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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) 3133 (13) A
C08J11/00

(21) AM20160012 (22) 22.02.2016
(72) Գագիկ Թորոսյան (AM), Ալեքսանդր 
Իսակով (AM), Գեղեցիկ Հովհաննիսյան (AM), 
Հասմիկ Քոչարյան (AM), Ժիրայր Հակոբյան 
(AM), Սերգեյ Մինասյան (AM), Նվեր Թորոսյան 
(AM) 
(73) Գագիկ Թորոսյան, 0001, Երևան, Սայաթ-
Նովայի պող. 37, բն. 10 (AM), Ալեքսանդր 
Իսակով, 0004, Երևան, Րաֆֆու 21, բն.16 
(AM), Գեղեցիկ Հովհաննիսյան, 0004, Երևան, 
Րաֆֆու 21, բն.16 (AM), Հասմիկ Քոչարյան, 0014, 
Երևան, Մամիկոնյանց 15, բն. 26 (AM), Ժիրայր 
Հակոբյան, 0039, Երևան, Բագրատունյաց 30, 
բն. 23 (AM), Սերգեյ Մինասյան, 0009, Երևան, 
Սարմենի 16 (AM), Նվեր Թորոսյան, 0065, 
Երևան, Ռոմանոս Մելիքյան 43 (AM) 
(54) Ռետինատեխնիկական թափոնների 
վերամշակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է պինդ կենցաղային 
և արտադրական թափոնների վերամշակման 
բնագավառին,  մասնավորապես՝ ռետինա-
տեխնիկական թափոնների վերամշակման 
եղանակին: 

Ռետինատեխնիկական թափոնները 
300-350°C ջերմաստիճանում մթնոլորտային 
ճնշման ներքո 30-60 րոպեի ընքացքում 
կատալիզատորի առկայությամբ ենթարկում են 
պիրոլիզի: Որպես կատալիզատոր օգտագործում 
են ալյումինասիլիկատային ցեոլիթ, ընդ որում, 
ալյումինասիլիկատային ցեոլիթի և թափոնի  
զանգվածային հարաբերակցությունը 0,1-0,6 է:

Պարզեցվում է եղանակը:
_____________________

(51) 2017.01 (11) 3134 (13) A
C10G1/00

(21) AM20160013 (22) 22.02.2016
(72) Գագիկ Հովհաննեսի Թորոսյան (AM), 
Հասմիկ Նորիկի Քոչարյան (AM), Ալեքսանդր 
Անատոլիի Իսակով (AM), Ժիրայր Սարգսի 
Հակոբյան (AM), Արպատ Սանջանի Ավանեսյան 
(AM), Նվեր Սուրենի Թորոսյան (AM) 

(73) Գագիկ Հովհաննեսի Թորոսյան, 0001, 
Երևան, Սայաթ-Նովայի պող. 37, բն. 10 (AM), 
Հասմիկ Նորիկի Քոչարյան, 0014, Երևան, 
Մամիկոնյանց 15, բն. 26 (AM), Ալեքսանդր 
Անատոլիի Իսակով, 0004, Երևան, Րաֆֆու 
21, բն.16 (AM), Ժիրայր Սարգսի Հակոբյան, 
0039, Երևան, Բագրատունյաց 30, բն. 23 
(AM), Արպատ Սանջանի Ավանեսյան, ԼՂՀ, 
Ստեփանակերտ, Ն.Ստեփանյանի 8, բն. 9 
(AM), Նվեր Սուրենի Թորոսյան, 0065, Երևան, 
Ռոմանոս Մելիքյան 43 (AM) 
(54) Ածխի հեղուկացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է ածխի վերամշակման 
բնագավառին, մասնավորապես` գորշ 
ածխի հեղուկացմանը օրգանական 
լուծիչներում և կարող է կիրառվել 
նավթաքիմիական, նավթավերամշակման և 
ճանապարհաշինության ոլորտներում:

Ածուխը ենթարկում են կատալիզային 
ջրածնավորման բարձր ջերմաստիճանում 
օրգանական լուծիչի միջավայրում, 
ջրածնավորման հեղուկ արգասիքն առանձ-
նացնում են պինդ մնացորդից և թորմամբ 
բաժանում են ֆրակցիաների: Որպես կատա-
լիզատոր օգտագործում են ցեոլիթ, որպես 
օրգանական լուծիչ՝ անվադողերի վերամշակման 
թափոններ: Ջրածնավորումն իրականացնում 
են 400-600°C ջերմաստիճանում մթնոլորտային 
ճնշման ներքո՝ ածխի, ցեոլիթի և թափոնների 
2:1:2 զանգվածային հարաբերակցությամբ: 

Ապահովվում է եղանակի անվտանգությունը 
և մատչելիությունը:  

_____________________

(51) 2017.01  (11) 3135 (13) A
F21S2/00

(21) AM20160010 (22) 15.02.2016
(72) Կարեն Պետրոսյան (AM) 
(73) Կարեն Պետրոսյան, 0068, Երևան, Ռաֆֆու 
35, բն.56 (AM) 
(54) Լուսարձակման կարգաբերմամբ լուսա-
դիոդային լուսավորման սարք
(57) Գյուտը վերաբերվում է լուսատեխնիկային, 
մասնավորապես` լույսի հոսքի անկյունային 
բաշխման կարգավորմամբ լուսավորման 
սարքերին:
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Լուսարձակման կարգաբերմամբ լուսա-
դիոդային լուսավորման սարքն ունի մեկ 
հարթությունում տեղակայված և առնվազն մեկ 
լուսադիոդ պարունակող բազմաթիվ մոդուլներ, 
որոնցից յուրաքանչյուրն ունի լուսարձակման 
ուղղությունը երկու փոխուղղահայաց 
առանցքների շուրջ դարձման մեխանիզմ և 
լուսավորման տիրույթը ձևափոխող հարմարանք: 
Հարմարանքը բաղկացած է երկու հանգույցից, 
որոնցից յուրաքանչյուրն ունի երկու տափակ, 
թափանցիկ մասեր, որոնք տեղակայված են 
լուսարձակման ուղղությամբ հաջորդաբար և 

առնվազն մեկ կողմում պարունակում են ոչ 
հարթ երկայնական օպտիկական տարրեր: 
Հարմարանքի հանգույցներից յուրաքանչյուրի 
վրա կան օպտիկական տարրեր, որոնք 
կորաձև ուղղորդիչների միջոցով կապված 
են դարձման մեխանիզմի մուտքի օղակների 
հետ միմյանց նկատմամբ հեռավորության 
ինքնակարգաբերման հնարավորությամբ:

Բարելավվում է լույսի հոսքի անկյունային 
բաշխման ցուցանիշների համակցված 
կարգաբերման հնարավորությունը, 5 նկ.:

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-03 (11) 420        (13) S
(21) 20170016  (22) 22.06.2017
(72) Հրաչյա  Օհանյան (AM) 
(73) Անհատ ձեռնարկատեր Օհանյան Հրաչյա 
Համբարձումի, Երևան, Նորքի այգիներ 238 տ. 
(AM) 
(54) Նարդու խաղաքարերի տուփ, զառերի 
տուփ
(55) 
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
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) 20161693  (111) 26298
(220) 27.12.2016 (151) 22.08.2017
   (181) 27.12.2026
(730) «Մանկական զվարճանքների կենտրոն» 
ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 15/4, AM 
(442) 16.01.2017
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161694  (111) 26299
(220) 27.12.2016 (151) 22.08.2017
   (181) 27.12.2026
(730) «Մանկական զվարճանքների կենտրոն» 
ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 15/4, AM 
(442) 16.01.2017
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170100  (111) 26300
(220) 27.01.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 27.01.2027
(730) «Ավաս» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն, 4-րդ 
թաղ., շ. 32, բն. 32, AM 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(442) 16.02.2017
(540) 

(526) «Chocs & more» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, շագանակագույն, կանաչ, 
մանուշակագույն, դեղին և կապույտ 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.

դաս 35. մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170113  (111) 26301
(220) 31.01.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 31.01.2027
(730) «Ասա ինվեստ» ՓԲԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 12/1, AM 
(442) 01.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 1. բենտոնիտ:

_____________________
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(210) 20170122  (111) 26302
(220) 31.01.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 31.01.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Քրիստինա 
Ավագյան, Երևան, Դավթաշեն 2-րդ թաղ., տուն 
1/8, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

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

դաս 44. ուլտրաձայնային ճառագայթային 
ախտորոշում, ֆիզիոթերապիա, ռեֆլեքսա-
թերապիա:

_____________________

(210) 20170165  (111) 26303
(220) 07.02.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 07.02.2027
(730) Սելլթրիոն, Ինք., KR 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղը բուժելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170171  (111) 26304
(220) 09.02.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 09.02.2027
(730) Տրոիկաա Ֆարմասյութիքլս Լիմիթիդ, IN 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-

ժական պատրաստուկներ:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20170216  (111) 26305
(220) 15.02.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 15.02.2027
(730) Արտեմ Թորոսյան, Երևան, Ռուբինյանց, 
շ. 12, բն. 27, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20170222  (111) 26306
(220) 16.02.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 16.02.2027
(730) ԷսՍիԷյ Հայջին Փրոդաքթս ԱԲ, SE 
(442) 16.03.2017
(540) 
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(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ. 

նյութեր լվացքի համար. լվացող միջոցներ. 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակման 
համար. մաշկի խնամքի միջոցներ, այն է՝ 
լվացվելու կրեմներ, մաքրման կրեմներ, 
խոնավարար միջոցներ, լոսյոններ մաշկի 
համար, պաշտպանիչ կրեմներ, ցինկով 
կրեմներ, ձեռքերը լվանալու նյութեր, ոչ 
բուժական օճառ, հոտով 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 հայեցակետերի 
վերաբերյալ 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 
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 
հաճախորդներին և աշխատակիցներին 
տեղեկա տվություն տրամադրելու համար. ծրա-
գրային ապահովում հավելվածների տեսքով. 
համակարգչային 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. 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. 
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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 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 ծառա-
յություններ 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.

