք։      

--------------

(210) 20170949
(220) 26.06.2017
(730) Վախտանգ Կարախանյան, Երևան, Սարյան 
36, բն. 52, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա-
վորապես՝ ռադիոծրագրերի հեռարձակում. ձայնա-և 
տեսածրագրերի փոխանցում և հեռարձակում 
համացանցի միջոցով.

դաս 39. ճանապարհորդությունների կազմա-
կերպում, կրուիզների կազմակերպում.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

--------------

(210) 20170950
(220) 26.06.2017
(730) Հայկ Հակոբյան, Երևան, Բաղրամյան 60, 
բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր, երրորդ անձանց համար 

արտաքին գովազդի պատրաստում և տեղադրում.
դաս 40. օֆսեթ տպագրություն:

--------------

(210) 20170951
(220) 26.06.2017
(730) Հայկ Հակոբյան, Երևան, Բաղրամյան 60, 
բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր, երրորդ անձանց համար 

արտաքին գովազդի պատրաստում և տեղադրում.
դաս 40. օֆսեթ տպագրություն:  

--------------

(210) 20170962
(220) 27.06.2017
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(540) 

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

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

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

--------------

(210) 20170963
(220) 27.06.2017
(730) «Թռչնաֆաբրիկա Գետամեջ 2016» ՍՊԸ, 
Երևան, Ն.Տիգրանյան 21/3, AM 
(540) 

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

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

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. չմշակված 
կամ չվերամշակված hացահատիկ և սերմեր. 
թարմ մրգեր, բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր. 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ 
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և սերմեր. կենդանի կենդանիներ. կերեր և 
ըմպելիքներ կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա բուժական ծառայու թյուններ. մարդկանց և 
կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայու-
թյուններ. գյուղատնտեսական, այգե գործական և 
անտա ռային ծառայություններ. մասնավորապես 
թռչնա բուծարաններ:

--------------

(210) 20170964
(220) 27.06.2017
(730) «Թռչնաֆաբրիկա Գետամեջ 2016» ՍՊԸ, 
Երևան, Ն.Տիգրանյան 21/3, AM 
(540) 

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

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

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, այգե-
գործական և անտառային մթերքներ. չմշակված 
կամ չվերամշակված hացահատիկ և սերմեր. 
թարմ մրգեր, բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր. 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ 
և սերմեր. կենդանի կենդանիներ. կերեր և 
ըմպելիքներ կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. մարդկանց 
և կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե գործա-
կան և անտառային ծառայություններ. մասնա-
վորապես թռչնա բուծարաններ:  

--------------

(210) 20170975
(220) 29.06.2017
(730) «Դաաառ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 7-րդ 
զանգ., շ. 23, բն. 20, AM 
(540) 

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

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

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

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, այգե-
գործական և անտառային մթերքներ. չմշակված 
կամ չվերա մշակված hացահատիկ և սերմեր. 
թարմ մրգեր, բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր. 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ 
և սերմեր. կենդանի կենդանիներ. կերեր և 
ըմպելիքներ կենդանիների համար. ածիկ:

--------------

(210) 20170976
(220) 29.06.2017
(730) Մեգա Բրենդս Ինք., CA 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության 
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հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, 
ձայնագրման սկավառակներ. խտասկավառակներ, 
DVD-ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխա նիզմներ. դրամարկղային ապա րատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակ մարիչներ. ներբեռնվող էլեկտրո նային 
հրապարակումներ. խաղային ծրագրեր համա-
կարգչների համար. համակարգիչներ. մագնի-
սական ժապավեններ տեսագրման համար. 
խտաս կավառակներ (ձայնա-, տեսա-). 
արևապաշտպան ակնոցներ. մագնիսներ. 
հեռա խոսային ապարատներ. սմարթֆոնների 
ծածկոցներ. մագնիսական ծածկագրով քարտեր. 
ռադիո-տեսադայակ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. հավելվածներ համակարգչային 
ծրագրային ապահովման համար (ներբեռնելի). 
շարժական հեռախոսներ. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
լուսակայված կինոժապավեններ. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. ականջակալներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 
տեսախաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր. կառուցելու 
խորանարդիկներ (խաղալիքներ). խաղաթղթեր. 
փուչիկներ. պինատներ.

