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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) 3142 (13) A
B23C 5/00

(21) AM20170090 (22) 16.06.2017
(72) Ալեքսան Արզումանյան (AM), Հովհաննես 
Մանուկյան (AM) 
(73) Ալեքսան Մկրտչի Արզումանյան, 3102, 
Գյումրի, Հ. Ղանդիլյան 47, բն. 5 (AM) 
(54) Ճակատային ֆրեզ
(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղների 
մշակման բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ֆրեզներին, և կարող է կիրառվել գունավոր 
մետաղների և համաձուլվածքների կտրման 
գործընթացներում։

Ճակատային ֆրեզն ունի իրան, որի 
փորվածքների մեջ մեխանիկական ամրացումով 
տեղակայված են գագաթի կլորացում ունեցող 
կտրող տարրեր: Կտրող տարրերի գլխավոր 
կտրող եզրերն աշխատանքային դիրքում 
ուղղահայաց են մշակվող հարթությանը, իսկ 
օժանդակ կտրող եզրերը՝ զուգահեռ: Ֆրեզի 
գլխավոր կտրող եզրերը մշակվող մակերևույթի 
նկատմամբ կազմում են φ, իսկ օժանդակ կտրող 
եզրերը՝ φ1 անկյուններ, որտեղ՝ φ1≤10°և 80°≤φ 
≤90°: 

Նվազեցվում են թրթռումները, բարձրանում 
է արտադրողականությունը, 4 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
  U օգտակար մոդելի արտոնագիր
  հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների 
  հրապարակման թվականը

   51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
  որից զատված է տվյալ հայտը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2017.01 (11) 498 (13) U
A01K 47/00

(21) AM20170075U (22) 17.05.2017
(72) Արամ Գագիկի Աբրահամյան (AM) 
(73) «Պանո Բրենդ» ՍՊԸ (AM) 
(54) Բազմիրան փեթակ
(57) Փեթակն ունի միմյանց վրա տեղադրված, 
եռաշերտ պատերով փայտե իրաններ, վերին 
իրանին ծալակցված, տանիքով կափարիչ, 
մուտք և ուղղորդիչներով տեղաշարժվող հանովի 
դարակ ունեցող հատակի հատվածամաս: 
Իրանների մեջ տեղակայված են մեղվաբջջային 
շրջանակներ։ Մուտքի մոտ տեղակայված է 
մեղուների թռչելու հարթակ։ Կափարիչն ունի 
օդափոխության անցքեր, իսկ շրջանակների 
վերին հատվածամասում տեղակայված է 
ջերմապահպանիչ։ Իրանների արտաքին 
և ներքին պատերի միջև առկա է օդային 
միջնաշերտ։ Արտաքին և ներքին պատերը 
միմյանց նկատմամբ ըստ բարձրության 
տեղաշարժված են և չորս անկյուններում ու 
ստորին մասերում ամրակցված են միմյանց 
զոլակներով։ Հատակի հատվածամասի  վերին 
մասում ամրակցված է բաժանարար ցանց, իսկ 
դրա և մուտքի միջև՝ տախտակե շեմ։

Բարելավվում է փեթակի կառուցվածքը, 
ապահովվում է ջերմակայունությունը, մեղուների 
բնակեցման պայմանները մոտեցվում են 
բնական պայմաններին, 4 նկ.։ 
(74) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(51) 2017.01 (11) 499 (13) U
A47K7/00

(21) AM20170100U (22) 20.07.2017
(72) Վահե Սարգսյան (AM) 
(73) Վահե Սարգսյան (AM) 
(54) Լոգանքի պարագա
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է օճառ 
պարունակող լոգանքի պարագաներին, 
մասնավորապես՝ հեղուկ օճառով մեկանգամյա 
օգտագործման սպունգներին:

Լոգանքի պարագան ունի սպունգ, որի 
մեջ տեղադրված է 3-15 մմ³ ծավալով հեղուկ 
օճառով լցված պոլիէթիլենային մեկ տոպրակ՝ 

պոլիէթիլենի 5-15 միկրոն հաստությամբ, ընդ 
որում, հեղուկ օճառով տոպրակը տեղադրված 
է այնպես, որ 10 սպունգի կողային մակերևույթի 
և տոպրակի մակերևույթի մոտակա կետի 
միջև հեռավորությունը առնվազն 2 սմ է, իսկ 
սպունգի աշխատանքային մակերևույթների և 
տոպրակի մակերևույթի մոտակա կետի միջև 
հեռավորությունը 0,3-2 սմ է։

Պարզեցվում է մեկանգամյա օգտագործ-
ման օճառով սպունգի տեսքով լոգանքի պարա-
գայի պատրաստման տեխնոլոգիան, 2 նկ.: 
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(51) 2017.01 (11) 500  (13) U
C10B 53/00
C10B 49/00
C10K 1/00
C10G 1/00

(21) AM20170016U (22) 06.08.2015
(85) 20.02.2017
(86) PCT/CZ2015/000087, 06.08.2015
(87) WO 2016/019932, 11.02.2016
(31) PV 2014-534,   (32) 07.08.2014,   (33) CZ
(72) Վաշիչեկ, Ալոիս (CZ) 
(73) Ալպայար Գրուպ ս.ռ.օ. (CZ) 
(54) Օգտագործած կամ այլ կերպ մաշված 
դողերի անընդհատ ջերմային վերամշակման 
սարք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
օգտագործած կամ այլ կերպ մաշված դողերի 
անընդհատ ջերմային վերամշակման սարքին: 
Սարքն ունի ռեակտոր՝ նշված մաշված 
դողերի օրգանական արգասիքների ջերմային 
քայքայման համար:

Ռեակտորը վերին մասում ունի բեռնման 
խուց զույգ բեռնման կափարիչներով իր ներքին 
տարածության մեջ մաշված դողեր լցնելու 
համար: Ռեակտորի ստորին մասում առկա է 
մնացորդային անօրգանական բաղադրիչների 
արտաթողման խուց զույգ արտաթողման 
կափարիչներով: Ռեակտորի ստորին մասում 
տեղադրված են ծայրափողակներ փափուկ 
գազակերպ իներտ միջավայրի գոյացման 
համար՝ վերամշակված դողերից օրգանական 
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նյութի չփոխազդած մնացուկների օքսիդացման 
միջոցով: Ռեակտորի ներքին տարածության 
վերին մասում, բեռնման խցի տակ կատարված 
է առնվազն մեկ արտաթողման անցք այդ 
գազակերպ իներտ միջավայրի համար, որը 
նրանում մանրացված աէրոզոլի տեսքով 
քայքայման օրգանական արգասիքների 
հետ միասին պինդ մասնիկների զատիչի և 
սառնարանի միջով բաց է թողնվում դեպի 
սառեցված աէրոզոլից հեղուկ մասնիկների 
զատիչ: Հեղուկ մասնիկների զատիչն ունի դեպի 
պահեստարան հեղուկ մասնիկների առաջին 
ծայրային արտաթողման անցք և միջակայքում 

աշխատող երկրորդ արտաթողման անցք՝ 
գազերի անջատման համար գազակերպ 
մասնիկները դեպի սառցարանային խուց 
ուղղելու համար: Սառցարանային խուցն ունի 
չխտացված գազերի մի մասի հեռացման 
երկրորդ ծայրային արտաթողման անցք և 
չխտացված գազերի մնացած մասի հեռացման 
երրորդ ծայրային արտաթողման անցք: 

Ապահովվում է սարքի աշխատանքի 
արդյու նավետությունը և անընդհատությունը, 1 
նկ.: 
(74) Հռիփսիմե Դավթյան

_____________________



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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Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 02-02 (11) 421  (13) S 
(21) 20170035  (22) 23.08.2017
(72) Աննա Պետոյան (AM) 
(73) «Դավիսուր» ՍՊԸ (AM) 
(74) Հ. Քեռյան
(54) Կևլարե ծածկոց հատուկ նշանակության 
սաղավարտի համար
(55) 