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. անհա-
տա կանացված առողջապահական ծառա-
յությունների պլանավորման, կազմակերպման և 
մշտադիտարկման ծառայություններ, ներառյալ՝ 
այդպիսի ծառայությունների տրամադրումը 
առցանց կամ ինտերնետի միջոցով. մարդկանց 
հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայություններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170268  (111) 26307
(220) 24.02.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 24.02.2027
(730) Ռոման Ռոբերտի Ասատրյան, Երևան, 
Գյուլիքեխվյան 39, բն. 3, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

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

դաս 35. ներկերի վաճառք:
_____________________
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(210) 20170308 (111) 26308
(220) 03.03.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 03.03.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170309  (111) 26309
(220) 03.03.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 03.03.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ: 

_____________________

(210) 20170310  (111) 26310
(220) 03.03.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 03.03.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ: 

_____________________

(210) 20170312  (111) 26311
(220) 03.03.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 03.03.2027
(730) «Էլիտ գրուպ» ՍՊԸ հայաստանյան 
մասնաճյուղ, Սյունիքի մարզ, գ. Տեղ, փ. 39, 
տուն 1, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 32. բնական հյութեր, օշարակներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20170357  (111) 26312
(220) 14.03.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 14.03.2027
(730) «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու 
կոմբինատ» ԲԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի 
պող. 9, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։ 
_____________________

(210) 20170358 (111) 26313
(220) 14.03.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 14.03.2027
(730) «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու 
կոմբինատ» ԲԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի 
պող. 9, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։ 
_____________________
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(210) 20170359  (111) 26314
(220) 14.03.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 14.03.2027
(730) «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու 
կոմբինատ» ԲԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի 
պող. 9, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20170367  (111) 26315
(220) 15.03.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 15.03.2027
(730) «Հայկավան կաթ» գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվ (Գ/Կ), Շիրակի մարզ, գ. 
Հայկավան, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր:

_____________________

(210) 20170425  (111) 26316
(220) 29.03.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 29.03.2027
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(442) 18.04.2017

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20170429  (111) 26317
(220) 29.03.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 29.03.2027
(730) Միքայել Ռաֆայելի Գյուլասարյան, 
Երևան, Մառի 13, բն. 31, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա 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, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
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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 ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20170445  (111) 26318
(220) 30.03.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 30.03.2027
(730) Անի Ղազարյան, Երևան, Նոր Նորքի 8-րդ 
զանգ., շ. 10, բն. 27, AM 
(442) 18.04.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն և կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(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 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։

_____________________

(210) 20170468 (111) 26319
(220) 05.04.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 05.04.2027
(730) Արտակ Ասատրյան, Երևան, Նալբանդյան 
29, բն. 47, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

(526) «ENSEMBLE» և «ԱՆՍԱՄԲԼ» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 41. երաժշտական համույթների 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170480 (111) 26320
(220) 10.04.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 10.04.2027
(730) «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 3-րդ թաղ, 10/9, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

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

_____________________
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(210) 20170527  (111) 26321
(220) 20.04.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 20.04.2027
(730) Հայկ Սարգսյան, Երևան, Աբովյան 25, 
բն.21, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 10. բժշկական սարքեր:

_____________________

(210) 20170565  (111) 26322
(220) 26.04.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 26.04.2027
(730) «Նոր հատիկ» գյուղատնտեսական 
կոոպե րատիվ (Գ/Կ), Շիրակի մարզ, գ. Առափի, 
4-րդ փ., տուն 10, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «ՀԱՏԻԿ» բառը ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

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 և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ:

_____________________

(210) 20170589 (111) 26323
(220) 02.05.2017 (151) 22.08.2017
   (181) 02.05.2027
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:

_____________________

(210) 20161327  (111) 26324
(220) 10.10.2016 (151) 30.08.2017
   (181) 10.10.2026
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք, ոչ բուժական լոսյոններ 

մազերի համար, եթերային յուղեր, ատամի 
փոշիներ և մածուկներ, կոսմետիկական 
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար, 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ, բամբակ և բամբակյա 
փայտիկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար.

դաս 6. ալյումինե նրբաթիթեղ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր (որոնք ներառված չեն այլ 
դասերի մեջ), թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ, 
մագաղաթաթուղթ, զուգարանի թուղթ, թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար, սեղանի թղթե կլոր 
անձեռոցիկներ, թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ աղբի համար, թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ փաթեթավորման 
համար, տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար, 
տոպրակներ փաթաթելու և փաթեթավորման 
համար, ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ, 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար:

_____________________
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(210) 20161328  (111) 26325
(220) 10.10.2016 (151) 30.08.2017
   (181) 10.10.2026
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(442) 16.12.2016
(540) 

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

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, երեխաների 
կիսավարտիք-տակաշորեր, կանացի 
հիգիենիկ միջադիրներ, խանձարուրներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար, 
հիգիենիկ միջադիրներ, հիգիենիկ սրբիչներ:

_____________________

(210) 20161329  (111) 26326
(220) 10.10.2016 (151) 30.08.2017
   (181) 10.10.2026
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(442) 16.12.2016
(540) 

(526) «My Home» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. օծանելիք, ոչ բուժական լոսյոններ 
մազերի համար, եթերային յուղեր, ատամի 
փոշիներ և մածուկներ, կոսմետիկական 
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար, 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ, բամբակ և բամբակյա 
փայտիկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար: 

_____________________

(210) 20161330  (111) 26327
(220) 10.10.2016 (151) 30.08.2017
   (181) 10.10.2026

(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք, ոչ բուժական լոսյոններ 

մազերի համար, եթերային յուղեր, ատամի 
փոշիներ և մածուկներ, կոսմետիկական 
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար, 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ, բամբակ և բամբակյա 
փայտիկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար.

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, երեխաների 
կիսավարտիք-տակաշորեր, կանացի 
հիգիենիկ միջադիրներ, խանձարուրներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար, 
հիգիենիկ միջադիրներ, հիգիենիկ սրբիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր (որոնք ներառված չեն այլ 
դասերի մեջ), թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ, 
մագաղաթաթուղթ, զուգարանի թուղթ, թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար, սեղանի թղթե կլոր 
անձեռոցիկներ, թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ աղբի համար, թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ փաթեթավորման 
համար, տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար, 
տոպրակներ փաթաթելու և փաթեթավորման 
համար, ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ, 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար: 

_____________________

(210) 20161331  (111) 26328
(220) 10.10.2016 (151) 30.08.2017
   (181) 10.10.2026
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(442) 16.12.2016
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

23

ՄԱՍ 1

23

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/1 

01 .09 . 20 17

(511) 
դաս 3. օծանելիք, ոչ բուժական լոսյոններ 

մազերի համար, եթերային յուղեր, ատամի 
փոշիներ և մածուկներ, կոսմետիկական 
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար, 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ, բամբակ և բամբակյա 
փայտիկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար.

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժա կան նպատակների համար, երեխաների 
կիսավարտիք-տակաշորեր, կանացի հիգիե-
նիկ միջադիրներ, խանձարուրներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար, հիգիենիկ 
միջադիրներ, հիգիենիկ սրբիչներ:  

_____________________

(210) 20161333  (111) 26329
(220) 10.10.2016 (151) 30.08.2017
   (181) 10.10.2026
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք, ոչ բուժական լոսյոններ 

մազերի համար, եթերային յուղեր, ատամի 
փոշիներ և մածուկներ, կոսմետիկական 
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար, 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ, բամբակ և բամբակյա 
փայտիկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր (որոնք ներառված չեն այլ 
դասերի մեջ), թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ, 
մագաղաթաթուղթ, զուգարանի թուղթ, թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար, սեղանի թղթե կլոր 
անձեռոցիկներ, թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ աղբի համար, թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ փաթեթավոր-
ման համար, տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար, 
տոպրակներ փաթաթելու և փաթեթավորման 
համար, ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ, 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար: 

_____________________

(210) 20161334  (111) 26330
(220) 10.10.2016 (151) 30.08.2017
   (181) 10.10.2026
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք, ոչ բուժական լոսյոններ 

մազերի համար, եթերային յուղեր, ատամի 
փոշիներ և մածուկներ, կոսմետիկական 
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար, 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ, բամբակ և բամբակյա 
փայտիկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր (որոնք ներառված չեն այլ 
դասերի մեջ), թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ, 
մագաղաթաթուղթ, զուգարանի թուղթ, թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար, սեղանի թղթե կլոր 
անձեռոցիկներ, թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ աղբի համար, թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ փաթեթավոր-
ման համար, տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար, 
տոպրակներ փաթաթելու և փաթեթավորման 
համար, ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ, 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար:

_____________________

(210) 20161336  (111) 26331
(220) 10.10.2016 (151) 30.08.2017
   (181) 10.10.2026
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(442) 16.12.2016
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

24

ՄԱՍ 1

24

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/1 

01 .09 . 20 17

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ, օծանելիք, 

ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար, 
եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող 
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական 
և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների, բամբակ և բամբակյա 
փայտիկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար, սպիտակեցնող (գունաթափող) 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար, 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակման 
համար:

_____________________

(210) 20161337  (111) 26332
(220) 10.10.2016 (151) 30.08.2017
   (181) 10.10.2026 
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ, օծանելիք, 

ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար, 
եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող 
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական 
և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների, բամբակ և բամբակյա 
փայտիկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար, սպիտակեցնող (գունաթափող) 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար, 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեց ման), ճարպազերծման և հղկամշակման 
համար.

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, երեխաների 
կիսավարտիք-տակաշորեր, կանացի հիգիե-

նիկ միջադիրներ, խանձարուրներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար, հիգիենիկ 
միջադիրներ, հիգիենիկ սրբիչներ: 

_____________________

(210) 20161338  (111) 26333
(220) 10.10.2016 (151) 30.08.2017
   (181) 10.10.2026
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ, օծանելիք, 

ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար, 
եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ, լվա-
ցող միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբե-
րական և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների, բամբակ և բամբակյա 
փայտիկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար, սպիտակեցնող (գունաթափող) 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար, 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակման 
համար:

_____________________

(210) 20161339  (111) 26334
(220) 10.10.2016 (151) 30.08.2017
   (181) 10.10.2026
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(442) 16.12.2016
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

25

ՄԱՍ 1

25

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 09/1 

01 .09 . 20 17

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ, օծանելիք, 

ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար, 
եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող 
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական 
և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների, բամբակ և բամբակյա 
փայտիկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար, սպիտակեցնող (գունաթափող) 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար, 
պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակման 
համար.