դաս 41.  կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
երաժշտության առցանց տրամադրում. տեսա-
նյութերի առցանց տրամադրում. շոու ծրագրեր. 
առցանց համակարգչային խաղերի և առցանց  
տեսախաղերի տրամադրում. թատերականացված 
ներկայացումներ. առցանց ապահովում ոչ 
ներբեռնելի էլեկտրոնային հրապարակումներով. 
ներկայացումների կազմակերպում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում մշակութային կամ 
կրթության նպա տակներով. թատե րական ներկայա-
ցումներ:

--------------

(210) 20170977
(220) 29.06.2017

(730) Արթուր Հայրապետյան, Երևան, Նոր 
Նորքի 5-րդ զ., Գալշոյան 38/1, բն. 35, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

--------------

(210) 20170988
(220) 03.07.2017
(730) «Թ.Ա.Դ. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 
Վ.Համբարձումյան փ., 8Ա 77, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

--------------

(210) 20170995
(220) 04.07.2017
(730) Դավիթ Խաչատրյան, Երևան, Արցախի 
1բ, բն. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. տարբեր տեսակի ապրանքների 

իրացում  ̀ ներառյալ մանրածախ և մեծածախ 
առևտրի խանութների համակարգերի միջոցով.

դաս 39. տարբեր տեսակի ապրանքների 
առաքում.
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դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
մատուցում և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ): 

--------------

(210) 20171002
(220) 06.07.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Հարու-
թյունյան, Արարատի մարզ, գ. Ձորակ, Տիգրան 
Մեծի 2-րդ նրբ., 1-ին փակ., տուն 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 

կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր, սանձափոկեր 
և հագուստ կենդանիների համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

--------------

(210) 20171006
(220) 06.07.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։

--------------

(210) 20171013
(220) 07.07.2017
(730) «Արմենիան քարդ» ՓԲԸ, Երևան, Գ. 
Նժդեհի 32/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. պլաստիկ քարտերով միասնական 

վճարային համակարգի ստեղծում և ղեկավարում. 
պլաստիկ քարտերով գործարքների հավաստագրում 
և մարշրուտիզացիա (քլիրինգ). անդամակցություն 
միջազգային վճարային համակակարգերին:

--------------

(210) 20171014
(220) 07.07.2017
(730) «Էֆ Սի մեդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 
փ., տուն 90, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. կենսաբանական ակտիվ հավելում:

--------------

(210) 20171015
(220) 07.07.2017
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

--------------

(210) 20171027
(220) 10.07.2017
(730) «Բեներիկ» ՍՊԸ, Երևան, Բաբաջանյան 
4/12, AM 



ԳՅՈՒՏԵՐ

6363

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 08/1

01 .08 . 20 17

(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

--------------

(210) 20171028
(220) 10.07.2017
(730) «Շեյխ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 1-ին 
թաղ., շ. 15, բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
--------------

(210) 20171029
(220) 10.07.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մելինե Ղորխ-
մազյան, Երևան, 0039, Շենգավիթ, Արտաշիսյան 
44/4ա-33, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

անասնա բուժական ծառայություններ. մարդկանց 
և կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-

գործական և անտառային ծառայություններ, գեղեց-
կության սրահ, վարսավիրական ծառայություն:

--------------

(210) 20171030
(220) 10.07.2017
(730) «Կոմրա» ՍՊԸ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր, խաղային ավտոմատներ 

մոլեխաղերի համար, կանխավճարով աշխատող 
խաղային ավտոմատներ, խաղաթղթեր, խաղա-
զառեր, խաղահաշվի նիշեր մոլախաղերի համար, 
խաղահաշվի նիշեր (ժետոններ) խաղերի համար.

դաս 41. ինտերնետ շահումով խաղերի և 
տոտալիզատորի կազմակերպում, մոլեխաղերի 
ոլորտում ծառայություններ, խաղատ ների ծառայու-
թյուններ (խաղեր), զվարճություններ, սպորտային 
և մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, 
իրական ժամանակում իներակտիվ խաղերի 
ոլորտում ծառայություններ, ինչպիսիք են  ̀ Բինգո, 
Պոկեր, Սլոտ մեքենաներ, սպորտային խաղա-
դրույքներ, որոնք իրականացվում են ինտերնետի 
և բջջային հեռախոսների միջոցով, ինչպես նաև 
տոտալիզատորի կազմակերպում բուքմեյկերական 
կետերի միջոցով:

--------------

(210) 20171031
(220) 10.07.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սննդամթերք և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն:

--------------
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(210) 20171033
(220) 10.07.2017
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

--------------

(210) 20171034
(220) 10.07.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20171035
(220) 11.07.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահան Մնացակա-
նյան, Երևան, Քանաքեռ ՀԷԿ Բանավան, շ. 4/1, բն. 
17, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ առևտուր:

--------------

(210) 20171036
(220) 11.07.2017
(730) Հովհաննես Վարուժանի Գևորգյան, 
Երևան, Ա. Հովհաննիսյան փ., տուն 26/17, AM 
(540) 

(511) 
դաս 31. կեր կենդանիների համար:

--------------

(210) 20171038
(220) 11.07.2017
(730) Սելջին Քորփորեյշն, US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