_____________________

(51) 29-02 (11) 422  (13) S 
(21) 20170032  (22) 23.08.2017
(72) Աննա Պետոյան (AM) 
(73) «Դավիսուր» ՍՊԸ (AM) 
(74) Հ. Քեռյան
(54) Ջրահաբաճկոնի պատյան բալիստիկ ներ-
դիրներով
(55) 

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20161449  (111) 26560
(220) 08.11.2016 (151) 20.10.2017
   (181) 08.11.2026
(730) Արթուր Հակոբյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Արգել, 7-րդ փ., տուն 2, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(526) «ARM» և «ECO» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:
(511) 

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

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

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

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

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161554  (111) 26561
(220) 30.11.2016 (151) 20.10.2017
   (181) 30.11.2026
(730) «Դավ քանյըն» ՓԲԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա 19, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20170018  (111) 26562
(220) 11.01.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 11.01.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 01.02.2017
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(540) 

(526) «TRADITIONS OF GYROS» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սրճագույն, նարնջագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20170022  (111) 26563
(220) 12.01.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 12.01.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Բաղդասարյան 
Մանվել Վահանի, Շիրակի մարզ, գ. Գետափ, 
1-ին փ., տուն 29, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

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

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

օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր. աղբյուրի ջուր:

_____________________

(210) 20170057  (111) 26564
(220) 19.01.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 19.01.2027
(730) Արմեն Ղումաշյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Մերձավան, Երևանյան խճ., 2-րդ փակ. տուն 4, 
AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20170192  (111) 26565
(220) 10.02.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 10.02.2027
(730) «Բադալյան եղբայրներ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 37, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(526) «Կազինո», «Казино», «Casino» գրառում-
ները 28-րդ և 41-րդ դասերի համար ինքն  ուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշ խական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկու թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիք-
ներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
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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 կազմա-
րարական աշխատանքների համար. լուսա-
նկարներ. թղթագրենական և գրասենյակային 
պիտույքներ, բացառությամբ կահույքի. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապա-
վեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. 
ապա րատներ տեսախաղերի համար. 
մարմնամարզական և սպորտային իրեր. տոնա-
ծառի զարդեր.

դաս 41. զվարճություններ. խաղատների 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170290  (111) 26566
(220) 01.03.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 01.03.2027
(730) Արամ Ալեքսանյան, Երևան, Մադոյան 17, AM 
(442) 18.04.2017
(540) 

(526) «PRINTING HOUSE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև և կարմիր գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

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. վրձին-
ներ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ:

_____________________

(210) 20170302  (111) 26567
(220) 02.03.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 02.03.2027
(730) Տիգրան Սամվելի Ալեքսանյան, Երևան, 
Վարդանանց 6/1, բն. 15, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԱԿՈՒՄԲ», «Night Club», 
«НОЧНОЙ КЛУБ» արտահայտություններն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, կարմիր, կապույտ և դեղին գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. գիշերային ակումբների ծառայու-
թյուններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________
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(210) 20170338 (111) 26568
(220) 10.03.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 10.03.2027
(730) «Աուտոմոստ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
4-րդ թաղ., շ. 35, բն. 2, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

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

դաս 39. տրանսպորտային միջոցների 
փոխադրումներ:

_____________________

(210) 20170356  (111) 26569
(220) 14.03.2017 (151) 20.10.2017
   (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) 20170361  (111) 26570
(220) 14.03.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 14.03.2027
(730) Սմարթեքս Ինթերնեյշնլ ԼԹԴ., SC 
(442) 02.05.2017
(540) 

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

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

դաս 35. խորհրդատվություն գործարա-
րության (բիզնեսի) կազմակերպման հարցերով. 
ինքնարժեքի վերլուծություն. աուդիտ 
(առևտրային գործունեության). տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների 
վարում. հաշվապահական գրքերի վարում. 
շուկայի ուսումնասիրություն. գործնական 
տեղեկատվություն. տվյալների էլեկտրոնային 
հիմնապաշարներում տվյալների նորացում 
և պահում. առևտրային գործունեության 
գնահատում. գործարար (բիզնես) տեղե-
կատվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով.

դաս 36. ֆինանսական վերլուծություն. 
բորսայական գնանշումներ. կապիտալ 
ներդրումներ. միջնորդային գործունեություն. 
ֆինանսական կառավարում. բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում. 
բորսայական միջնորդություն. ֆինանսական 
վարձակալություն. համակարգչային տվյալ-
ներից կամ ինտերնետից առցանց տրամա-
դրվող ֆոնդային բորսայի տեղեկատվություն. 
ինտերնետով տրվող ֆինանսկան կառա-
վարման ծառայություններ. ինտերնետի 
միջոցով տրամադրվող արժեթղթեր առև-
տրային ծառայություններ.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). կոլոք-
վիումների կազմակերպում և անցկացում. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկացում. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություն ներ 
(ուսուցում). կոլոքվիումների կազմակերպում 
և անցկացում. կոնֆերանսների կազմակեր-
պում և անցկացում. կոնգրեսների կազմակեր-
պում և անցկացում. տեղեկատվություն 
կրթության և դաստիարակության հարցերով. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
համակարգչային ցանցերի կողմից տրամա-
դրվող ծառայություններ առցանց խաղերի 
ոլորտում. սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. ուսուցում. մոլեխաղերի 
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ոլորտում ծառայություններ. խաղատների 
ծառայություններ (խաղեր). մոլեխաղերի 
ոլորտում բուքմեյքերական  ծառայություններ. 
մոլեխաղերի ոլորտում առցանց ծառա-
յություններ. խաղատներ, խաղային և 
մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
վիճակախաղերի կազմակերպում և այլ 
մոլեխաղային ծառայություններ.

դաս 42. ծրագրային ապահովման վար-
ձույթ. ծրագրային ապահովման մշակում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20170426  (111) 26571
(220) 29.03.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 29.03.2027
(730) «Աբա-32» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28, բն. 
2, AM 
(442) 18.04.2017
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդ-
կանց և կենդանիների համար. սպեղանա լաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաս տելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20170507  (111) 26572
(220) 18.04.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 18.04.2027
(730) «Իրինաս ֆեմիլի» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 
10, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

(526) Բացի «ԻՐԻՆԱՍ ՖԵՄԻԼԻ» և «IRINA’S 
FAMILY» արտահայտություններից մնացած բո լոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
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և մուգ կանաչ, դեղին, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն, ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում, մանկապարտեզներ:

_____________________

(210) 20170545  (111) 26573
(220) 21.04.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 21.04.2027
(730) Յոնքանգ Քսուլանգ Ինդասթրի ընդ Թրեյդ 
Քօ., Լթդ., CN 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 7. կուլտիվատորներ (մեքենաներ), 

ներքին այրման շարժիչների վառոցքի մոմեր,
գյուղատնտեսական մեքենաներ, զտիչներ 
շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու 
համար, դանակներ (մեքենաների մասեր), 
կտրող մեքենաներ, ապակեկտրիչ ալմաստներ 
(մեքենաների մասեր), էլեկտրամեխանիկական 
սարքեր սննդամթերք պատրաստելու համար, 
բանջարեղեն և միրգ մաքրելու մեքենաներ, 
գազոնահնձիչներ (մեքենաներ), հնձիչներ, 
հնձիչ մեքենաների դանակներ, կենդանիների 
խուզի մեքենաներ, փաթաթող մեքենաներ, 
կարբյուրատորներ, ամբարձիկներ (մեքենա-
ներ), ամբարձիչ սարքեր, ճանապարհային 
գլդոններ, խոհանոցային էլեկտրական 
մեքենաներ, հաստատուն հոսանքի 
գեներատորներ, խմորահունցիչ մեքենաներ 
մեխանիկական, ներկափոշեցրիչներ, շրջա-
բերական սղոցի շեղբեր (մեքենաների մասեր), 
աղբի, մնացուկների, թափոնների ջարդման 
մեքենաներ, պատճենիչներ (մեքենաներ), 
յուղ պատրաստող մեքենաներ, կենցաղային 
էլեկտրական մամլիչներ մրգերի համար, 
կենցաղային աղացներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների, ժապավենային սղոցներ 
(մեքենաներ), տանիքի կղմինդրներ կտրող 
մեքենաներ, բեռնասլաքներ (ամբարձիչ), 