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, երեխաների 
կիսավարտիք-տակաշորեր, կանացի հիգիե-
նիկ միջադիրներ, խանձարուրներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար, հիգիենիկ 
միջադիրներ, հիգիենիկ սրբիչներ: 

_____________________

(210) 20161341  (111) 26335
(220) 10.10.2016 (151) 30.08.2017
   (181) 10.10.2026
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ, օծանելիք, 

ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար, 
եթերային յուղեր, ատամի փոշիներ և 
մածուկներ, կոսմետիկական պատրաստուկներ 
մաշկի խնամքի համար, կոսմետիկական 
լոսյոններով տոգորված անձեռոցիկներ, լվացող 
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական 
և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների, բամբակ և բամբակյա 
փայտիկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար, սպիտակեցնող (գունաթափող) 
պատրաստուկներ և այլ նյութեր լվացքի համար, 

պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկամշակման 
համար.

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար, երեխաների 
կիսավարտիք-տակաշորեր, կանացի հիգիե-
նիկ միջադիրներ, խանձարուրներ անմիզա-
պահությամբ տառապողների համար, հիգիենիկ 
միջադիրներ, հիգիենիկ սրբիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր (որոնք ներառված չեն այլ 
դասերի մեջ), թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ, 
մագաղաթաթուղթ, զուգարանի թուղթ, թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար, սեղանի թղթե կլոր 
անձեռոցիկներ, թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ աղբի համար, թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ փաթեթավոր-
ման համար, տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար, 
տոպրակներ փաթաթելու և փաթեթավորման 
համար, ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ, 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար: 

_____________________

(210) 20161699  (111) 26336
(220) 28.12.2016 (151) 30.08.2017
   (181) 28.12.2026
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(442) 16.01.2017
(540) 

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

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20161704  (111) 26337
(220) 28.12.2016 (151) 30.08.2017
   (181) 28.12.2026
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(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

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

դաս 38. համացանցային կանխագրերի 
միջոցով (IP) հեռուստատեսային ծառայու-
թյուններ:
(740) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20170042  (111) 26338
(220) 17.01.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 17.01.2027
(730) Հերց Սիսթմ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 01.02.2017
(540) 

(526) «CAR RENTAL» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտային միջոցների 
վարձույթ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170087  (111) 26339
(220) 24.01.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 24.01.2027
(730) «Ֆլայքոդ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 70, 
բն. 71, AM 
(442) 16.03.2017

(540) 

(511) 
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշա-

կում, որը ներառում է` ծրագրային ապահովման 
ստեղծումը, փոփոխությունների կատարումը, 
փորձարկումը և աջակցումը, պատվիրատու-
ների համար կիրառական ծրագրերի 
ստեղծումը, համակարգերի ծրագրային 
ապահովման, կիրառական ծրագրերի, 
տվյալների հիմնապահեստների, վեբ-կայքերի 
կառուց վածքի ու բովանդակության մշակումը 
և (կամ) մշակման և գործարկման համար 
անհրաժեշտ մեքենայական հրամանների 
ստեղծումը, ծրագրային ապահովման 
սարքաբերումը` որոշակի գործառույթների 
իրականացման համար մշակված կիրառական 
ծրագրերի վերափոխումը և հարմարեցումը 
պատվիրատուների տեղեկատվական համա-
կարգի միջավայրին, խորհրդատվական 
գործունեություն համակարգչային տեխնո-
լոգիաների բնագավառում, որը ներառում 
է` համակարգչային տեխնիկական 
միջոցների, ծրագրային ապահովման և 
կապի տեխնոլոգիաների ինտեգրված 
համակարգչային համակարգերի մշակումը և 
նախագծումը, օգտվողների ուսուցման հետ 
կապված ծառայությունները, համակարգչային 
համակարգերի կառավարման գործունեություն, 
որը ներառում է` ներցանցային 
կառավարումը և պատվիրատուների համար 
համակարգչային համակարգերի ստեղծումը 
և (կամ) տվյալների մշակման տեխնիկական 
միջոցների սպասարկումը և աջակցման 
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այլ  ծառայությունները, տվյալների մշակում, 
ցանցում տեղեկատվության տեղաբաշխում 
և հարակից գործունեություն, որը ներառում 
է` ցանցում կայքերի տեղաբաշխման 
ենթակառուցվածքների ապահովումը, 
տվյալների մշակումը (օգտագործողների կողմից 
տրամադրված կամ բնօրինակ ծրագրերի 
կիրառմամբ տվյալների լրիվ մշակումը, 
տվյալների ավտոմատացված մշակումն ու 
ներանցումն ապահովող ծառայությունները, 
ներառյալ` տվյալների հիմնապահեստների 
կառավաման ծառայությունները) և հարակից 
ծառայությունները, կայքերի տեղաբաշխման 
հետ կապված մասնագիտացված 
ծառայությունները, ինտերնետ ցանցում 
կայքերի տեղաբաշխում, տվյալների 
հոսընթաց փոխանցում (չբաժանված ըստ 
փաթեթների) կամ կիրառական ծրագրերի 
տեղաբաշխում, ծրագրային և ապարատային 
ռեսուրսների գործարկում, ընդհանուր 
ժամանակի տարանջատման ռեժիմում գործող 
կենտրոնական (համընդհանուր)  համակարգչի 
միջոցով օգտվողների սպասարկում, վեբ-
պորտալների հետ կապված գործողություններ, 
որոնք ներառում են գործողություններ կապված 
վեբ-կայքերի հետ որոշակի ձևաչափով 
ինտերնետում տեղադրված տվյալների 
ծավալուն հիմնապահեստների ձևավորման և 
սպասարկման համար որոնման համակարգերի 
կիրառում հասցեներով կամ բովանդակությամբ 
հեշտ և հասանելի որոնում կազմակերպելու 
նպատակով, գործողություններ կապված այլ 
վեբ-կայքերի հետ, որոնք գործում են որպես 
ինտերնետի պորտալ, ինչպես օրինակ, 
պարբերաբար թարմացվող տեղեկատվություն 
ապահովող լրատվական կայքերը, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
կրթական, հետազոտական ծրագրերի 
իրականացում:

_____________________

(210) 20170133  (111) 26340
(220) 01.02.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 01.02.2027
(730) «Կոնտինենտալ Բրենդս» ՍՊԸ, US 
(442) 16.02.2017

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է ոսկեգույն, բաց կապույտ, բրոնզագույն, 
զմրուխտագույն, սև և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի)։
(740) Արա Խզմալյան

_____________________

(210) 20170202  (111) 26341
(220) 14.02.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 14.02.2027
(730) «Օդակ» ՍՊԸ, Երևան, Մարշալ Բաղրամ-
յան 1, բն. 20, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(526) «YEREVAN» և «TOUR» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն, երկնագույն, 
սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալություն:
_____________________
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(210) 20170221  (111) 26342
(220) 16.02.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 16.02.2027
(730) Տեկա Ինդուստրիալ, Ս. Ա., ES 
(442) 01.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 7. ամանեղեն լվացող մեքենաներ և 

լվացքի մեքենաներ.
դաս 11. վառարաններ, բացառությամբ 

լաբորատոր վառարանների, միկրոալիքային 
վառարաններ (սնունդ պատրաստելու համար), 
էլեկտրական սրճեփներ, խոհանոցային 
սալօջախներ, օդաքաշ թասակներ, սառնա-
րաններ, լվացարանակոնքեր, ծորակներ, 
շոգեջեռուցմամբ վառարաններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170269  (111) 26343
(220) 24.02.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 24.02.2027
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 01.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ 

կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ, 
ոչ բուժական նպատակների համար. 
սիգարիլներ. վառիչներ ծխողների համար. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթեթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը թղթի 
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) 20170283  (111) 26344
(220) 28.02.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 28.02.2027
(730) «Քոնվեյ Ինթրնեյշնալ Ինք» ընկերության 
Երևանի ներկայացուցչություն, Երևան, 
Բաղրամյան 58, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «GLOBAL EXPERT SHIPPING» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 39. փաթեթավորված բեռների 
առա քում, ապրանքների առաքում,  փոս-
տով պատվիրված ապրանքների 
առաքում, փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով, ապրանքների փաթե-
թա վորում, սուրհանդակային ծառայություններ 
(փաստաթղթերի, նամակների կամ 
ապրանքների  առաքում), բեռների  առաքում:

_____________________
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(210) 20170354  (111) 26345
(220) 14.03.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 14.03.2027
(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Հայանիստ, Էջմիածնի 39, AM 
(442) 18.04.2017
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները բացի «KRUNK» բառից 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, սև, բորդո, դեղին, սպիտակ, բաց և 
մուգ շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի)։
_____________________

(210) 20170385 (111) 26346
(220) 17.03.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 17.03.2027
(730) «Ջավալեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ավան-Առինջ 
2 Մ/Շ 1/9 20, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սար-
քեր.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված եղջյուր, 
ոսկոր, փղոսկր կամ սադափ. խեցի. ծովի 
փրփուր. սաթ.

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։

_____________________

(210) 20170430  (111) 26347
(220) 30.03.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 30.03.2027
(730) «Կլուբնիչնայա պոլյանա» ՍՊԸ, Երևան, 
Գուլակյան 56, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

(526) Բացի «ԿԼՈՒԲՆԻՉՆԱՅԱ ՊՈԼՅԱՆԱ» 
արտահայտությունից մնացած բոլոր գրա ռում-
ներն ինքուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կանաչ, կապույտ, դեղին, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 31. թարմ ելակ:
_____________________

(210) 20170513  (111) 26348
(220) 18.04.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 18.04.2027
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

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

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու գոր-
ծիքներ. էլեկտրականության 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 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. 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 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.