բորբոքման, օնկոլոգիայի և իմունոլոգիայի բնագա-
վառում բետա թալասեմիայի և միելոդիպլաստիկ 
համա խտա  նիշերի, ինքնա  բորբոքային հիվանդո-
ւ թյուն ների, ինքնավարակամերժ հիվանդու-
թյունների, արյան հիվանդությունների, քաղցկեղի, 
հոդաբորբի, ոսկրամ կանային և մաշ  կային 
հիվանդությունների բուժման համար. դեղա-
գործա կան արտադրանք, այն է՝ ցիտոկիններն 
արգելա կող դեղամիջոցներ. դեղագործական պատ-
րաստուկներ, որոնք կարգավորում են իմունային 
համակարգը:

--------------

(210) 20171040
(220) 11.07.2017
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

--------------
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(210) 20171041
(220) 12.07.2017
(730) «Հայաստանի սոմելյեների և փորձագետների 
միություն» հասարակական կազմակերպություն, 
Երևան, Ազատության 9բ, բն. 34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի).
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։

--------------

(210) 20171044
(220) 12.07.2017
(730) Մագա Մարտիրոսյան, Երևան, 
Մամիկոնյանց 27/6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստածրագրերի, հեռուստա-

հաղորդումների պատրաստում:
--------------

(210) 20171045
(220) 12.07.2017
(730) «Տաուրիս» ՍՊԸ, Երևան, Ալ. Մանուկյան 
փ., 7-րդ շ., թիվ 122 շին., AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

--------------

(210) 20171046
(220) 12.07.2017
(730) Սարգիս Թարվերդյան, Երևան, Արաբկիր 
29,  տուն 13/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. կաթնային չոր խառնուրդներ մանկական 

սննդի համար. մանկական սնունդ. կաթի փոշի 
երեխաների համար.

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

--------------

(210) 20171047
(220) 13.07.2017
(730) Վետպրոմ ԱԴ, BG 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժական կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

--------------
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(210) 20171048
(220) 13.07.2017
(730) Վետպրոմ ԱԴ, BG 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպատակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժական կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

--------------

(210) 20171050
(220) 13.07.2017
(730) Արամայիս Բալայան, Երևան, Մոլդովական 
2/2, բն. 44, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. թանկարժեք 
և կիսաթանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

--------------

(210) 20171051
(220) 14.07.2017
(730) «Ալեքսանդր հոթել» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 3/4, AM 

(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

--------------

(210) 20171052
(220) 14.07.2017
(730) «Ալեքսանդր հոթել» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 3/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ: 

--------------

(210) 20171053
(220) 14.07.2017
(730) «Ալեքսանդր հոթել» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 3/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

--------------

(210) 20171054
(220) 14.07.2017
(730) «Ռելաքսս» ՍՊԸ, Երևան, 0084, 
Նորագյուղ, տուն 72, Մալաթիա Սեբաստիա, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 29. արևածաղկի բոված սերմեր:

--------------

(210) 20171056
(220) 14.07.2017
(730) «Պոզիտիվ թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, Չեխովի 
50, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

--------------

(210) 20171057
(220) 14.07.2017
(730) «Պոզիտիվ թրեվլ» ՍՊԸ, Երևան, Չեխովի 
50, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

--------------

(210) 20171058
(220) 14.07.2017
(730) «Ե փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, Հր. Քոչար 
14, բն. 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 

կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ, բացառությամբ վրձինների. 
խոզանակների պատրաստման նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի, բացառությամբ 
շինարարական ապակու. ապակյա, հախճապակյա 
և ճենապակյա իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
--------------

(210) 20171059
(220) 14.07.2017
(730) «Ե փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, Հր. Քոչար 
14, բն. 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 

կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և ճամփոր-
դական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի հովանոցներ. 
ձեռնա փայտեր. մտրակներ, լծասար քեր և թամբա-
գործական իրեր. պարանո ցակապեր, սանձափոկեր 
և հագուստ կենդանիների համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

--------------

(210) 20171060
(220) 14.07.2017
(730) «Էլիտ պրոդ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն, 
10-րդ փ., տուն 71, AM 
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(540) 

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

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

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։

--------------

(210) 20171061
(220) 14.07.2017
(730) «Արսանա» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի փող. 
27/10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատ րաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 

կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնա լցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտա հանիչ միջոցներ. 
վնասա տու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, 
դեղագործական.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

--------------

(210) 20171062
(220) 17.07.2017
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

--------------

(210) 20171066
(220) 17.07.2017
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

--------------

(210) 20171067
(220) 17.07.2017
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

--------------

(210) 20171068
(220) 17.07.2017

(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

--------------

(210) 20171070
(220) 17.07.2017
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ, 
պապիրոսներ, էլեկտրոնային սիգարետներ, 
սիգարներ, սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու 
պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ, սիգարետների 
պարկուճներ և լուցկի: 