փաթեթավորման մեքենաներ, ցցահարներ 
(մեքենաներ), ցցաբարձիչներ (մեքենաներ), 
ողորկման էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր, 
փորիչներ (մեքենաներ), խառնիչ մեքենաներ, 
տոփանման մեքենաներ, սերմնացաններ 
(մեքենաներ), ծնկաձև լիսեռներ, փայտա-
մշակման հաստոցներ, ռոբոտներ (մեքենա ներ), 
մեքենաների ուղղորդիչներ, դուրեր մեքենա-
ների համար, միաշերեփ էքսկավատորներ, 
մեքենաների թափանիվներ, կաշվե 
առարկաներ մեքենաների համար, ներառյալ 
կաշվե հոլանիկներ, կաշվե օձիքներ, կաշվե 
միջադիրներ, կաշվե խծուծվածքներ, կաշվե 
խցօղակներ. սղոցներ (մեքենաներ), գրեյդեր-
ներ (մեքենաներ հողային աշխատանքների 
համար), կուլտիվատորներ – փխրեցուցիչներ 
(մեքենաներ հողային աշխատանքների 
համար), ծառատունկ մեքենաներ, խնոցիներ, 
աղացներ կարագի համար (մեքենաներ), 
մխելու պնևմատիկ գործիք, գազաեռակցման 
ապարատներ, միրգ մաքրելու մեքենաներ, 
գլանների մխոցներ, պոմպեր (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր), պոմպեր (մեքենաներ), 
լվացքի մեքենաներ (սպիտակեղենի 
համար), մխոցի օղեր, ներկման մեքենաներ, 
յուղային պոմպեր, թրթռամեքենաներ 
բետոնե երեսարկման համար (մեքենաներ), 
բետոնախառնիչներ (մեքենաներ), փոշու 
արտածծման կայանքներ (զտիչ կայանքներ), 
լվացման սարքեր, էլեկտրական մկրատներ, 
սոսնձապատիչ էլեկտրական ատրճանակներ, 
ձեռքի էլեկտրական գայլիկոնիչներ, 
տափաշուրթեր էլեկտրական, էլեկտրական 
մեքենաներ և սարքեր մաքրելու համար, 
ապարատներ էլեկտրաաղեղային հատման 
համար, էլեկտրաեռակցման ագրեգատներ, 
ապարատներ էլեկտրազոդման համար, 
էլեկտրական մանրատիչներ, էլեկտրահղկիչ 
մեքենաներ, էլեկտրամուրճեր, փոշեկուլներ, 
արհեստական քար կտրող մեքենաներ, 
քարամշակման հաստոցներ, հանքային 
մեքենաներ, հեսանասկավառակներ (մեքե-
նաների մասեր), աղացներ (մեքենաներ), 
կենտրոնախույս աղացներ, կենտրոնախույս 
պոմպեր, օդաճնշական մեքենաներ, օդային 
պոմպեր, խաղողի մամլիչներ, պատեր 
սպիտակեցնելու մեքենաներ, մանրատիչներ 
(փխրիչներ), մսաղացներ (մեքենաներ), 
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ծեփապատման համակցված մեքենաներ. 
ավտոմատ մանիպուլյատորներ (մեքենաներ), 
ջարդիչներ դեղորայքի համար (մեքենաներ), 
բեռնման – բեռնաթափման սարքեր, անկյունային 
ողորկման մեքենաներ, բեռնամբարձիչներ,  
ամբարձիչներ (մեքենաներ), խառատային 
հաստոցներ, մետաղամշակման հաստոցներ, 
կտրոցներ (մեքենաներ), գայլիկոնիչ գլխիկներ 
(մեքենաների մասեր), շղթայական սղոցներ, 
սղոցադազգահներ  (մեքենաների մասեր), 
սղոցի շեղբեր (մեքենաների, հաստոցների 
մասեր), փորագրման մեքենաներ, գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների, ձեռքի գործիքներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների, 
ձեռքի գործիքներ պնևմատիկ, խոհանոցային 
էլեկտրական պրոցեսորներ, մեկնասարքեր 
շարժիչների համար, խլարարներ շարժիչների 
համար, բարձր ճնշման տակ զտման 
ապարատներ, օդամուղ մեքենաներ, 
գամիչ մեքենաներ, ֆրեզիչ հաստոցներ, 
մեքենաներ հողային աշխատանքների համար, 
հատիկաբույսերի սերմերը թեփահանող 
մեքենաներ, ոռոգիչներ (մեքենաներ), 
ածխախոզանակներ (էլեկտրականություն), 
մեքենաների ատամնավոր մեխանիզմներ, 
առանցքակալների ներդրակներ (մեքենաների 
մասեր), ճանապարհներն ավլող ինքնագնաց 
մեքենաներ, էլեկտրական սարքեր և մեքենաներ 
խողովակաշարի հատակը խորացնելու 
աշխատանքների անցկացման համար.

դաս 8. էտոցներ, գյուղատնտեսական 
գործիք ներ ձեռքով կառավարվող, հատիչներ, 
կիսակլոր դուրեր (ձեռքի գործիքներ), 
կտրող գործիքներ (ձեռքի գործիքներ), 
բանջարակտրատիչներ, քերադանակներ, 
ռանդաների սայրեր, նախշառանդաների 
սայրեր, փորագրական բռնակներ, մեկուսիչ 
հանելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ), 
մկրատներ, կենդանիների խուզի մեքենաներ 
(ձեռքի գործիքներ), մամլակներ, ձեռքով 
կառավարվող այգե – բանջարանոցային գույք, 
գրունտը խտացնելու համար տոփաններ (ձեռքի 
գործիքներ), ունելիներ, ձեռքի ամբարձիկներ, 
ձեռքի պոմպեր, ձեռքի շարժակով ձեռքի 
գործիքներ, ձեռքի սղոցների, մետաղասղոցների 
շրջանակներ, լայնակոկման գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ), պտուտակաբանալիներ (ձեռքի 

գործիքներ), կացիններ, միջատասպան  
ջրցաններ, միջատասպան նյութերի փոշեցիր-
ներ (ձեռքի գործիքներ), պտղահավաքիչ-
ներ (ձեռքի գործիքներ), գոգաթիակներ 
(այգեգործություն), թիակներ (այգեգործություն), 
արդուկներ (ոչ էլեկտրական ձեռքի գործիքներ), 
հեսանասկավառակներ (ձեռքի գործիքներ), 
հղկիչ գործիքներ (ձեռքի գործիքներ), 
սայրեր սրելու գործիքներ, գչիր (հորատ), 
խոշորաքարթ խարտոցներ (թորբու, տովրիկ) 
(ձեռքի գործիքներ), ներպարուրակիչներ 
(ձեռքի գործիքներ), զմռնիտե սկավառակներ, 
զմռնիտի խարտոցներ,  նրբախարտոցներ, 
նրբա սղոցներ, աքցաններ, գայլիկոններ 
(շաղափներ) (ձեռքի գործիքների մասեր), գամիչ 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ), գամիչ մուրճեր 
(ձեռքի գործիքներ), թիեր (ձեռքի գործիքներ), 
փոցխեր (ձեռքի գործիքներ), խարտոցներ 
(գործիքներ), քարտաշի դուրեր, լծանակներ 
(դեկալծակներ), մուրճեր (ձեռքի գործիքներ), 
փորագրելու կտրիչներ (ձեռքի գործիքներ), 
փորագրելու  գայլիկոնիչներ (ձեռքի գործիք ներ), 
պահածոյի ոչ էլեկտրական դանակներ, ձեռքի  
մեխահանիչներ, ձեռքի շարժակով հորատներ, 
սղոցների տափուկներ (ձեռքի գործիքների 
մասեր), պտուտակահաններ ոչ էլեկտրական, 
արտապարուրակիչներ (ձեռքի գործիքներ).