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

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

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու-
նա բերական վերլուծումների և հետա  զո տու-
թյունների ծառայություններ. համա կարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապա հովման 
մշակում և զարգացում: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170514  (111) 26349
(220) 18.04.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 18.04.2027
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 
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(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

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

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական 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 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.

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

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 

գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունա բերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170515  (111) 26350
(220) 18.04.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 18.04.2027
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

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

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

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

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

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյու   նա բերական վերլուծումների և 
հետազո տությունների ծառայություններ. 
համակարգ  չային ապարատների և ծրագրային 
ապա  հով ման մշակում և զարգացում: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170540  (111) 26351
(220) 21.04.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 21.04.2027
(730) Անահիտ Ղազարյան, ք. Երևան, Տերյան 
8, բն. 55, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշա կագույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

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

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.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170586 (111) 26352
(220) 28.04.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 28.04.2027
(730) Արմեն Բաղդասարյան, 0012, Երևան, 
Կոմիտաս 24/2, բն. 38, AM 
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(442) 15.05.2017
(540) 

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

դաս 35. առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. գովազդային նյութերի 
տարածում. գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում. 

դաս 39. ապրանքների առաքում. ծաղիկ-
ների առաքում. ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում. փոխադրումներ բեռնատար 
ավտոտրանսպորտով. փոխադրում տեղից-տեղ 
տեղափոխվելիս. ուղևորային փոխադրումներ. 
բեռների տեղափոխում, ճանապարհորդների 
ուղեկցում. վարորդների ծառայություններ. 
սուրհանդակային ծառայություններ (փաստա-
թղթերի, նամակների կամ ապրանքների 
առաքում). տաքսի ծառայություն. տրանս-
պորտային ծառայություններ. տրանսպորտային 
ծառայություններ զբոսաշրջիկների համար. 
փաթեթավորված բեռների առաքում.

դաս 41. զբոսավարի (գիդի) ծառայություն-
ներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170629  (111) 26353
(220) 05.05.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 05.05.2027
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի «Ալկալոիդ» ԱԴ Սկոպյե, MK 

(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20170642  (111) 26354
(220) 05.05.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 05.05.2027
(730) «Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Մ. 
Խորենացու 1-ին փակուղի, 8-րդ շենք, բն. 2ա, 
AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20170768  (111) 26355
(220) 24.05.2017 (151) 30.08.2017
   (181) 24.05.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արման 
Հովհաննիսյան Սեյրանի, Արարատի մարզ, գ. 
Ազատավան, Արտաշատյան խճ.9, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 
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(526) «100% natural» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:(591) Ապրանքային 
նշանը պահպանվում է կանաչ, կապույտ, 
բաց կապույտ, կարմիր, դեղին, նարնջագույն, 
դարչնագույն, սև, սպիտակ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. փաթեթավորված՝ գետնանուշ, 
արևածաղկի սերմեր, դդմի սերմեր, կոկոսի 
փաթիլներ. մրգային դոնդող.

դաս 30. փաթեթավորված՝ հնդկաձավար. 
ոսպ, ոլոռ, բրինձ, ձավար, աղացած ձավար, 

մակարոնեղեն, գարեձավար, սպիտակաձավար, 
լոբի, հաճար, սիսեռ, վարսակի փաթիլներ, 
բլղուր, փոխինձ, եգիպտացորենի հատիկներ, 
սև պղպեղ (հատիկ), սև պղպեղ աղացած, 
կարմիր պղպեղ, դափնու տերև, կիտրոնաթթու, 
բահար, քունջութ, վանելին, կակաո, թթխմոր, 
դարչին (ամոքանք), մեխակ (ամոքանք), 
դոնդող, շաքարի փոշի, սխտորի փոշի, չաման, 
կոճապղպեղ (ամոքանք), քիմիոն, հիլ, սունելի, 
խորովածի համեմունք, ձկան համեմունք, սուրճ 
աղացած, քարրի, մանանեխ:

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3952  24.09.2027 Սոլեքս Ինթերնեյշնլ (Թաիլանդ) Քո., ԼԹԴ., TH

3999  24.10.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4010  24.10.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4047  29.10.2027 Սիբեգոու Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, KY

4136  10.09.2027 Անգոստուրա Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, CA

4137  24.10.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

4463  10.09.2027 ԱԷքսՆ Նեթուորք, Ինք, US

12865  19.10.2027 ՋիԷմՓի Լթդ, GE

12866  19.10.2027 ՋիԷմՓի Լթդ, GE

12867  19.10.2027 ՋիԷմՓի Լթդ, GE

12868  19.10.2027 ՋիԷմՓի Լթդ, GE

12869  19.10.2027 ՋիԷմՓի Լթդ, GE

12990  24.10.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

12991  24.10.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

12992  06.11.2027 «Թաժ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 16, բն. 62, AM

13067  01.10.2027 Կուրարեյ Քո., ԼԹԴ, JP

13071  23.10.2027 Շարփ Կաբուշիկի Կաիշա (Շարփ Քորփորեյշն), JP

13202  30.07.2027 «Նոյ-ֆիրմա» Արտադրական կոոպերատիվ, Երևան, Օրբելի 4, բն. 22, AM

13221  13.08.2027 «Միսս Հայաստան - ազգային գործակալություն»  հասարակական 

     կազմակերպություն, Երևան, Բաշինջաղյան 198, բն. 72, AM

13223  13.08.2027 «Միսս Հայաստան - ազգային գործակալություն» հասարակական 

     կազմակերպություն, Երևան, Բաշինջաղյան 198, բն. 72, AM

13224  13.08.2027 «Միսս Հայաստան - ազգային գործակալություն» հասարակական 

     կազմակերպություն, Երևան, Բաշինջաղյան 198, բն. 72, AM

13232  24.01.2028 Ըքեդըմի օֆ Մոուշն Փիքչր Արթս ընդ Սայընսիզ, US

13255  14.02.2028 Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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13256  14.02.2028 Սելջին Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

13346  24.01.2028 Ըքեդըմի օֆ Մոուշն Փիքչր Արթս ընդ Սայընսիզ, US

13366  26.11.2027 Նովարթիս ԱԳ, CH

13367  26.11.2027 Նովարթիս ԱԳ, CH

13368  26.11.2027 Նովարթիս ԱԳ, CH

13759  26.11.2027 Նովարթիս ԱԳ, CH

13760  26.11.2027 Նովարթիս ԱԳ, CH

13761  26.11.2027 Նովարթիս ԱԳ, CH

13762  26.11.2027 Նովարթիս ԱԳ, CH

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
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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) 20170818
(220) 01.06.2017
(730) Դը Նավիգատոր Քամփանի, Ս.Ա., PT 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, թղթագրենական ապրանքներ, 

ներառյալ տպագրական թուղթ, փոստային թուղթ, 
լուսապատճենահանող թուղթ, ծալված թուղթ և 
ծրարներ:

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

(210) 20170835
(220) 07.06.2017
(730) «Ֆեյմըս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Էստոնական 14, բն. 37, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170846
(220) 08.06.2017
(730) «Ջիհոսթ սերվիսիս» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, 
Ալեք Մանուկյան 1/2, AM 

(540) 

(511) 
դաս 41. կրթական կենտրոն:

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

(210) 20170883
(220) 14.06.2017
(730) Կամսար Խաչատրյան, Երևան, Հր. Քոչար 
20/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հեռախոսների, սարքավորումների, 

աքսեսուարների վաճառք:
--------------

(210) 20170910
(220) 19.06.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչք:

--------------
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(210) 20170918
(220) 20.06.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիանա Ծովինարյան, 
Երևան, Մամիկոնյանց 56ա, բն. 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հագուստի վաճառք:

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

(210) 20170932
(220) 22.06.2017
(730) Ամգեն Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղագործական պատրաստուկներ նախատեսված 
գլխացավերի, միգրենների, գլխի ցավերի և նյարդա-
բանական խանգարումների և ախտաբանական 
վիճակների կանխարգելման, զարգացման զսպման 
և բուժման համար:

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

(210) 20171008
(220) 06.07.2017
(730) Մոմենթում Էքթիվեյթինգ Դիմանդ 
Լիմիթիդ, UK 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդային գործակալությունների 

ծառայություններ, մասնավորապես՝ գովազդ, 
մարքե  թինգ (շուկայա վարում), գովազդային գործա-
կալու թյուն ների ծառա յություն ներ զանգ վածային 
լրա տ վության միջոցների և գեղար վեստական 
ձևա վորման ոլորտում. խորհրդա տվություն գործ-
արարության-մարքե թինգի հարցերով, ուղիղ 
մարքե թինգի գովազդային և խորհրդատվական 
ծառայություններ:

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

(210) 20171023
(220) 07.07.2017
(730) «Լևոն և Լամարա» դեղատուն ՍՊԸ, 
Երևան, Դավիթաշեն 1-ին թաղ., 21 շենք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. դեղագործական միջոցների, 

անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների 
և բժշկական նշանակության նյութերի մեծածախ 
կամ մանրածախ վաճառք:

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

(210) 20171071
(220) 17.07.2017
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտագործելու արդյունա բերա կան և գիտական 
նպատակ ներով, լուսա  նկար չության, գյուղա-
տնտեսության, այգե գործության և անտառա-
բուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակմարող բաղադրություններ. պատրաստուկներ 
մետաղների զոդման և մխման համար. քիմիական 
նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման համար. 
դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունա-
բերական 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 տպագրության համար.
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դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. շինարարական մետաղյա 
նյութեր, բացառությամբ ջրմուղի, ջրհորդանի, 
դրենաժային և անձրևաջրերի հեռացման խողովակ-
ների համար նախատեսված ամրանանյութերի. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և շինություն-
ներ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր իրեր. 
մետա ղական խողովակներ, բացառությամբ 
ջրմուղի մետաղական խողովակների,  ջրհորդան 
մետաղական խողովակների, ցամաքուրդային 
մետաղական խողովակների, ջրմուղի և ջրհորդանի 
խողովակաշարերի, անձրևաջրերի հեռացման 
խողովակների. անկիզելի պահարաններ. սովորա-
կան մետաղներից իրեր, որոնք ընդգրկված են 6-րդ 
դասում, բացառությամբ մետաղական ջրհորդան-
ների, փողոցի մետաղական ջրհորդան ների, ջրմուղի 
խողովակների և ջրհորդանների մետաղական 
փականների, դրենաժային խողովակների 
մետաղական կափույրների, ջրմուղի, ջրհորդանի, 
դրենաժային և անձրևաջրերի հեռացման խողովակ-
ների մետաղական արմունկների, ջրմուղի, ջրհոր-
դանի, դրենաժային և անձրևաջրերի հեռացման 
խողովակների մետաղական ճյուղավորումների, 
ջրմուղի, ջրհորդանի, դրենաժային և անձրևաջրերի 
հեռաց ման խողովակների մետաղական կցորդիչ-
ների, ջրմուղի, ջրհորդանի, դրենաժային և 
անձրևաջրերի հեռացման խողովակների 
մետաղական միացքների, ջրթող և անձրևաջրերի 
հեռացման խողովակների մետաղա կան ցանցերի, 
ջրաապահովվածության, ջրթող խողովակների և 
անձրևաջրերի հեռացման համար սիֆոնների և 
ջրհորդանների. հանքանյութեր.