--------------
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(210) 20171073
(220) 17.07.2017
(730) «Սիլք ռոուդ Արմենիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Կիևյան 18, բն. 29, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապար հորդությունների կազմա կերպում. 
ճանապար հորդությունների տոմսերի ամրա գրում. 
ճանա պար հորդությունների ամրա գրում. տրանս-
պորտային միջոցների ամրա գրում. կրուիզների 
կազմակերպում. ճանա պարհորդությունների 
կազմակերպում. ճանապար հորդների փոխա-
դրում. ճանա պարհորդության երթուղու վերաբերյալ 
տեղեկա տվության տրամադրում. տրանսպորտային 
ծառա յություններ զբոսաշրջիկների համար. մուտքի 
արտո նագրերի փաստաթղթերի ձևակերպում:

--------------

(210) 20171074
(220) 18.07.2017
(730) Վահագն Վարակյան, ք. Գյումրի, Սերգո 
Համբարձումյան 113ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ֆիլմերի և տեսահոլովակների 

արտադրություն, ֆիլմերի և տեսահոլովակների 
նկարահանումներ:

--------------

(210) 20171075
(220) 18.07.2017
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 

(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր:

--------------

(210) 20171077
(220) 18.07.2017
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր:

--------------

(210) 20171079
(220) 18.07.2017
(730) «Տաքսի Տավրոս» ՍՊԸ, ք. Վանաձոր, 
Շիրակի խճ. 4դ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. գազալցակայանի ծառայություն.
դաս 39. տաքսի ծառայություն:

--------------
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(210) 20171080
(220) 18.07.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տիգրան Գալստյան, 
Երևան, Նոր Արեշ փ. 31, տուն 29/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. սառեցված ձուկ, ձկնամթերք, միս, 

մսամթերք, բանջարեղեն, մրգեր:
--------------

(210) 20171083
(220) 18.07.2017
(730) «Նորդ այսբերգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Չելյուսկինցիների 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

--------------

(210) 20171084
(220) 18.07.2017
(730) «Հրաչիկ» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 
46/7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

--------------

(210) 20171085
(220) 20.07.2017

(730) «Արմէկ թրեյդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի 
նրբ., 5ա, բն.15, AM 
(540) 

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

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

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, այգե-
գործական և անտառային մթերքներ. չմշակված 
կամ չվերամշակված hացահատիկ և սերմեր. 
թարմ մրգեր, բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր. 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ 
և սերմեր. կենդանի կենդանիներ. կերեր և 
ըմպելիքներ կենդանիների համար. ածիկ.

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

դաս 35. առևտուր, գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարու թյան ասպարեզում. 
վարչ արարական գործ ունեություն գործ արարության 
ասպա րեզում. գրասենյակային ծառայություններ:

--------------

(210) 20171088
(220) 20.07.2017
(730) Դերմավիտա Քամփնի (Լիմիթեդ 
Փարթներշիփ) Փարսեղյան ընդ Փարթներս, LB 
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ մասնա-

գիտական օգտագործման և վերջնական սպառողի 
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կողմից օգտագործման համար. կոսմետիկական 
կրեմներ, էմուլսիաներ, լոսյոններ, հեղուկներ, 
լուծույթներ, կաթեր, ժելեր և յուղեր մաշկի համար 
(դեմքի, մարմնի, ձեռքերի, ոտքերի և վզի), 
յուղեր կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական հավաքածուներ. կոսմետիկական 
արտա դրանք և պատրաստուկներ մաշկը 
խնամելու համար. կոսմետիկական դիմակներ. 
կոսմետիկա, կոսմետիկական պատրաստուկներ 
նիհարելու համար. մաշկի շերտազատման համար 
նախատեսված կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական պիլինգներ. մաշկի հարթեցման 
համար նախատեսված կոսմետիկական 
միջոցներ. մազերի լավորակման և մազերի և 
գլխա մաշկի խնամքի համար նախատեսված 
կոսմետիկական միջոցներ. արևապաշտպան 
կոսմե տիկական պատրաստուկներ և միջողներ 
(էմուլսիաներ, լոսյոններ, լուծույթներ, կաթեր, 
ժելեր, յուղեր, հեղուկներ). կոսմե տիկական 
պատ    րաստուկներ մաշ կի          սպի տա  կեց  -
ման հա մար. մաշկը սպի տա  կեցնող կրեմն եր. 
գունա զրկող միջոցներ կոսմե տիկական նպա  -
տակ  ների համար. մաշկի գունաբացման 
համար նախա  տեսված կոսմետիկական միջոց-
ներ. դեմքի մաշկի բարելավման համար 
նախատեսված կոսմետիկական միջոցներ. 
հակակնճիռային կոսմետիկական միջոցներ. 
դեմքի մաշկի երիտասարդացման համար 
նախատեսված կոսմետիկական միջոցներ. դեմքի 
մաշկի սպիտակեցման համար նախատեսված 
կոսմետիկական միջոցներ. մաշկի խոնավեցման 
համար նախատեսված կոսմետիկական պատ-
րաստուկներ. մաշկի երանգավորման համար 
նախատեսված կոսմետիկական միջոցներ. 
եթերային յուղեր և բուրավետ էքստրակտներ. 
հոտազերծիչներ. մաքրման և բուրավետացման 
համար նախատեսված պարտաստուկներ.