դաս 9. լուսաչափներ, միկրոմետրեր 
(մանրա  չափներ), լուսարձակող դիոդներ 
(ԼԱԴ), էլեկտրական կերպափոխիչներ, 
տրանս ֆորմատորներ (էլեկտրականություն), 
արևային մարտկոցներ, պաշտպանիչ 
սաղավարտներ, սաղավարտաձև գլխարկներ, 
բուսոլներ (կողմնացույց - անկյունաչափներ), 
կողմնացույցներ, քանոններ (չափիչ գործիքներ), 
աշխատողների դեմքը պաշտպանող վահան ներ, 
դետեկտորներ, էլեկտրական ապահովիչներ, 
անկյունաչափական գործիքներ, նշաձողեր 
(գեոդեզիական գործիքներ), հարթաչափներ 
(հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր), 
ջրի հաշվիչներ, բենզինի հաշվիչներ, ճնշման 
չափիչներ, տեղագրական գործիքներ, 
հեռա չափներ (սարքեր), հեռավորություն 
չափող սարքեր, չափիչ գործիքներ, երկրա-
բաշխական սարքեր և գործիքներ, օպտի-
կական մակարդակաչափներ, լազերներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների, գազի հաշվիչներ, 
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էլեկտրական խտարարներ, ամպերաչափներ, 
էլեկտրական փոխարկիչներ, էլեկտրական 
մարտկոցներ, էլեկտրական չափիչ սարքեր, 
նյութեր էլեկտրահաղորդման գծերի համար 
(լարեր, մալուխներ), էլեկտրական լարեր, 
էլեկտրական մալուխներ, էլեկտրական 
փականներ, կշեռքներ, թեոդոլիտներ (անկյու-
նա չափ գործիքներ), կշռման սարքեր և 
գործիքներ, չափիչ սարքեր, լարման  ցուցիչներ, 
պտուտաթվերի հաշվիչներ, կերպափոխիչ ներ 
(էլեկտրականություն), չափիչներ, էլեկտրա կան 
կոլեկտորներ, բարձրաչափներ, գազա չափներ 
(չափիչ գործիքներ), խցակի վարդակներ 
(էլեկտրական միացումներ), խցակի երկ-
ժանիներ (էլեկտրական միացումներ), խցակի 
միացումներ (էլեկտրական):
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20170571  (111) 26574
(220) 27.04.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 27.04.2027
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 77/3, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

( 5 2 6 ) 
«FRIDGE» գրառումն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ, սև, կարմիր, կապույտ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 11. սառնարան.

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

_____________________

(210) 20170575  (111) 26575
(220) 27.04.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 27.04.2027
(730) Համեդ Մահմուդի, AE 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
_____________________

(210) 20170576  (111) 26576
(220) 27.04.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 27.04.2027
(730) Համեդ Մահմուդի, AE 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։ 
_____________________

(210) 20170672  (111) 26577
(220) 11.05.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 11.05.2027
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(442) 01.06.2017
(540) 
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(526) «PORTLAND» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170700  (111) 26578
(220) 15.05.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 15.05.2027
(730) «Հույս-մոտոր» ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 
12, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շար  ժիչ ներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանս պոր տային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). մեքենաների կցորդիչներ 
և փոխանցման տարրեր (բացառությամբ 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). բոլոր տեսակի 
մոտորների և շարժիչների մասեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ. վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսված մոտորներ և 
շարժիչներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. առևտուր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170705  (111) 26579
(220) 16.05.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 16.05.2027
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(442) 01.06.2017
(540) 

(526) «DETROIT» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170727  (111) 26580
(220) 18.05.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 18.05.2027
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
_____________________
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(210) 20170734  (111) 26581
(220) 18.05.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 18.05.2027
(730) Լեգո Ջյուրիս Ա/Ս, DK 
(442) 03.07.2017
(540) 

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

դաս 9. գիտական, կինեմատոգրաֆիական, 
կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ. ձայնա և տեսագրություններ. 
կինոժապավեններ (գրանցված). էլեկտրոնային 
հրապարակումներ. հաշվիչ մեքենաներ. 
տեղեկա տվության մշակման սարքավորանք. 
hամա կարգիչներ. hամակարգչային ծրագրեր. 
համակարգչային սարքավորումներ. համա-
կարգչային պարագաներ. կապի Էլեկտրոնային 
և էլեկտրական ապարատներ և գործիքներ 
(ներառյալ` անլար). հեռակապի ապարատներ. 
հեռակառավարման էլեկտրական ապարա-
տուրա. ակնոցներ, ներառյալ` արևային 
ակնոցներ. որպես համակարգիչների էկրան-
ների պաստառներ և նկարներ օգտա գործվող 
ներբեռնվող պատկերներ. կրովի անդրա-
դարձիչներ ճանապարհային պատահարներից 
խուսափելու համար. գրամոֆոններ. մագ-
նիսներ. պայուսակներ և պատյաններ 
համակարգիչների, ստեղնաշարերի, դյուրակիր 
համակարգիչների, շարժական հեռախոսների 
և այլ էլեկտրոնային սարքավորումների համար.

դաս 16. թուղթ.  ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. տպագրական 

հրատարակություններ. թղթագրենական և 
գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. նյութեր նկարիչների համար. 
վրձիններ.  սննդի պահպանման պլաստիկ 
տոպրակներ կենցաղային նպատակների 
համար.  թղթից, ստվարաթղթից կամ 
պլաստիկից  փաթեթավորման և կշռաբաշխման 
տոպրակներ և պարագաներ. թղթից կամ 
ստվարաթղթից պահպանման տոպրակներ 
և պարագաներ. ուսուցողական նյութեր և 
դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքերի). տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ.  տպագրական շինարարական 
ձեռնարկներ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. կառուցողական խաղերի (ուսուցում 
և զվարճություն), էլեկտրոնային խաղերի և 
(կամ) այլ խաղալիքների, զվարճանքների 
և խաղերի օգտատերերի համար ֆան 
ակումբների կազմակերպում. կրթության և 
զվարճությունների ոլորտում տեղեկատվության 
տրամադրում. խաղերի տրամադրում. առցանց 
հրապարակումների ապահովում. ճամբարներ 
կրթական կամ զվարճալի նպատակների 
համար.
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170749  (111) 26582
(220) 19.05.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 19.05.2027
(730) «Ամերիկայի առևտրի պալատը Հայաս-
տանում» իրավաբանական անձանց միություն, 
Երևան, Ամիրյան 1, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կար միր, կապույտ, ծիրանագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա -
գրական արտադրանք. նյութեր կազ-
մարա րական 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 35. հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյունների բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. առևտրային տեղեկատվության 
գործակա լությունների ծառայություններ. 
գովազ դային գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. ապրանքների 
ցուցադրում. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
հասարակական կարծիքի հետազոտում. 
շուկայի ուսումնասիրություն. գործնական 
տեղեկատվություն. առևտրային տեղեկա-
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին. 
հետազոտություններ գործարարության 
(բիզնեսի) ասպարեզում. կոնյունկտուրային 
(իրավիճակի, իրադրության) հետա զոտու-
թյուններ. շուկայագիտական (մարքեթինգային) 
հետազոտություններ. աշխատակիցների հաս-
տիքների համալրում. խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով.  խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերով. խորհրդատվություն աշխատա-
կիցների անձնակազմը կառավարելու հար-
ցերով. մասնագիտական խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). կառավարում 
ստեղծագործական գործարարության (բիզ-
նեսի) ասպարեզում. գործարար (բիզնես) 
կառավարում մարզիկների համար. 
կենսագրության հակիրճ գրության կազմում 

այլ անձանց համար. գովազդային սցենար-
ների տեքստերի կազմում. մամուլի տեսություն. 
գովազդային նյութերի նորացում. տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. ցուցահանդես-
ների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար. նորաձևության ցուցադրու-
թյան կազմակերպում գովազդային նպատակ-
ներով. առևտրական ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային նյութերի ձևավորում. առևտրային 
գործունեության գնահատում. օգնություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերում. օգնություն առևտրային կամ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում. առևտրային 
միջնորդություն (ծառայություն). գործարար 
(բիզնես) և առևտրային հարաբերությունների 
ոլորտներում տեղեկատվության տրամադրում. 
գործարար (բիզնես) տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով. 
տնտեսական կանխատեսում. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
ռադիոգովազդ. ազդագրերի փակցնում 
արտաքին գովազդ. նմուշների տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. գովազդ. ինտեր ակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում. գովազդ 
փոստով. հեռուստագովազդ. տվյալներ 
գործարարական գործառնությունների 
մասին. տեղեկատվության կանոնակարգում 
տվյալ ների համակարգչային բազաներում. 
խորհրդատվություն գործարարության (բիզ-
նեսի) կառավարման հարցերով. առև-
տրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար. 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ. 
ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի առև-
տրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. ծառայություններ 
հասարա կական հարաբերությունների 
բնա գավառում. հանդիպումների մասին հիշեց-
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նելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ). ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություններ. 
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ). գների 
համե մատման ծառայություններ. սպառող-
ների հավատարմության ծրա գրերի կառա-
վարում. գործնական փորձաքննություն 
(գործարարության (բիզնեսի) արդյունա վե-
տության փորձաքննական ծառայություններ).