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

դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար, 
այդ նյութերի փոխարինիչներ և այդ նութերից 

պատրաստված իրեր, որոնք չեն վերաբերում այլ 
դասերի, բացառությամբ ջրհորդանի, ջրմուղի, 
դրենաժային և անձրևա ջրերի հեռացման 
խողովակների ոչ մետաղական կցորդիչների, 
ջրհորդանի, ջրմուղի, դրենաժային և անձրևաջրերի 
հեռացման խողովակների խցանիչ միջադիրների, 
ճկուն խողովակների համար ոչ մետաղական 
միացքների, ճկուն խողովակների համար ոչ 
մետաղական կցամասերի, կոշտ խողովակների 
համար ոչ մետաղական կցամասերի, ջրհորդանի, 
ջրմուղի, դրենաժային և անձրևաջրերի հեռացման 
խողովակների անջրանցիկ խցվածքների, 
ջրաապա հովվածության, ջրթող խողովակների 
և անձրևաջրերի հեռացման, ջրհորդանի, 
ջրմուղի, դրենաժային և անձրևաջրերի 
հեռացման խողովակների ոչ մետաղական 
միացքների, ջրաապահովվածության, ջրթող 
խողովակների և անձրևաջրերի հեռացման 
համար սիֆոնների և ջրհորդանների. մասնակի 
մշակված պլաստմասսայից իրեր, բացառությամբ 
ջրհորդանի, ջրմուղի, դրենաժային խողովակների 
ոչ մետաղական կցորդիչների, ճկուն խողովակների 
համար ոչ մետաղական միացքների, ճկուն 
խողովակների համար ոչ մետաղական կցամասերի, 
կոշտ խողովակների համար ոչ մետաղական 
կցամասերի, խողովակների համար ոչ մետաղական 
միացքների, ջրաապահովվածության, ջրթող 
խողովակների և անձրևաջրերի հեռացման, 
ջրհորդանի, ջրմուղի, դրենաժային և անձրևաջրերի 
հեռացման խողովակների ոչ մետաղական 
միացքների, ջրհորդանի, ջրմուղի, դրենաժային 
և անձրևաջրերի հեռացման խողովակների 
անջրանցիկ խցվածքների, ջրաապահովվածության, 
ջրթող խողովակների և անձրևաջրերի հեռացման 
համար  սիֆոնների և ջրհորդանների. խծուծման, 
խցման և մեկուսացման նյութեր, բացառությամբ 
ամրանավորող ոչ մետաղական նյութերի՝ ջրհոր-
դանի, ջրմուղի, դրենաժային և անձրևաջրերի 
հեռացման խողովակների համար.

դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր, 
բացառությամբ ջրհորդանի, ջրմուղի, դրենաժային 
և անձրևաջրերի հեռացման խողովակների համար 
նախատեսված ոչ մետաղական շինարարական 
ամրանավորող նյութերի, ոչ մետաղական ջրհոր-
դանների (տանիքի), ոչ մետաղական ջրհորդանների 
(փողոցի), ջրհորդանի, ջրմուղի, դրենաժային 
և անձրևաջրերի հեռացման խողովակների 
կափույրների (բացառությամբ մետաղից և պլաստ-
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մասսայից պատրաստվածների), շինարարության 
համար ոչ մետաղական ծեփածո զարդերի, 
ոչ մետաղական պատուհանների,  փակոցա-
փեղկերի (ոչ մետաղական). պատու հանների 
անկյունակների (ոչ մետաղական), ջրհոր-
դանի, ջրմուղի, դրենաժային և անձրևաջրերի 
հեռացման խողովակաշարերի ճյուղավորումների 
(ոչ մետաղական), շրիշակների.   ոչ մետաղական 
կոշտ խողովակներ շինարարության համար, բացա-
ռությամբ ջրհորդանի, ջրմուղի, դրենաժային և 
անձրևաջրերի հեռացման խողովակների. ասֆալտ, 
խեժեր և բիտում. ոչ մետաղական շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ, բացառությամբ 
ծեփածո զարդերի, ոչ մետաղական պատուհանների,  
փակոցափեղկերի (ոչ մետաղական), պատուհանի 
փեղկերի, պատուհանի տրամատների, պատուհանի 
փեղկավոր ոչ մետաղական ապակեկալների, 
պատու հանի ոչ մետաղական միջակապերի. 

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ. 
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 
գործ արարության ասպարեզում. վարչարա րական 
գործու նեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրա սենյակային ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների 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. արդյունա բերա կան 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառա-
յություններ. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ, 
այդ թվում  ̀իրավաբանական հետազոտություններ, 
խորհրդատվություն մտավոր սեփականության հար-

ցերով, դատարանում իրավունքների ներկայացում, 
միջնորդություն վեճերը լուծելու հարցում, վեճերի 
այլընտրանքային (արտադա տարանային) լուծման 
ծառա յություն ներ. անվտան գության ծառա յություն-
ներ գույքի և անհատ ների պաշտպանության համար, 
այդ թվում՝ խորհրդա տվություն անվտանգության 
հարցերով, ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ 
տեղեկատվության հավաքում, ձեռնարկությունների 
անվտանգության վիճակի ստուգում:

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

(210) 20171072
(220) 17.07.2017
(730) «Արցախ կարի-կոշիկի արտադրական 
միավորում» ՓԲԸ, ԼՂՀ., ք. Ստեփանակերտ, 
Ա. Առաքելյան 1, AM 
(540) 

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

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

(210) 20171082
(220) 18.07.2017
(730) Սուրեն Խաչատուրի Օգանեսյան, UA 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 

տեսախաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր:

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

(210) 20171087
(220) 20.07.2017
(730) Հանքուք Թայր Ուորլդուայդ Քո., Լթդ., KR 
(540) 
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(511) 
դաս 12. դողեր ավտոմեքենաների համար. 

դողեր հեծանիվների համար. դողածածկաններ. 
պատյաններ դողերի համար. դողեր 
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող 
ռետինե կարկատաններ դողերի օդախցիկները 
նորոգելու համար. հեծանիվների օդախցիկներ. 
մոտոցիկլետների օդախցիկներ. օդախցիկներ 
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի համար. 
բեռնացանցեր տրանսպորտային միջոցների համար. 
օդաճնշական դողեր. գործիքների և պիտույքների 
հավաքածուներ դողերի օդախցիկների նորոգման 
համար. տրանսպորտային միջոցների անվահեցեր. 
թամբերի պատյաններ հեծանիվների համար. 
թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետների համար. 
անվտանգության գոտիներ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. արգելակային 
սեգմենտներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
մեղմիչներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ դահուկների 
համար. անվադողերի բութակներ. դողեր 
տրանսպորտային միջոցների անիվների համար. 
պահպանաշերտեր անվադողերը վերականգնելու 
համար. թրթուրներ (թրթուրային ժապավեններ) 
տրանսպորտային միջոցների համար. անխուց 
դողեր հեծանիվների համար. անխուց դողեր 
մոտոցիկլետների համար. տրանսպորտային 
միջոցների դողերի փականներ. տրանսպորտային 
միջոցների անվադողեր:

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

(210) 20171089
(220) 20.07.2017
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն-
նոստյու «Չայկա ինվեստոպտ», RU 
(540) 

(511) 
 դաս 16. պլաստմասսայե նյութեր փաթեթա-

վորման համար. պղպջակավոր պլաստմասսայե 
թերթեր փաթեթա վորման կամ կշռա բաշխման 
համար. վերա կանգնված թաղանթանյութից 
փափուկ թերթեր փաթեթավորման համար. կազմեր 
(գրասենյակային). անձնագրերի կազմեր. ձգուն 
(էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ. պլաստմասսայե 

կապոցներ. պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթա-
վորման համար. գրասենյակային պարագաներ, 
բացա ռությամբ կահույքի.