դաս 35. գովազդ. մարքեթինգային և 
խթանող ծառայություններ. գովազդային առևտրի 
և սպառողական տեղեկատվության ծառա-
յություններ. գործարարական ասպարեզում վեր-
լուծություն. հետազոտական և տեղեկատվական 
ծառայություններ.

դաս 44. մարդու հիգիենա և գեղեցկության 
խնամք. հիգիենիկ և գեղեցկության խնամք:

--------------

(210) 20171091
(220) 20.07.2017
(730) «Էլիտա-1» ՍՊԸ, Երևան, ՀԱ Ա3 թաղ., 42, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

--------------

(210) 20171092
(220) 21.07.2017
(730) Աստղիկ Ալեքսանի Զաքարյան, Երևան, 
Մամիկոնյանց 36/8, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. երեխաներին վերաբերվող ապրանքներ 

և ծառայություններ տրամադրող ընկերությունների 
գովազդ, նրանց տեղեկատվության հավաքագրում, 
մշակում, տարածում և տրամադրում.

դաս 41. երեխաներին և ծնողներին վերաբերվող 
կրթական, մշակութային և ժամանցային միջոց-
առումն երի կազմակերպում:

--------------

(210) 20171093
(220) 21.07.2017
(730) Աստղիկ Ալեքսանի Զաքարյան, Երևան, 
Մամիկոնյանց 36/8, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. երեխաներին վերաբերվող ապրանքներ 

և ծառայություններ տրամադրող ընկերությունների 
գովազդ, նրանց տեղեկատվության հավաքագրում, 
մշակում, տարածում և տրամադրում.

դաս 41. երեխաներին և ծնողներին վերաբերվող 
կրթական, մշակութային և ժամանցային միջոց-
առումների կազմակերպում: 

--------------

(210) 20171096
(220) 21.07.2017
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(730) Գևորգ Սարգսի Խաչատրյան, Երևան, Ն. 
Ստեփանյան 4/1, բն. 28, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

--------------

(210) 20171097
(220) 21.07.2017
(730) «Արատտա դիսթիլլերի» ՍՊԸ, Երևան, 
Մամիկոնյանց 42-44 բն. 53, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

--------------

(210) 20171098
(220) 21.07.2017
(730) «Դոնիկյան Էյրլայնս» ՍՊԸ, Երևան, 
Տիգրան Մեծի 40, բն. 40, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

--------------

(210) 20171099
(220) 21.07.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչք:

--------------

(210) 20171100
(220) 21.07.2017
(730) «Զեյթուն սվիթ» ՍՊԸ, Երևան, Շրջանցիկ 
թունել 10/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. քաղցրավենիք:

--------------

(210) 20171101
(220) 21.07.2017
(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 16. ժապավեններ և տոպրակներ 

փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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։

--------------
(210) 20171102
(220) 21.07.2017
(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. ժապավեններ և տոպրակներ 

փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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։  

--------------

(210) 20171103
(220) 21.07.2017
(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 

(540) 

(511) 
դաս 16. ժապավեններ և տոպրակներ 

փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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։  

--------------

(210) 20171104
(220) 21.07.2017
(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. ժապավեններ և տոպրակներ 

փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.



ԳՅՈՒՏԵՐ
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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։  

--------------

(210) 20171105
(220) 21.07.2017
(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. ժապավեններ և տոպրակներ 

փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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։  

--------------

(210) 20171106
(220) 21.07.2017
(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 

(540) 

(511) 
դաս 16. ժապավեններ և տոպրակներ 

փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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։  

--------------

(210) 20171107
(220) 21.07.2017
(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 16. ժապավեններ և տոպրակներ 

փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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։  

--------------

(210) 20171108
(220) 21.07.2017
(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. ժապավեններ և տոպրակներ 

փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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։  

--------------

(210) 20171109
(220) 21.07.2017
(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. ժապավեններ և տոպրակներ 

փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տպագիր արտադրանք.

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։  

--------------

(210) 20171110
(220) 24.07.2017
(730) Ալեքսանդր Մնացականյան, Երևան, 
Մամիկոնյանց 21, բն. 34, AM 
(540) 

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

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

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



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

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

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

--------------

(210) 20171111
(220) 24.07.2017
(730) «Մոտոշոփ» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիրի փ. 
43, 35շ, բն. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ առևտուր:

--------------

(210) 20171112
(220) 24.07.2017
(730) «Հայդրո-թեք» ՍՊԸ, Երևան, 0031, 
Լենինգրադյան 50, բն. 81, AM 
(540) 

(511) 
դաս 7. պոմպեր (մեքենաներ). պոմպեր 

(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). վակուու-
մային պոմպեր (մեքենաներ). օդային պոմպեր. 
յուղային պոմպեր. ավտոմատ կարգավորվող 
վառելիքային պոմպեր.