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:
(740) Սուսաննա Կնյազյան

_____________________

(210) 20170763  (111) 26583
(220) 23.05.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 23.05.2027
(730) «Սլիիփ Շոփ» ՍՊԸ, Երևան, Ամառա-
նոցային 36, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

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

դաս 20. ներքնակներ. կահույք. անկողնային 
պարագաներ, բացառությամբ սպիտակեղենի:

_____________________

(210) 20170792  (111) 26584
(220) 26.05.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 26.05.2027
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(442) 16.06.2017

(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________

(210) 20170793  (111) 26585
(220) 26.05.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 26.05.2027
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________

(210) 20170794  (111) 26586
(220) 26.05.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 26.05.2027
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

28

ՄԱՍ 1

28

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 20 17

(210) 20170800 (111) 26587
(220) 26.05.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 26.05.2027
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։

_____________________

(210) 20170806 (111) 26588
(220) 29.05.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 29.05.2027
(730) Մերուժան Սամվելի Խաչատրյան, Երևան, 
Նիզամի 26 Ա, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «ARMENIAN ART CRAFTS» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, մուգ կապույտ, դեղին, բաց 
դեղին, կանաչ, բաց շագանակագույն, շագա-
նակագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ, բացառությամբ վրձինների. 
խոզանակների պատրաստման նյութեր. 
իրեր մաքրման նպատակների համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, 
բացառությամբ շինարարական ապակու. 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
_____________________

(210) 20170820  (111) 26589
(220) 01.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 01.06.2027
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20170821  (111) 26590
(220) 01.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 01.06.2027
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի տուն 43, AM 
(442) 03.07.2017
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20170827  (111) 26591
(220) 06.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 06.06.2027
(730) «Ռոլֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 
25/27, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. հպաոսպնյակներ. ուղղիչ 

ոսպնյակներ (օպտիկա). օպտիկական 
ոսպնյակներ. օպտիկական հավելադիր 
ոսպնյակներ. լուսահավաք ոսպնյակներ. 
օկուլյարներ (ակնապակիներ). ակնոցներ 
(օպտիկա). արևապաշտպան ակնոցներ. սպոր-
տային ակնոցներ. քթակնոցներ (պենսնե). 
ակնոցների շրջանակներ. քթակնոցների 
(պենսնե) շրջանակներ. ակնոցների ապակի ներ. 
օպտիկական ապակիներ. հպաոսպնյակների 
պատյաններ. ակնոցների պատյան ներ. 
քթակնոցների պատյաններ. քթակնոցների 
շղթաներ. քթակնոցների քուղեր.

դաս 25. հագուստ. պատրաստի հագուստ. 
շարֆեր. շալեր. գլխարկներ. վզպատներ. 
հովարներ գյխարկների համար. գլխակապեր 
(հագուստ). գոտի-քսակներ (հագուստ). 
ձեռնոցներ (հագուստ).

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր. 
ապրանքների ցուցադրում:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20170830 (111) 26592
(220) 06.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 06.06.2027
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ և նյութեր բուժական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. կենսաակտիվ սննդային հավե-
լումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170836 (111) 26593
(220) 07.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 07.06.2027
(730) «Կոնտի-ռուս» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 30. աղանդեր (հրուշակեղեն). հրուշա-

կեղեն քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
թխվածքաբլիթ. կուտապներ. խմորեղեն 
(ալրային հրուշակեղեն)։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20170837  (111) 26594
(220) 07.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 07.06.2027
(730) «Կոնտի-ռուս» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 03.07.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, բաց և մուգ շագանակագույն, շագանա-
կագույն և կարմրաշագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. շաքար. հրուշակեղեն գետն-
ընկույզի հիմքով. հացաբուլկեղեն. վաֆլիներ. 
հրուշակեղեն. աղանդեր (հրուշակեղեն). 
մրգային դոնդող (հրուշակային). մարշմելոու. 
կարամելներ (կոնֆետներ). պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. քաղցրավենիք. 
կրեկերներ. հրուշակեղեն Նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. 
մատու տակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
սառնաշաքար (նաբաթ). նշակարկանդակներ. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. շոկոլադային 
մուսեր. անանուխի կոնֆետներ. թխվածքաբլիթ. 
կուտապներ. քիշ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
պրալինե. քաղցրաբլիթներ. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). ռահատ լոխում. բրնձային 
բլիթներ. տարտեր (մրգա-բանջարեղենային 
կարկանդակներ). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
հալվա. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. շոկոլադե 
զարդարանքներ տորթերի համար. կոնֆետներ. 
շոկոլադ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170844 (111) 26595
(220) 08.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 08.06.2027

(730) «Աննալանա» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բաղրամյան, Կոմիտասի 65, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(526) «CHEWING GUM», «STRAWBERRY FLAVOR» 
արտահայտությունները և «5 STICKS» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կարմիր, սպիտակ, կանաչ և սև գունաւյին 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. մաստակ:
_____________________

(210) 20170845 (111) 26596
(220) 08.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 08.06.2027
(730) Արսինե Աղաջանյան, Երևան, Ավան, 
Դուրյան 45, բն. 20, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(526) «Made in Armenia» և «Արտադրված է 
Հայաս տանում» արտահայտություններն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, կապույտ և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:

_____________________
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(210) 20170849 (111) 26597
(220) 09.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 09.06.2027
(730) Մապաեքս Քընսյումըր Հելթքեըր Փրայվիթ 
Լիմիթիդ, IN 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

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

_____________________

(210) 20170850 (111) 26598
(220) 09.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 09.06.2027
(730) Մապաեքս Քընսյումըր Հելթքեըր Փրայվիթ 
Լիմիթիդ, IN 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիե-
տիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 

նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170851  (111) 26599
(220) 09.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 09.06.2027
(730) Մապաեքս Քընսյումըր Հելթքեըր Փրայվիթ 
Լիմիթիդ, IN 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170852  (111) 26600
(220) 09.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 09.06.2027
(730) Մապաեքս Քընսյումըր Հելթքեըր Փրայվիթ 
Լիմիթիդ, IN 
(442) 16.06.2017
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ և նյութեր բուժական կամ անասնա-
բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170853 (111) 26601
(220) 09.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 09.06.2027
(730) Մապաեքս Քընսյումըր Հելթքեըր Փրայվիթ 
Լիմիթիդ, IN 
(442) 16.06.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկա կան և անասնաբուժական պատրաս -
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170868 (111) 26602
(220) 13.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 13.06.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 03.07.2017
(540)
 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ: 

_____________________

(210) 20170869 (111) 26603
(220) 13.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 13.06.2027 
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170870  (111) 26604
(220) 13.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 13.06.2027 
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ: 

_____________________
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(210) 20170876  (111) 26605
(220) 13.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 13.06.2027
(730) Սավենսիա ՍԱ, FR 
(442) 03.07.2017
(310) 2017700253   (320) 10.01.2017   (330) RU
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ, պանիր և կաթնամթերք, 

սննդային յուղեր և ճարպեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170901  (111) 26606
(220) 16.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 16.06.2027
(730) «Բաբելոնյան» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
16/1, բն. 32, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20170915  (111) 26607
(220) 19.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 19.06.2027
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ 