դաս 20. կահույք. հայելիներ. նկարների 
շրջանակներ. պլաստմասսայե շարժանվակներ 
գալարա  վարագույրների համար. պլաս տիկե 
ցուցա նակներ. պլաստ մասսայե տարո ղու թյուններ 
փաթեթա վորման համար. պլաստ մասսայե սեղմիչ-
ներ ճոպանների կամ խողովակների համար. 
գեղար   վեստական իրեր պլաստմասսայից. ջրատար 
խողո  վակների կափույրներ պլաստամասսայից. 
ցամա քուրդային խողովակների կափույրներ 
պլաստմասսայից. պլաստմասսայե բանալի-քարտեր 
առանց ծածկագրի. արձաններ պլաստմասսայից. 
պլաստմասսայե զարդարանքներ կահույքի համար.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. կենցաղային կամ 
խոհանոցային տարողություններ պլաստմասսայից. 
կենցաղային իրեր պլաստմասսայից. կենցաղային 
սպասք պլաստմասսայից. պլաստմասսայից իրեր 
մարդկանց սպառման համար, այդ թվում մանկական 
տաշտակ ներ, դույլեր, կախիչներ, ձագարներ, 
սկահակներ (վազաներ), ջրամաններ, սանրեր 
(մեծատամ), օճառամաններ, հաց կտրատելու 
տախտակներ, կենցաղային զամբյուղներ, տուփեր, 
կափարիչներ ամանների համար, սափորներ (կժեր), 
ցնցուղներ (այգեգործական), ճաշամաններ (թասեր), 
խոհանոցային սպասքի հավաքակազմեր, սեղանի 
սպասք, բացառությամբ դանակների, պատառա-
քաղների և գդալների, ցողիչներ (սրսկիչներ), 
ձողիկներ կոկտեյլների համար, ձեռնոցներ 
այգեգործական-բանջարաբուծական աշխա-
տանքների համար, կենցաղային սկուտեղներ, 
սկուտեղների տակդիրներ (սեղանի սպասք), 
տնային պարագաներ հարդարանքի համար, 
լվացքասեղմակներ, սանրեր, կոշկաթիակներ, 
սալաթամաններ, բաժակներ, թասեր (անոթներ), 
ափսեներ, գավաթիկներ, հացամաններ, խոհա-
րարական կաղապարներ (խոհանոցային սպասք), 
խոզանակներ.

դաս 35. ապրանքների վաճառքի օժանդա-
կություն երրորդ անձանց համար. ապրանքների 
մեծածախ եւ մանրածախ վաճառքի ծառայություններ. 
առցանց վաճառքի ծառայություններ ինտերնետ 
խանութների ցանցի միջոցով։ 

--------------
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(210) 20171090
(220) 20.07.2017
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն-
նոստյու «Չայկա ինվեստոպտ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 16. պլաստմասսայե նյութեր փաթե-

թավորման համար. պղպջա կավոր պլաստ  մասսայե 
թերթեր փաթեթա վորման կամ կշռա բաշխ ման 
համար. վերականգնված թաղանթա նյութից 
փափուկ թերթեր փաթե թավորման համար. կազմեր 
(գրասենյակային). անձնագրերի կազմեր. ձգուն 
(էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ. պլաստմասսայե 
կապոցներ. պլաստ  մասսայե թաղանթներ փաթե-
թա  վորման համար. գրասենյակային պարա գաներ, 
բացա ռությամբ կահույքի։

դաս 20. կահույք. հայելիներ. նկարների 
շրջանակներ. պլաստմասսայե շարժանվակներ 
գալարա  վարագույրների համար. պլաստիկե 
ցուցա   նակներ. պլաստ  մասսայե տարողու  թյուններ 
փաթեթա  վորման համար. պլաստ մասսայե սեղմիչ-
ներ ճոպանների կամ խողովակների համար. 
գեղարվեստական իրեր պլաստմասսայից. ջրատար 
խողովակների կափույրներ պլաստամասսայից. 
ցամաքուրդային խողովակների կափույրներ 
պլաստ մասսայից. պլաստմասսայե բանալի-քարտեր 
առանց ծածկագրի. արձաններ պլաստմասսայից. 
պլաստմասսայե զարդարանքներ կահույքի համար։

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. կենցաղային կամ խոհանո-
ցային տարողություններ պլաստմասսայից. կենցա-
ղային իրեր պլաստմասսայից. կենցաղային սպասք 
պլաստմասսայից. պլաստմասսայից իրեր մարդ-
կանց սպառման համար, այդ թվում մանկական 
տաշ տակներ, դույլեր, կախիչներ, ձագարներ, 
սկահակներ (վազաներ), ջրամաններ, սանրեր 
(մեծատամ), օճառամաններ, հաց կտրատելու 
տախտակներ, կենցաղային զամբյուղներ, տուփեր, 
կափարիչներ ամանների համար, սափորներ (կժեր), 
ցնցուղներ (այգեգործական), ճաշամաններ (թասեր), 
խոհանոցային սպասքի հավաքակազմեր, սեղանի 
սպասք, բացառությամբ դանակների, պատառա-
քաղների և գդալների, ցողիչներ (սրսկիչներ), 
ձողիկներ կոկտեյլների համար, ձեռնոցներ 
այգեգործական-բանջարաբուծական աշխա-
տանքների համար, կենցաղային սկուտեղներ, 
սկուտեղների տակդիրներ (սեղանի սպասք), 

տնային պարա գաներ հարդարանքի համար, 
լվացքասեղմակներ, սանրեր, կոշկաթիակներ, 
սալաթամաններ, բաժակներ, թասեր (անոթներ), 
ափսեներ, գավաթիկներ, հացամաններ, խոհա-
րարական կաղապարներ (խոհանոցային սպասք), 
խոզանակներ։

դաս 35. ապրանքների վաճառքի օժանդա-
կություն երրորդ անձանց համար. ապրանքների 
մեծածախ եւ մանրածախ վաճառքի ծառայություններ. 
առցանց վաճառքի ծառայություններ ինտերնետ 
խանութների ցանցի միջոցով։ 

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

(210) 20171126
(220) 26.07.2017
(730) Ամգեն Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղա գործական պատ րաստուկ ներ նախա  տեսված 
օստեո  պորոզի, ոսկրային ախտա հարումների, 
ոսկ րային հիվան դություն ների, կմախքի ախտա-
հարումների և կմախքային հիվանդու թյունների 
բուժման համար. դեղա գործական պատ րաստուկ -
ներ նախատեսված ոսկրային խտու թյան բարձրաց-
ման, ոսկրի ձևավորման և ոսկրի աճի համար:

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

(210) 20171127
(220) 26.07.2017
(730) Ամգեն Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղագործական պատրաստուկ ներ նախա տեսված 
օստեո  պորոզի, ոսկրային ախտա հարումների, 
ոսկ րային հիվան դություն ների, կմախքի ախտա-
հարումների և կմախքային հիվանդու թյունների 
բուժման համար. դեղա գործական պատ րաստուկ -
ներ նախատեսված ոսկրային խտու թյան բարձրաց-
ման, ոսկրի ձևավորման և ոսկրի աճի համար:

--------------
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(210) 20171130
(220) 27.07.2017
(730) «Էներջի սիստեմս» ՍՊԸ, Երևան, 0010, 
Մաշտոցի 6/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. էլեկտրաէներգիայի խնայողության 

վերաբերող տեխնիկական սպասարկում.
դաս 42. խորհրդատվություն էլեկտրաէներգիայի 

խնայողու թյան հարցերով, էլեկտրաէներգիայի  
ոլորտում աուդիտ:

--------------
(210) 20171134
(220) 28.07.2017
(730) «ՓիԷմ քոնսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Լվովյան 19, բն. 116, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հաշվապահական հաշվառման 

վարում, խորհրդա տվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կազմա կերպման և կառավարման 
հարցերով.

դաս 41. հաշվապահական դասընթացներ:
--------------

(210) 20171142
(220) 01.08.2017
(730) «Դիջիսերվիս» ՍՊԸ, ք. Երևան, Շերամի 
98/8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչներ 

(բացառությամբ վերգետնյա տրանս  պորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). մեքենա-
ների կցորդիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա-
ռությամբ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). գյուղատնտեսական 
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ինկուբատորներ հավկիթների 

համար. առևտրի ավտոմատներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխա կերպման, կուտակման, կարգա-
վորման 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 մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապա րատներ, հաշվիչ մեքենա ներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 
օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ, 
մասնավորապես՝ հեղուկ նավթագազով կամ 
զուգընթաց գազով աշխատող ավտոմեքենաների 
գազի բալոններ, գազի բալոններ տեղադրման և 
ավտոմեքենաների գազասնուցման համակարգի 
համար նախատեսված պարագաներ, սարքեր, 
աքսեսուարներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա րեզում. 
գրասենյակային ծառա յություններ, մասնա վորա-
պես՝ հեղուկ նավթագազով կամ զուգընթաց 
գազով աշխատող ավտոմեքենաների գազի 
բալոն ների, գազի բալոնների տեղադրման և 
ավտո մեքենաների գազասնուցման համակարգի 
համար նախատեսված պարագաների, սարքերի, 
աքսեսուարների մանրամեծածախ առևտուր, ներ-
մուծման և արտահանման ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում:

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

(210) 20171154
(220) 03.08.2017
(730) Էդուարդ Տեր-Ղազարյան, Երևան, 
Հանրապետության 82/18, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 16. ինքնահոս գրիչներ. ալբոմներ. 

ալմանախներ. ազդագրեր, պլակատներ. տոմսեր. 
բլանկներ (տպագրված). ծանուցագրեր (գրա-
սենյակային). բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
գրա սենյակային բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչության, գծա-
գրության համար. պոկովի թերթերով բլոկնոտներ 
(նոթա տետրեր). բրոշյուրներ. բուկլետներ. թերթերով 
թղթեր (գրասենյակային). գրասենյակային թուղթ. 
փոստային թուղթ. փաթեթավորման թուղթ. 
թուղթ. բյուվարներ (սեղանի թղթա պանակներ). 
տեղեկագրեր. թղթե կամ ստվարաթղթե ցուցա-
նակներ. բռնիչներ փաստաթղթերի համար (գրա-
սենյակային պարագաներ). ազդագրերի թղթե 
կամ ստվարաթղթե վահանակներ. սեղմիչներ 
կատալոգային քարտերի համար. էջանիշներ գրքերի 
համար. տպագրական հրատարակություններ. 
գրաֆիկական (գծանկարչական) պատկերներ. 
օրացույցներ. մատիտներ. ավտոմատ մատիտներ. 
ածխային մատիտներ. նկարներ. նկարներ 
շրջանակված կամ չշրջանակված. քարտեր. 
հավաքաքարտեր, բացառությամբ խաղաքարտերի. 
կատալոգներ. գրքեր. կոմիքսների գրքույկներ. 
ծրարներ (գրասենյակային ապրանքներ). կնիքների, 
դրոշմակների տուփեր. ստվարաթղթե կամ թղթե 
տուփեր. թղթե ժապավեններ. կպչուն ժապավեններ 
գրասենյակային նպատակների համար. կպչուն 
ժապա վեններ գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. ինքնասոսնձվող ժապա-
վեններ գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. թռուցիկներ (գովազդային 
թերթիկներ). վիսկոզից թերթեր փաթեթավորման 
համար. վերականգնված թաղանթանյութից փափուկ 
թերթեր փաթեթավորման համար. կազմարարական 
նյութեր. թղթե կամ պլաստմասսայե տոպրակներ 
(ծրարներ, կապոցներ ) փաթեթավորելու համար. 
մանկական թղթե կրծկալներ. ինքնասոսնձվող 