դաս 17. ճկուն ոչ մետաղական խողովակներ. 
խողովակներ մանածագործվածքից. միակցիչ 
խողո վակներ տրանսպորտային միջոցների ջերմա-
փոխանակիչների համար. ռետինե օղեր:

--------------

(210) 20171113
(220) 24.07.2017
(730) «Հայդրո-թեք» ՍՊԸ, Երևան, 0031, 
Լենինգրադյան 50, բն. 81, AM 
(540) 

(511) 
դաս 7. պոմպեր (մեքենաներ). պոմպեր (մեքենա-

ների կամ շարժիչների մասեր). վակուումային 
պոմպեր (մեքենաներ). օդային պոմպեր. յուղային 
պոմպեր. ավտոմատ կարգա վորվող վառելիքային 
պոմպեր.

դաս 17. ճկուն ոչ մետաղական խողովակներ. 
խողովակներ մանածա գործվածքից. միակցիչ 
խողովակ ներ տրանսպորտային միջոցների ջերմա-
փոխա նակիչների համար. ռետինե օղեր:  

--------------

(210) 20171116
(220) 24.07.2017
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 0043, 
Շիրակի 2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 19. գիպս, սվաղ (ծեփ) ներքին 

աշխատանքների համար:
--------------

(210) 20171117
(220) 24.07.2017
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 0043, 
Շիրակի 2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 19. գիպս, սվաղ (ծեփ) ներքին 

աշխատանքների համար: 
--------------
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(210) 20171118
(220) 24.07.2017
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 0043, 
Շիրակի 2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 19. գիպս. սվաղ (ծեփ) ներքին 

աշխատանքների համար: 
--------------

(210) 20171119
(220) 24.07.2017
(730) «Ֆասթ քարթ» ՍՊԸ, Երևան, 0060, 
Ավան, Աճառյան 35, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

--------------

(210) 20171120
(220) 24.07.2017
(730) Միլլեր Քեմիքլ ընդ Ֆըրթիլայզր, ԷլԷլՍի, 
US 
(540) 

(511) 
դաս 1. պարարտանյութեր. քիմիական պարար-

տա նյութային սնուցիչներ գյուղա տնտեսական 
նպատակների համար:

--------------

(210) 20171122
(220) 26.07.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ» 
ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչք:

--------------

(210) 20171123
(220) 26.07.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ» 
ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչք:

--------------



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61F 9/00   3124  A

A61K38/00    3125  A

B01G20/00    3126  A

G01V 1/00   3127  A

H01H 51/00 3128  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

F24J 2/00             493  U
H02S 10/00          493  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1929
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15340
73 (1) Իրավատեր  Հրաչ Բողոսյան, ք. Երևան, 
Հանրապետության փ. 85ա, բն. 11ա, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Հակոբ 
Բրդոտյան, ք. Երևան, Բաբաջանյան փ. 8, բն. 
15, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         10.07.2017

_____________________

Գրանցում No 1930
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3950, 3951, 17804
73 (1) Իրավատեր ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ, Cor-
poration Service Company, 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, County of New Castle, 
Delaware, 19808, United States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող
ԳլաքսոՍմիթՔլայն  Քնսյումր Հելթքեըր (ՅուՔեյ) 
ԱյՓի Լիմիթիդ, 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9GS, England, GB
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          10.07.2017

_____________________

Գրանցում No 1931
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 6, 2070
73 (1) Իրավատեր Տրիումֆ Ինտերնացիոնալ 
Ակտիենգեզելշաֆտ, Marsstrasse 40, 80335 
Munchen, Germany, DE

73 (2) Իրավունքներն ստացող Տրիումֆ 
Ինտերտրադե ԱԳ, Triumphweg 6, 5330 Bad 
Zurzach, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                             14.07.2017

_____________________

Գրանցում No 1932
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 787264
73 (1) Լիցենզատու Տոնուս Էլաստ, ՍԻԱ, “Pil-
skalni”, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473, 
Latvia, LV
73 (2) Լիցենզառու «Տոնուս-լես» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Եր. Քոչարի 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը   մինչև 03.07.2022թ.
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         14.07.2017

_____________________

Գրանցում No 1933
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24381
73 (1) Իրավատեր Սերգեյ Վարդանյան, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ., շ. 7, բն. 25, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Կոկո Ֆիորի» 
ՍՊԸ, Երևան, Արղության փ. փկղ. 4, 4, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.07.2017