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

_____________________

(210) 20170941  (111) 26608
(220) 23.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 23.06.2027
(730) «Վիզավի տուր» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք 
Մանուկյան 10, բն. 10, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 
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(526) «TOUR» և «ARMENIA»  գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործունեություն:
_____________________

(210) 20170955  (111) 26609
(220) 26.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 26.06.2027
(730) «Ավիտա» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, գ. Աշոցք, 
3-րդ թաղ., փ. 6, 5/4, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

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

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

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

_____________________

(210) 20170959  (111) 26610
(220) 27.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 27.06.2027
(730) «Անդակո» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 22, բն. 
43, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

_____________________

(210) 20170980 (111) 26611
(220) 30.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 30.06.2027
(730) «ՄՀՄ գրատուն» ՍՊԸ, Երևան, Րաֆֆու 
84/բ, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(526) «ՀՐԱՇՔ ՏԵՏՐ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կարմիր, բաց և մուգ դեղին, բաց 
և մուգ նարնջագույն, բաց և մուգ կանաչ, բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն, բաց և մուգ 
մանուշակագույն, բաց և մուգ մոխրագույն, 
շագանակագույն, սպիտակ, սև, վարդագույն և 
մորեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. տետրեր:
_____________________

(210) 20170981  (111) 26612
(220) 30.06.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 30.06.2027
(730) «ՄՀՄ գրատուն» ՍՊԸ, Երևան, Րաֆֆու 
84/բ, AM 
(442) 03.07.2017
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(540) 

(526) «ՀՐԱՇՔ ՏԵՏՐ» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կարմիր, բաց և մուգ դեղին, բաց 
և մուգ նարնջագույն, բաց և մուգ կանաչ, բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն, բաց և մուգ 
մանուշակագույն, բաց և մուգ մոխրագույն, 
շագանակագույն, սպիտակ, սև, վարդագույն և 
մորեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 16. տետրեր:
_____________________

(210) 20170996 (111) 26613
(220) 06.07.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 06.07.2027
(730) Հայաստանի կինոլոգիական, կինոլոգիա-
սպորտային միություն, Երևան, Ամիրյան 10, բն. 
20, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 31. շներ՝ հայկական գելխեղդ.
դաս 44. շների՝ հայկական գելխեղդների 

բուծում:
_____________________

(210) 20171054  (111) 26614
(220) 14.07.2017 (151) 20.10.2017
   (181) 14.07.2027 
(730) «Ռելաքսս» ՍՊԸ, Երևան, 0084, Մալաթիա 
Սեբաստիա, Նորագյուղ տուն 72,, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

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

դաս 29. արևածաղկի բոված սերմեր:
_____________________

(210) 20161258  (111) 26615
(220) 23.09.2016 (151) 30.10.2017
   (181) 23.09.2026
(730) «Ալիս ջուելրի» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(526) «Կուտակային Ծրագիր» արտահայտու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կանաչ, սպիտակ, մոխրագույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. մագնիսական տեղեկակիրներ, 
տեղեկատվական մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում.

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

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

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:

_____________________

(210) 20161483  (111) 26616
(220) 15.11.2016 (151) 30.10.2017
   (181) 15.11.2026
(730) «Յուտեկ-ավտո» ՍՊԸ, Երևան, Դավի-
թաշեն 4-րդ թաղ. 46/5, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) «GARAGE WORKSHOP» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև, մոխրագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկական 
սպասարկում:

_____________________

(210) 20170215  (111) 26617
(220) 15.02.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 15.02.2027
(730) «Ստարտափ Արմենիա» գիտակրթական 
հիմնադրամ, Երևան, Արաբկիր 21 փողոց, շենք 
10, բն. 8, AM 
(442) 16.03.2017

(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20170232  (111) 26618
(220) 17.02.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 17.02.2027
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «cashbackcard» գրառումը և «card» բառն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառ-
նություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ։

_____________________

(210) 20170245  (111) 26619
(220) 20.02.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 20.02.2027
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 15.05.2017
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20170246  (111) 26620
(220) 20.02.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 20.02.2027
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20170247  (111) 26621
(220) 20.02.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 20.02.2027
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20170252  (111) 26622
(220) 21.02.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 21.02.2027
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20170297  (111) 26623
(220) 02.03.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 02.03.2027
(730) «Կրոմա գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4/14, 
AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.
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դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
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 զոտու-
թյունների ծառայություններ. համա կարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապահովման 
մշակում և զարգացում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. մարդ-
կանց և կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետի-
կական ծառայություններ. գյուղատնտեսական, 
այգեգործական և անտառային ծառայու թյուն-
ներ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
նյութական արժեքների և անհատների 
ֆիզիկական պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար։

_____________________

(210) 20170362  (111) 26624
(220) 15.03.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 15.03.2027
(730) «Սքոլաե Մունդի Արմենիա» բարեգոր-
ծական հիմնադրամ, Երևան, Մելիք-Ադամյան 
2/2, AM 

(442) 18.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20170457  (111) 26625
(220) 03.04.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 03.04.2027
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(442) 02.05.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20170497  (111) 26626
(220) 13.04.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 13.04.2027
(730) «Սիսայդ ստարտափ սամմիթ» ՍՊԸ, 
Երևան, Արաբկիր 21, շ. 10, բն. 8, AM 
(442) 15.05.2017



ԳՅՈՒՏԵՐ

39

ՄԱՍ 1

39

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 20 17

(540) 

(526) «Startup» և «Summit» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

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

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20170498 (111) 26627
(220) 13.04.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 13.04.2027
(730) «Սիսայդ ստարտափ սամմիթ» ՍՊԸ, 
Երևան, Արաբկիր 21, շ. 10, բն. 8, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

(526) «Startup» և «Summit» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

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

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

_____________________

(210) 20170570  (111) 26628
(220) 26.04.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 26.04.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարգարիտ 
Միրիջանյան, Երևան, Արշակունյաց 254, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մա նու  շա  կա  գույն, կանաչ, բոսորագույն, սպիտակ 
և սև գու նային համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 20. ներքնակներ, բարձեր.
դաս 24. անկողնու սպիտակեղեն, վեր-

մակներ, սփռոցներ, սրբիչներ, վարագույրներ.
դաս 25. խալաթներ.
դաս 37. վարագույրների տեղադրում (կա-

խում).
դաս 40. կարում:

_____________________

(210) 20170577  (111) 26629
(220) 27.04.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 27.04.2027
(730) Համեդ Մահմուդի, AE 
(442) 15.05.2017
(540) 
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(526) «L.L.C.» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։ 

_____________________

(210) 20170592  (111) 26630
(220) 03.05.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 03.05.2027
(730) «Կրիպտոն» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի օբ. 
3/3, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «Best-oil» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. քսուքային յուղեր և 
յուղման (թանձր) քսուքներ. վառելանյութեր. 

ոչ քիմիական հավելույթներ վառելանյութերի, 
քսանյութերի և  (թանձր) քսուքների համար. 
փոշու կլանման, թրջման և կապակցման 
բաղադրություններ. նյութեր լուսավորման 
նպատակների համար. 

դաս 37. տրանսպորտային միջոցների, 
շարժիչների և մեխանիզմների տեխնիկական 
սպասարկում, յուղում և նորոգում. վերոհիշյալ 
տեխնիկական  միջոցների հսկում և ստուգում. 
տրանսպորտային միջոցների մասերի 
հակակոռոզիոն մշակում. ավտոդողերի 
տեղակայում և նորոգում (վուլկանացում). 
ավտոմեքենաների լվացում. տեխնիկական 
սպասարկման կայանների ծառայություններ՝ 
ընդգրկված 37-րդ դասում:

_____________________

(210) 20170612  (111) 26631
(220) 04.05.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 04.05.2027
(730) Սուրեն Բակլաչյան, Երևան, Բ.Մուրադյան 
փ. 7, շ. 77, բն. 2, AM 
(442) 15.05.2017
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, այն է՝ 
պիցերիաներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20170613  (111) 26632
(220) 04.05.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 04.05.2027
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(730) «Շապինանդ Թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր 
Նորք, Թոթովենցի նրբ. 3, շ. 1, բն. 18, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20170708  (111) 26633
(220) 16.05.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 16.05.2027
(730) Լիանա Մնացականի Վարդանյան, 
Երևան, Սունդուկյան 25, բն. 16, AM 
(442) 01.06.2017
(540) 

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

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

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

դաս 5.  դիետիկ  սնունդ  և  նյութեր   բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների հա մար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդա նիների 
համար.