պիտակներ (գրասենյակային). կազմեր 
(գրասենյակային). շնորհավորական բացիկներ. 
փոստային բացիկներ. թղթե տոպրակներ. 
թղթապանակներ փաստաթղթերի համար. գրքերի 
կազմեր. կնիքներ (գրասենյակային պարագաներ). 
պլաստմասսայե թաղանթներ փաթեթավորման 
համար. հենակալներ գրքերի համար. տակդիրներ 
կնիքների, դրոշմակնիքների, դրոշմակների 
համար. դրոցներ գրիչների և մատիտների համար. 
հենակալներ լուսանկարների համար. կպչուն 
պաստառ գրասենյակային նպատակների համար. 
դիմանկարներ. գրասենյակային պարագաներ, 
բացառությամբ կահույքի. գրենական պիտույքներ. 
տպագիր արտադրանք. թղթագրենական 
ապրանքներ. տրանսպարանտներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). լուսա նկարներ. դրոշմակներ (կնիք-
ներ). պիտակներ, բացառությամբ գործվածների.

դաս 41. ներկայացումների տոմսերի ամրագրում. 
գրքերի հրատարակում. տեղեկատվություն 
զվարճության հարցերով. հրապարակումների 
մանրա  կերտում, բացառությամբ գովազդայինների. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. գործնական հմտու-
թյունների ուսուցում (ցուցադրություն). ցուցա-
հան դեսների կազմակերպում մշակութային 
կամ կրթության նպատակներով. վարպետաց 
դասերի կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, բացա-
ռությամբ գովազդային նյութերի. թանգարանների 
ծառա յություն ներ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). կրթա դաս տիարակչական ծառայու-
թյուններ:

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

(210) 20171168
(220) 08.08.2017
(730) «Դեվելանդոո» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող., շ. 15, բն. 141, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 42. ծրագրային ապահովման 

սպասարկում. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով:

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

(210) 20171170
(220) 08.08.2017
(730) ԱյԷսԱր Թրեյդ Իզրեյլի Մենյուֆեքչըր 
ԼԹԴ., IL 
(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:

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

(210) 20171173
(220) 09.08.2017
(730) «Շիրակ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի 13ա, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

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

(210) 20171181
(220) 11.08.2017
(730) «Դար-21» հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ, 
Երևան, Հրազդանի կիրճ 4/2, AM 

(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հաղորդումների պատրաստում:

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

(210) 20171182
(220) 11.08.2017
(730) «Դար-21» hեռուստաընկերություն» ՓԲԸ, 
Երևան, Հրազդանի կիրճ 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հաղորդումների պատրաստում:

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

(210) 20171183
(220) 11.08.2017
(730) «Բիգբում» ՍՊԸ, Երևան, Արզումանյան 
24-15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. վաճառքի օճանդակություն երրորդ 

անձանց համար. առևտրային միջնորդություն 
(ծառայություն). գովազդային գործակալությունների 
ծառայություններ. մարքեթինգ (շուկայավարում). 
գովազդային տեքստերի հրատարակում:

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

(210) 20171184
(220) 14.08.2017
(730) «Գլոբալ բյութի» ՍՊԸ, ՀՀ Արագածոտնի 
մարզ, ք. Աշտարակ, Գ. Նժդեհի 26, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 44. վարսահարդարման, դիմահարդարման 

և մատնահարդարման ծառայություններ:
--------------

(210) 20171185
(220) 14.08.2017
(730) «Ալվարիում» ՍՊԸ, Երևան, Փավստոս 
Բուզանդի 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20171186
(220) 15.08.2017
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 

կահկարասի և սպասք. տնային պարագաներ 
կոսմետիկայի համար, սկուտեղներ, պատյաններ 
և պիտոյատուփեր հարդարանքի և կոմետիկայի 
պարագաների համար (դատարկ վաճառվող). 
կոսմետիկական խոզանակներ, սանրեր, սպունգներ 
և ապլիկատորներ. դիմափոշու ամաններ. 
դիմափոշի քսելու աղվափնջիկներ. փոքրիկ 
խոզանակներ հոնքերի համար, խոզանակներ 
թարթիչների համար, փոքրիկ սանրեր հոնքերի 
և թարթիչների համար. փոքրիկ խոզանակներ 
եղունգների համար. դեկորատիվ սկուտեղներ. 
խոզանակներ մազերի համար. կոսմետիկական 
մածկաթիակներ, կոսմետիկական թիակներ. 
շպարը մաքրելու հարմարանքներ:

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

(210) 20171187
(220) 15.08.2017
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 17. դասի բոլոր ապրանքները. 

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 շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. 
ոչ մետաղական շարժական կառուցվածքներ և 
շինություններ. 

դաս 37. դասի բոլոր ապրանքները. 
շինարա րություն. նորոգում. սարքավորումների 
տեղակայում:

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

(210) 20171189
(220) 16.08.2017
(730) «Արտ-Լար» ՍՊԸ, Երևան, Գարեգին 
Նժդեհի 48/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գործերի կառավարում գործարա-

րության ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. հաշվապահական ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:
--------------

(210) 20171191
(220) 17.08.2017
(730) «Սինեմաքվեսթ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 
60/2, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 41. ժամանցի վայրերի՝ մասնավորապես 

քվեսթ սենյակների ծառայու թյուններ և զվարճու-
թյուն ների կազմա  կերպում. կինոդահլիճների 
ծառայու թյունների տրամադրում. խաղադա հլիճ-
ների ծառայությունների տրամադրում:

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

(210) 20171193
(220) 17.08.2017
(730) «Սոֆթ թայմ» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 1, 
տարածք 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 09. համակարգչային ծրագրեր (գրառված). 

համակարգչային գործառնական ծրագրեր. համա-
կարգչային գրառված ծրագրային ապահովում. 
ինտերֆեյսներ համա կարգիչների համար. 
ապրանք  ների էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. 
էլեկտրոնային ներբեռնվող հրապարակումներ. 
համա կարգչային ծրագրեր (ներբեռնվող ծրագրային 
ապահովում). հավելվածներ համակարգչային ծրա-
գրային ապահովման համար (ներբեռնելի).

դաս 35. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. մատակարարման ծառա-
յություն ներ երրորդ անձանց համար (ապրանք ների 
գնում և ձեռնարկատերերին ապրանք ներով 
ապահովում). գործարար  (բիզնես) տեղեկա-
տվության տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
առցանց վաճառատեղի տրամադրում գնողներին 
և ապրանքներ և ծառայություններ վաճառողներին. 
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով. առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն). 

դաս 42. տեղեկատվական համակարգերի 
պաշտպանություն վիրուսներից. ծրագրային ապա-
հովում որպես (SaaS) ծառա յություն. համա կարգչային 
տեխնոլոգիաների և ծրա գրա վորման ոլորտում 
տեղեկա  տվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով. համա կարգչային անվտան գու թյան 
ոլորտում խորհրդա տվություն. խորհրդա  տվություն 
ինտեր նետային համա  ցան ցային անվտան գության 
հար ցերով:

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

(210) 20171194
(220) 17.08.2017
(730) «Գրին» ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան պող., 
57, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

--------------
(210) 20171195
(220) 17.08.2017
(730) «Գրին» ՍՊԸ, Երևան, Մյասնիկյան պող., 
57, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ժամանցի և զվարճությունների կազմա -

կերպում, մասնա վորապես՝ լողավազանի տրա մա-
դրում:

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

(210) 20171198
(220) 18.08.2017
(730) «Զարմիկ» ՍՊԸ, Երևան, Դ. Անհաղթ 19, 
բն. 15, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 41. խոհարարական մրցումների կազմա-

կերպում, խոհարարական դասընթացներ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

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

(210) 20171199
(220) 18.08.2017
(730) «ՄԻԲՍ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

անասնա   բուժական ծառա  յություն ներ. մարդկանց և 
կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յու թյուն ներ. գյուղատնտեսական, այգե գործական և 
անտառային ծառայություններ:

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

(210) 20171200
(220) 18.08.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20171201
(220) 18.08.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20171202
(220) 18.08.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20171203
(220) 18.08.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20171206
(220) 21.08.2017
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

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

(210) 20171207
(220) 21.08.2017
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

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

(210) 20171208
(220) 21.08.2017
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. հանրային սնունդ:
--------------

(210) 20171209
(220) 21.08.2017
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 

(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. հանրային սնունդ:
--------------

(210) 20171210
(220) 21.08.2017
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

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

(210) 20171212
(220) 22.08.2017
(730) «Սուպեր-գրուպ» ՍՊԸ, Ջերմուկ, 
Գարնանային 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

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

(210) 20171214
(220) 22.08.2017
(730) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

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

(210) 20171215
(220) 22.08.2017
(730) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

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

(210) 20171216
(220) 22.08.2017
(730) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

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



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

      C08J11/00           3133  A

      C10G1/00           3134  A

      F21S2/00            3135  A

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

      09-03               420 S



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 1942
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13451, 22173
73 (1) Իրավատեր Բայեր Հելսքեյր ԼԼՔ, 100 
Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ասենսիա 
Դայըբիթիս Քեըր Հոլդինգզ ԱԳ, Peter Merian-
Strasse 90, 4052 Basel, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                       Հանրապետություն
Գրանցված է                         09.08.2017