_____________________
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Գրանցում No 1934
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 11732
73 (1) Իրավատեր  Վայեթ ԼԼՔ, 235 East 42nd 
Street, New York, New York 10017,  USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սելիքս 
Ֆարմասյութիքլզ, Ինք., Կալիֆոռնիա 
նահանգի կորպորացիա, 8510 Colonnade 
Center Drive, Raleigh, North Carolina 27615 
USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         21.07.2017

_____________________
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Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

    7073                17.07.2017

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2017.01 (11) 3124 (13) A
A61F 9/00

(21) AM20160003 (22) 21.01.2016
(72) Асатур Овсепян (AM) 
(73) Асатур Овсепян, 0078, Ереван, Маркарян 
2-ой пер. 13, кв. 39 (AM) 
(54) Опоясывающий шов и способ его при-
менения
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности, к глазной хирургии, особенно 
ко швам, используемым при хирургическом 
лечении патологических изменений оптической 
зоны роговицы.

Сущность изобретения состоит в том, что 
крестообразный шов, имеющий поперечные 
вне- и внутритканевые зоны, ставится таким 
образом, чтобы каждый проход иглы описывал 
бы сторону равнобокогого многогранника, 
вписанного в окружность диаметром 7-11 мм, 
концентричную к центральной оси роговицы так, 
чтобы после каждого перехода нить пролегала 
на поверхности оптической зоны роговицы, в 
конечном счете создавая опоясывание в виде 
бантика, имеющего центральную симметрию, при 
этом, для необходимости и(или) достаточности, 
ставят два взаимно перпендикулярных  или три 
двухкрылых шва  с  углом 60° друг к другу или 
один соразмерный трехкрылый шов.

Повышается стабильность фик-
сации оптической зоны роговицы, исклю-
чая  повреждение этой зоны хирургической 
иглой, 10 ил.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3125 (13) A
A61K38/00

(21) AM20170062 (22) 11.04.2017
(72) Жан Акопян (AM), Марина Газарянц (AM), 
Зоя Мкртчян (AM), Людмила Нерсесова (AM), 
Мариам Петросян (AM), Лина Погосян (AM) 
(73) “Институт молекулярной биологии НАА РА” 
государственная некоммерческая организация, 
0052, Ереван, Асратян 7 (AM) 
(54) Применение индуктора интерферона в 
качестве радиопротектора от ионизирующего 
излучения

(57) Изобретение относится к радиационной 
медицине, в частности, к использованию 
интерфероногенного противовирусного пре-
парата кальциевого производного двуспи-
ральной РНК (двуспиральной рибонуклеиновой 
кислоты) в качестве радиопротектора от 
ионизирующего излучения.

Индуктор интерферона выделяют из 
киллерных  штаммов  дрожжей  Saccaharom-
ices  cerevisiae двуспиральной РНК. Индуктор 
содержит двуспиральную РНК, которая 
модифицируется за счет введения Ca2 ионов 
(Ca-dsРНК). Это дает возможность, с одной 
стороны, существенно повысить  проницаемость 
через клеточные мембраны, с другой стороны, 
подавляя активность сывороточных нуклеаз, 
избавиться от их гидролизующего воздействия. 

Изобретение позволяет расширить 
ассортимент радиопротекторов от ионизи-
рующего излучения.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3126 (13) A
B01G20/00

(21) AM20160005 (22) 29.01.2016
(72) Нина Тавакалян (AM), Софья Сергеева (AM), 
Патвакан Восканян (AM), Константин Пюскюлян 
(AM), Анна Тадевосян (AM), Степан Майрапетян 
(AM), Мацумото Хайдетоши (JP), Цуруока Шуджи 
(JP) 
(73) Нина Тавакалян, 0096, Ереван, Молдовакан 
6/1, кв. 29 (AM), Анна Тадевосян, 0005, Ереван, 
Арцаха 8а, кв. 39 (AM) 
(54) Полимер-неорганический сорбент радио-
нуклидов цезия и способ его получения
(57) Изобретение относится к композитным 
полимер-неорганическим сорбентам радио-
нуклидов цезия и способам их получения, 
которые могут быть эффективно использованы 
для очистки технологических растворов от 
радионуклидов цезия, а также регулирования 
перехода радионуклидов из почвы в растения.

Сорбент включает полимерную матрицу - 
со(полимер) акриловой кислоты, минеральный 
наполнитель -бентонит или цеолит и ферроцианид 
переходного металла, при следующем 

Сведения о выданных патентах
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соотношении компонентов, мас.%: полимерная 
матрица -  60,0-90,0; минеральный наполнитель 
– 9,9-37,0; ферроцианид переходного металла 
– 0,1-3,0. Полимер-неорганический сорбент 
радионуклидов цезия получают следующим 
образом: смешивают полимер, минеральный 
наполнитель и ферроцианид металла, затем 
полученную полимерную смесь переводят в 
сорбент. Сначала в водной среде в присутствии 
минерального наполнителя и инициатора 
полимеризации методом радикальной (со)
полимеризации акриловой кислоты получают 
полимер - полиакриловую кислоту или ее 
производные, после чего в образовавшуюся 
гелеобразную водную дисперсию полимера при 
перемешивании добавляют водные растворы 
соли переходного металла и ферроцианида 
щелочного металла. Полученную полимерную 
смесь переводят в пленку, гранулы или 
порошок. Массовое соотношение  минеральный 
наполнитель : ферроцианид  щелочного металла 
равно 1: (0,01-0,075).