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

դաս 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. պարա-
նոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար.

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.

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
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ծաղիկներ. զարդարանքներ մազերի համար. 
արհեստական մազեր.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա 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. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

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 տությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապա  հովման մշակում և զարգացում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. 
մարդ կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 
կոսմե տի կական ծառայություններ. գյուղա-
տնտե սական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170718  (111) 26634
(220) 17.05.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 17.05.2027
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «CHARCOAL» և «Filter» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

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

_____________________

(210) 20170758  (111) 26635
(220) 22.05.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 22.05.2027
(730) Մաթթել, Ինք., US 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. հեծանիվների սաղավարտներ. 

սպոր տային սաղավարտներ. տեսախաղերի 
համակարգչային ծրագրեր. ռադիո հա-
ղորդիչներ. համակարգիչներ. տեսա-
երիզներ. DVD-ներ. CD-ներ. արևային 
ակնոց ներ. ակնոցներ. հպաոսպնյակներ. 
մագնիսներ. հեռախոսներ. հեռախոսների 
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պատյաններ. մագնիսական քարտեր. 
էլեկտրոնային խաղեր. ռադիո–տեսադայակ. 
համակարգչային ծրագրեր. ներբեռնվող 
համակարգչային ծրագրային հավելվածներ. 
բջջային հեռախոսներ. լուսանկարչական 
ապարատներ. մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. 
կինոժապավեններ. կշեռքներ երեխաների 
համար. էլեկտրոնային օրագիր. անձնական 
դյուրակիր համակարգիչների պատյաններ. 
ականջակալներ. լողի ակնոցներ. լողի 
բաճկոններ. փրկարար բաճկոնակներ. 
սուլիչներ.

դաս 16. գրենական պիտույքներ. օրա-
ցույցներ. լրագրեր. ինքնասոսնձվող պիտակներ 
(գրասենյակային). լուսանկարչական ալբոմներ. 
ծեփելու համար կավ. դրոշմակներ (կնիքներ). 
նվեր քարտեր. փաթեթավորման թուղթ. 
նվեր տոպրակներ թղթից կամ պլաստիկից. 
գրչատուփեր. մատիտներ. գրիչներ. մարկերներ. 
գունամատիտներ. ծալամեքենաներ (գրա-
սենյակային). թղթե տոնական զարդարանքներ. 
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ 
գրիմը հեռացնելու համար. գրքեր. թղթե 
դրոշներ. թղթե ժապավեններ. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). ամսագրեր (պարբերական).

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դիմակահանդեսի կոստյումներ.

դաս 28. խաղալիքներ. տիկնիկներ. 
հագուստ տիկնիկների համար. խաղալիք 
մեքենաներ. խաղեր. թղթախաղեր. նոր տարվա 
զարդարանքներ. գնդակներ. սպորտային 
պարագաներ. փուչիկներ. պինատներ. խաղալիք 
կենդանիներ. էլեկտրոնային խաղալիքներ. 
անվավոր տախտակներ սահելու համար. թռչող 
սկավառակներ (խաղալիքներ). չմուշկներ. 
անվավոր չմուշկներ. բեյսբոլի ձեռնոցներ. 
սահնակներ (սպորտային պարագաներ). 
խաղալիք պատկերաքանդակներ. խաղա-
լիք խոհանոցային սպասք. խաղալիք 
կոնստրուկտորներ. խաղալիք կախարդական 
փայտիկներ. երեխաների խաղալիք կոս-
մետիկա. տիկնիկի կահույք. օդապարուկներ. 
բասկետբոլի գնդակներ. ֆուտբոլի 
գնդակներ. խաղալիք գնացք. խաղալիք 
ինքնաթիռ. ձկնորսական կարթեր. սերֆինգի 
տախտակներ. ինքնագլորներ (խաղալիքներ). 
ջրային ներքնակներ հանգստի համար. 
գեղադիտակներ. թենիսի ձեռնաթիակներ 

(ռակետներ). թենիսի գնդակներ. չխչխկաններ 
(խաղալիքներ).

դաս 41. առցանց զվարճություններ. 
կենդանի բեմական ներկայացումներ. առցանց 
խաղեր. հերոսների կերպարներով հան-
րային ներկայացումներ. զվարճությունների 
ծառայություններ. հեռուստաշոուներ. կեն-
դանի թատերական ներկայացումներ. 
առցանց էլեկտրոնային հրատարակումների 
տրամադրում, ոչ ներբեռնվող. շոուների 
կամ ցուցահանդեսների կազմակերպում. 
խաղալիքների վարձույթ. խաղերի վարձույթ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170776  (111) 26636
(220) 24.05.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 24.05.2027
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

(526) «ՀԱՅ» և «TV» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա-
վորապես՝ հեռուստահեռարձակում.

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

_____________________

(210) 20170778  (111) 26637
(220) 24.05.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 24.05.2027
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(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(442) 16.06.2017
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա-
վորապես՝ հեռուստահեռարձակում.

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

_____________________

(210) 20170829  (111) 26638
(220) 06.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 06.06.2027
(730) «Մեդիֆորմ» Ս.Ա., GR 
(442) 03.07.2017
(540) 

(526) «Perfect» և «Slip» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կա պույտ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 5. խանձարուրներ, խանձարուրներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար, 
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար:

_____________________

(210) 20170839 (111) 26639
(220) 07.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 07.06.2027
(730) «Մեդիֆորմ» Ս.Ա., GR 
(442) 03.07.2017
(540) 

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

դաս 5. խանձարուրներ, խանձարուրներ 
անմիզապահությամբ տառապողների համար, 
բամբակյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար:

_____________________

(210) 20170865 (111) 26640
(220) 13.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 13.06.2027
(730) «Երևանի պետական համալսարանի 
շրջան ավարտների միավորում» հասարակական 
կազ մակերպություն, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, 
AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(526) «WELLNESS CENTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջ ագույն, կապույտ և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. սպորտային կենտրոնների ծառա-
յություններ:

_____________________
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(210) 20170885 (111) 26641
(220) 14.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 14.06.2027
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում. կրկնօրինակում. 
կինոստուդիաների ծառայություններ. միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինո-
սցենարների գրում. համերգների կազմա-
կերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազ մա կերպում. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղոր դումներ. կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացա ռությամբ գովազդային հոլովակների. 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, բացի 
գովազդայիններից. շոու ծրագրեր: 

_____________________

(210) 20170886 (111) 26642
(220) 14.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 14.06.2027
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում. կրկնօրինակում. 
կինոստուդիաների ծառայություններ. միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. ռադիո և հեռուստատեսային 

ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինո-
սցենարների գրում. համերգների կազմա-
կերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազմակերպում. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, բացի 
գովազդայիններից. շոու ծրագրեր: 

_____________________

(210) 20170887 (111) 26643
(220) 14.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 14.06.2027
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում. կրկնօրինակում. 
կինոստուդիաների ծառայություններ. միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինո-
սցենարների գրում. համերգների կազմա-
կերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազմա կերպում. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, բացի 
գովազդայիններից. շոու ծրագրեր: 

_____________________

(210) 20170888 (111) 26644
(220) 14.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 14.06.2027
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 03.07.2017



ԳՅՈՒՏԵՐ

46

ՄԱՍ 1

46

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 20 17

(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում. կրկնօրինակում. 
կինոստուդիաների ծառայություններ. միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինո-
սցենարների գրում. համերգների կազմա-
կերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազ մա կերպում. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղոր դումներ. կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, բացի 
գովազդայիններից. շոու ծրագրեր: 