_____________________

Գրանցում No 1943
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13189
73 (1) Իրավատեր  Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Սիներգիյա կապիտալ», Russian 
Federation, 143090, Moskovskaya oblast, g. Kras-
noznamensk, ul. Pobedi, dom 26, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Սիներգիյա 
կապիտալ» բաժնետիրական ընկերություն, Rus-
sian Federation, 143090, Moskovskaya oblast, g. 
Krasnoznamensk, ul. Pobedi, dom 26, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                        Հանրապետություն
Գրանցված է                          09.08.2017

_____________________

Գրանցում No 1944
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13693
73 (1) Իրավատեր  Ջորջիա-Փըսիֆիք Քնսյումր 
Փրոդաքթս ԼՓ, 133 Peachtree Street, N.E. 
Atlanta, Georgia, 30303, U.S.A., US

73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԷսՍիԷյ Թիշյու 
Ֆրանս, 151-161 Boulevard Victor Hugo, 93400 
Saint Ouen, France, FR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          09.08.2017

_____________________

Գրանցում No 1945
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18474
73 (1) Իրավատեր  Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, 
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Աստաֆյան 
հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան 0068, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Կուրղինյան փող., շ. 27/26, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          11.08.2017

_____________________

Գրանցում No 1946
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18319
73 (1) Իրավատեր  Ալեքսան Մոսոյան, Երևան, 
Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
73 (1) Լիցենզատու  Ալեքսանդր Մոսոյան, 
Երևան, Ավանեսովի 12, բն. 32, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Աստաֆյան հոլդինգ» 
ՍՊԸ, Երևան 0068, Մալաթիա-Սեբաստիա, 
Կուրղինյան փող., շենք 27/26, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Աստաֆյան 
հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան 0068, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Կուրղինյան փող., շ. 27/26, AM
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Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                            Հանրապետություն
Գրանցված է                          11.08.2017

_____________________

Գրանցում No 1947
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1901
73 (1) Իրավատեր  Վելլա ԳմբՀ, Sulzbacher 
Straße 40, 65824 Schwalbach am Taunus, Ger-
many, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԷյչԷֆՍի 
Պրեստիժ Ինթերնեշնլ Հոլդինգ Սուիցերլենդ 
Սառլ, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-Lancy, 
Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         14.08.2017

_____________________

Գրանցում No 1948
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12834, 13500
73 (1) Իրավատեր  Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո «Վինիմպորտ», g. Oryol, ul. Mashi-
nostroiteley 17, Russia, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Շագանձուրի» 
ԼԹԴ, Russia, 123007, Moscow, 2nd Khoroshevs-
kiy pr-d, d. 7, str. 1A, komn. 136A,RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

  Հանրապետություն
Գրանցված է                         14.08.2017

_____________________

Գրանցում No 1949
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1678, 1677, 11466, 16588, 
16661, 16738, 16815, 16739, 16963, 16816, 
16808, 16676, 16741, 16733, 16978, 16737, 

16743, 16675, 16809, 16814, 17060, 16875, 
16734, 16807, 16740, 17061, 22612, 22911, 
22912, 24714, 15185, 15186
73 (1) Իրավատեր  Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն 
Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս, Ինք., 1441 Gardiner 
Lane, Louisville, KY 40213 U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քենթուքի 
Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս ԼԼՔ, 1441 
Gardiner Lane, Louisville, KY 40213 U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                      Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.08.2017

_____________________

Գրանցում No 1950
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1438
73 (1) Իրավատեր  Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ 
Քամփանի, One Procter & Gamble Plaza, Cincin-
nati, Ohio 45202, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Նոքսել 
Քորփորեյշն, 11050 York Road, Hunt Valley Mar-
yland 21030-2098, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

   Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.08.2017

_____________________

Գրանցում No 1951
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7306
73 (1) Իրավատեր  Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ 
Քամփանի, One Procter & Gamble Plaza, Cincin-
nati, Ohio 45202, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Նոքսել 
Քորփորեյշն, 11050 York Road, Hunt Valley Mar-
yland 21030-2098, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.08.2017

_____________________
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Գրանցում No 1952
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19889
73 (1) Իրավատեր  Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ 
Քամփանի, One Procter & Gamble Plaza, Cincin-
nati, Ohio 45202, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Նոքսել 
Քորփորեյշն, 11050 York Road, Hunt Valley Mar-
yland 21030-2098, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

     Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.08.2017

_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

1994                06.12.2016
2319                19.12.2016
2382               31.01.2016
2450               26.01.2016
2505               21.12.2016
2513                31.01.2017
3019               25.12.2016

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության

 դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

142U       28.12.2016
444U       08.12.2016
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
      161S              30.01.2016
      164S          28.12.2016
      171S          20.12.2016
      271S          20.12.2016

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ
օգտակար մոդելի արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на полезную модель

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնման թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 407U 21.08.2017թ. 28.08.2017թ.

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

    14008              21.07.2017

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства
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01 .09 . 20 17

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ուղղում

     2017թ. N8_2 պաշտոնական տեղեկագրի  «Հաղորդագրություններ» բաժնի «Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի և լիցենզային պայմանագրերի 
գրանցման մասին» ենթաբաժնում  հրապարակված No 1942 գրանցման համարով ապրանքային 
նշանին վերաբերող  տվյալները համարել անվավեր:

____________________
  



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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№ 09/1 
01 .09 . 20 17

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2017.01 (11) 3133 (13) A
C08J11/00

(21) AM20160012 (22) 22.02.2016
(72) Гагик Торосян (AM), Александр Исаков (AM), 
Гехецик Оганнисян (AM), Асмик Кочарян (AM), 
Жирайр Акопян (AM), Сергей Минасян (AM), 
Нвер Торосян (AM) 
(73) Гагик Торосян, 0001, Ереван, пр-т Саят-Нова 
37, кв.10 (AM), Александр Исаков, 0004, Ереван, 
Раффи 21, кв. 16 (AM), Гехецик Оганнисян, 
0004, Ереван, ул. Раффи, кв. 16 (AM), Асмик 
Кочарян, 0014, Ереван, Мамиконянца 15, кв. 26 
(AM), Жирайр Акопян, 0039, Ереван, Багратуняц 
30, кв. 23 (AM), Сергей Минасян, 0009, Ереван, 
Сармени 16 (AM), Нвер Торосян, 0065, Ереван, 
Романос Меликян 43 (AM) 
(54) Способ переработки резинотехнических 
отходов
(57) Изобретение относится к области пере-
работки твердых бытовых и производственных 
отходов, в частности, к способу переработки 
резинотехнических отходов.

Резинотехнические отходы в течение 30-60 
минут подвергают пиролизу при температуре 
300-350°C под атмосферным давлением 
в присутствии катализатора. В качестве 
катализатора используют алюмокремниевый 
цеолит, при массовом соотношении 
алюмокремниевого цеолита и отходов, равном 
0,1-0,6.

Упрощается способ.  
_____________________

(51) 2017.01 (11) 3134 (13) A
C10G1/00

(21) AM20160013 (22) 22.02.2016
(72) Гагик Торосян (AM), Асмик Кочарян (AM), 
Александр Исаков (AM), Жирайр Акопян (AM), 
Арпат Аванесян (AM), Нвер Торосян (AM) 
(73) Гагик Торосян, 0001, Ереван, пр. Саят-Нова 
37, кв. 10 (AM), Асмик Кочарян, 0014, Ереван, 

Мамиконянца 15, кв. 26 (AM), Александр 
Исаков, 0004, Ереван, Раффи 21, кв. 16 (AM), 
Жирайр Акопян, 0039, Ереван, Багратуняц 30, 
кв. 23 (AM), Арпат Аванесян, НКР, Степанакерт, 
Н. Степаняна 8, кв. 9 (AM), Нвер Торосян, 0065, 
Ереван, Романос Меликян 43 (AM) 
(54) Способ ожижения угля
(57) Изобретение относится к области 
переработки угля, в частности, к способу 
ожижения серого угля в органическом 
растворителе и может найти применение в 
нефтехимической, нефтеперерабатывающей и 
дорожно-строительной областях.

Уголь подвергают каталитическому 
гидрированию в среде органического 
растворителя при высокой температуре, жидкий 
продукт гидрирования отделяют от твердого 
остатка и разделяют на фракции перегонкой. 
В качестве катализатора используют цеолит, в 
качестве органического растворителя – отходы 
переработки автопокрышек. Гидрирование 
осуществляют при температуре 400-600°C 
под атмосферным давлением и при массовом 
соотношении угля, цеолита и отходов, равном 
2:1:2.

Обеспечивается безопасность и доступность 
способа.  

 _____________________

(51) 2017.01 (11) 3135 (13) A
F21S2/00

(21) AM20160010 (22) 15.02.2016
(72) Карен Петросян (AM) 
(73) Карен Петросян, 0068, Ереван, Раффу 35, 
кв. 56 (AM) 
(54) Светодиодное осветительное устройство 
с регулированием высвечивания
(57) Изобретение относится к светотхнике, 
в частности к осветительным  устройствам 
с регулированием углового распределения 
светового потока. 

Сведения о выданных патентах
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

Светодиодное осветительное устройство с 
регулированием высвечивания имеет множество 
модулей, расположенные на одной поверхности 
и содержащие как минимум один светодиод, 
каждый из модулей имеет обратный механизм 
вокруг осей  взаимно перпендикулярным к 
направлению высвечивания, и приспособление, 
преобразовывающее область освещения. 
Приспособление состоит из двух узлов, каждый 
из которых имеет две плоские, прозрачные 
части, которые расположены поочередно в 

направлении высвечивания и как минимум на 
одной стороне содержат неплоские, продольные 
оптические элементы. На каждом из узлов 
приспособления есть оптические элементы, 
которые посредством дугобразных направителей 
соединены с петлями входа обратного механизма 
с возможностью саморегулирования дистанции 
между ними. 

Улучшается возможность комбинирован-
ного регулирования показателей углового 
распределения светового потока, 5 ил. 

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 09-03 (11) 420  (13) S 
(21) 20170016  (22) 22.06.2017
(72) Грачья Оганян (AM) 
(73) Частный предприниматель Оганян Грачья 
Амбарцумович, Ереван, Норки айгинер д. 238 (AM) 
(54) Коробка для фишек для игры в нарды, 
коробка для игральных костей 

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№09/1

01 .09 . 20 17

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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