Упрощается способ получения полимер-
неорганических сорбентов радионуклидов 
цезия.    

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3127 (13) A
G01V 1/00

(21) AM20170055 (22) 05.04.2017
(72) Ашот Гаспарян (AM), Джон Карапетян (AM) 
(73) Институт геофизики и инженерной 
сейсмологии им. А. Назарова НАН РА, 3115, 
Гюмри, В. Саргсяна 5 (AM) 
(54) Сейсмический датчик
(57) Изобретение относится к области 
геофизического приборостроения, сейсмологии, 
инженерной сейсмологии и сейсмостойкого 
строительства.

Сейсмический датчик имеет корпус, на 
котором установлен колеблющийся маятник с 
инерционной массой и   катушка, расположенная 
на одной оси с инерционной массой. 
Устройство имеет также неодимовый магнит, 
расположенный  на корпусе соосно катушке, 
при этом, сердечник катушки изготовлен из 
меди. Инерционная масса устройства и катушка 
расположены на расстоянии 140 мм от центра 
колебания маятника.

Увеличивается коэффициент затухания 
собственных колебаний маятника, упрощается 
конструкция, уменьшается нестабильность 
нулевого положения маятника, 1 ил.

 _____________________

(51) 2017.01 (11) 3128 (13) A
H01H 51/00

(21) AM20170013 (22) 16.02.2017
(72) Авген Гаспарян (AM), Маринка Багдасарян 
(AM), Аида Киракосян (AM) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, ул.Теряна 
105 (AM) 
(54) Автоматическое защитное устройство
(57) Изобретение относится к электротехнике.

Автоматическое защитное устройство 
имеет мостиковый выпрямитель и два 
полупроводниковых реле напряжения. Каждое 
реле напряжения состоит из электромагнитного 
реле, резистора, потенциометра, транзистора, 
стабилитрона и тиристора. Мостиковый 
выпрямитель подключен к сети питания, 
резистор подключен к потенциометру, 
подвижный зажим которого подключен к 
стабилитрону. Стабилитрон подключен к 
базе транзистора, коллектор транзистора - к 
управляющему электроду тиристора, а тиристор 
- последовательно к катушке электромагнитного 
реле. Устройство имеет промежуточные 
узлы - входные клеммы  подключенные 
к сети питания и выходные зажимы, 
подключенные к  потребителям. Контакты 
двух электромагнитных реле подключены к 
выходному реле и к цепи световой сигнализации, 
а выход мостикового выпрямителя подключен 
к входам реле напряжения, выходного реле 
и блокам световой сигнализации. Устройство 
дополнительно имеет вычислительный блок, 
который состоит из двух электроимпульсных 
счетчиков, катушки которых подключены к 
переключающим контактам электромагнитного 
реле. Выход мостикового выпрямителя 
подключен к входу вычислительного блока.

Повышается эффективность работы 
устройство, 1 ил.

_____________________
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 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
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библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Сведения о выданных патентах

(51) 2017.01 (11) 493  (13) U
F24J 2/00
H02S 10/00

(21) AM20170063U (22) 11.04.2017
(72) Ашот Хачатрян (AM) 
(73) Ашот Хачатрян, 0096, Ереван, Малян 4, кв. 
12 (AM) 
(54) Система слежения за движением Солнца
(57) Полезная модель относится к отрасли 
энергетики, в частности, к области 
альтернативной энергетики.

Система слежения за движением Солнца 
имеет принимающую энергию Солнца 
поверхность, приводы для разворотов по 
азимуту и зениту принимающей энергию 
Солнца поверхности, установленные на 
принимающей энергию Солнца поверхности, 

следящие за движением Солнца, светодатчики.  
Принимающая энергию Солнца поверхность 
помещена в полурамку, с возможностью 
разворота в вертикальной плоскости с помощью 
привода для разворота по зениту, а полурамка 
прикреплена к приводу для разворота по 
азимуту с возможностью разворота на 180 
градусов в горизонтальной плоскости, Каждая 
из приводов для разворота по азимуту и зениту 
осуществлена в виде двигателя постоянного 
тока, присоединённого к двухступенчатому 
червячному редуктору, при этом, работа 
двигателей управляется аналоговым способом 
при помощи светодатчиков.

Повышается эффективность системы 
слежения за движениями Солнца по азимуту и 
зениту, 3 ил.

 _____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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