_____________________

(210) 20170889 (111) 26645
(220) 14.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 14.06.2027
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում. կրկնօրինակում. 
կինոստուդիաների ծառայություններ. միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. ռադիո և հեռուստատեսային ծրա-
գրերի մոնտաժում. երաժշտության ստեղծում. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անց-
կացում. մրցույթների կազմակերպում. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 

գովազդային հոլովակների. սցենարներ գրելու 
ծառայություններ, բացի գովազդայիններից. 
շոու ծրագրեր: 

_____________________

(210) 20170890 (111) 26646
(220) 14.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 14.06.2027
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում. կրկնօրինակում. 
կինոստուդիաների ծառայություններ. միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինո-
սցենարների գրում. համերգների կազմա-
կերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազմակերպում. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, բացի 
գովազդայիններից. շոու ծրագրեր: 

_____________________

(210) 20170891  (111) 26647
(220) 14.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 14.06.2027
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
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դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում. կրկնօրինակում. 
կինոստուդիաների ծառայություններ. միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինո-
սցենարների գրում. համերգների կազմա-
կերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազ մա կերպում. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացա ռությամբ գովազդային հոլովակների. 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, բացի 
գովազդայիններից. շոու ծրագրեր: 

_____________________

(210) 20170892  (111) 26648
(220) 14.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 14.06.2027
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում. կրկնօրինակում. 
կինոստուդիաների ծառայություններ. 
միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և 
կինոսցենարների գրում. համերգների 
կազմակերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազմակերպում. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների. 
սցենարներ գրելու ծառայություններ, բացի 
գովազդայիններից. շոու ծրագրեր: 

_____________________

(210) 20170896 (111) 26649
(220) 15.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 15.06.2027
(730) «Պանարմենիան մեդիա գրուպ» ՓԲԸ, 
Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(526) «ՄԵԴԻԱ ԴՊՐՈՑ» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20170902  (111) 26650
(220) 16.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 16.06.2027
(730) Արսեն Բոստանջյան, Երևան, Ձորափի 
5/1, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 
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(526) «ARMENIAN CUISINE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, նարնջագույն և բաց շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43.ռեստորանների ծառայություններ:
_____________________

(210) 20170908 (111) 26651
(220) 19.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 19.06.2027
(730) «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Աբովյանց 42-2, AM 
(442) 03.07.2017
(540) 

(526) «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» և «MEDICAL 
CENTER» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մոխրագույն, սև և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս նա  բուժական ծառայություններ. 
մարդ  կանց և կենդանիների հիգիենիկ և 
կոսմե  տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170942  (111) 26652
(220) 26.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 26.06.2027
(730) «Արտաշատ-վինկոն»  ՓԲԸ, Արարատի 
մարզ, գ, Մխչյան, Արտաշատյան խճ. 1/1, AM 
(442) 17.07.2017

(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

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

_____________________

(210) 20170946  (111) 26653
(220) 26.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 26.06.2027 
(730) «Նատուռա կոսմետիկս» ՍՊԸ, Երևան, 
Բրյուսովի 67, բն. 36, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(526) «Natura» և «cosmetics» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
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մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 
բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ, 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170952  (111) 26654
(220) 26.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 26.06.2027
(730) Մերի Բեգլարյան, Երևան, Արաբկիր 29, 
տուն 7, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 28. զարգացնող խաղեր, խաղալիքներ.
դաս 35. առևտուր.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում:
_____________________

(210) 20170969 (111) 26655
(220) 28.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 28.06.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էմմա Սարգսյան, 
Երևան, Գուսան Շերամի 71, բն. 40, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի գործակալություն:

_____________________

(210) 20170984 (111) 26656
(220) 30.06.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 30.06.2027

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անուշ Մկրտչյան, 
Երևան, Բաշինջաղյան 2-րդ նրբ., շ. 10, բն. 2ա, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

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

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

_____________________

(210) 20170991  (111) 26657
(220) 03.07.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 03.07.2027
(730) «Պանարմենիան մեդիա գրուպ» ՓԲԸ, 
Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում. կրկնօրինակում. 
կինոստուդիաների ծառայություններ. միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության ստեղ-
ծում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և 
անցկացում. մրցույթների կազմակերպում. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների. սցենարներ գրելու 
ծառայություններ, բացի գովազդայիններից. 
շոու ծրագրեր:

_____________________
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(210) 20170992  (111) 26658
(220) 04.07.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 04.07.2027
(730) Անդրեյ Հովնանյան, Երևան, Պարույր 
Սևակի 8/1, բն. 39, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, արծաթագույն, կարմիր, դեղին, 
նարնջա գույն, սև և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ:

_____________________

(210) 20170997  (111) 26659
(220) 06.07.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 06.07.2027
(730) «Արմեն Անահիտ Ոսկանյաններ» ՍՊԸ, 
Երևան, Սվաճյան 58, բն. 19, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

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

դաս 35. տղամարդու հագուստի մանրա-
ծախ առևտուր:

_____________________

(210) 20171007  (111) 26660
(220) 06.07.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 06.07.2027

(730) «Գևորգյան գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Ավան, Աճառյան 40ա, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

(բացառությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20171015  (111) 26661
(220) 07.07.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 07.07.2027
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(442) 01.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20171099  (111) 26662
(220) 21.07.2017 (151) 30.10.2017
   (181) 21.07.2027
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 01.08.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

2916  09.02.2028 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,

      ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

3630  03.11.2027 Դը ՋիԲի Ֆուդս, Ս.Ա., ES

3891  06.08.2027 Կոտի Ժենևա Ս.Ա.Ռ.Լ. Վերսուա, CH

4087  13.10.2027 Փրուդենշլ Այ Փի Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB

4089  27.10.2027 Վիրջին Էնթրփրայսիզ Լիմիթիդ, GB

4244  10.10.2027 Փարլըֆոուն Ռեքըրդզ Լիմիթիդ, GB

12548  08.08.2027 Անհատ ձեռնարկատեր Սուսաննա Առակյան, Երևան, 

     Շոպրոնի 2-րդ նրբ., 3-րդ շենք, բն. 15, AM

12594  23.10.2027 «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Վերին Արտաշատ, AM

12715  04.09.2027 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

12718  05.10.2027 Երևանի «Գլաձոր» համալսարան ուսումնաարտադրական   
     կոոպերատիվ, Երևան, Բարբյուսի 22, AM

12767  23.10.2027 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

12934  11.10.2027 Բրաուն-Ֆորման Դիսթիլըրի, Ինք., US

12995  17.09.2027 Հեբիթեթ Ֆոր Հյումենիթի Ինթերնեշնլ Ինք., US

13204  05.10.2027 «Նորֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 11/2, AM

13226  01.10.2027 Հարմն Ինթերնեյշնլ Ինդասթրիզ, Ինքորփորեյթիդ, US

13235  05.02.2028 Բայոջեն ԷմԷյ Ինք., US

13248  20.02.2028 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

     ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

13273  23.11.2027 Էջուելլ Փըրսընլ Քեըր Բրենդզ, ԷլԷլՍի, US

13422  29.11.2027 Ջանոմ Սոուինգ Մըշին Քամփնի Լիմիթիդ, JP

13600  11.07.2028 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ,

      ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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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) 20171178
(220) 11.08.2017
(730) «Սիմոնյան կրթական հիմնադրամ», 
Երևան, Հալաբյան 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր պահ-
պանման 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, 
բացառու թյամբ վրձինների. խոզանակների պատ-
րաստ ման նյութեր. իրեր մաքրման նպա տակների 
համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, 
բացառությամբ շինարարական ապակու. ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր։

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության 
համար.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում, 
անկողնու ծածկոցներ և սեղանի ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված իրեր, 

երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. 

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

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 
տեսա խաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր.

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

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

դաս 40. նյութերի մշակում.

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

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

(210) 20171179
(220) 11.08.2017
(730) «Սիմոնյան կրթական հիմնադրամ», 
Երևան, Հալաբյան 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր պահ-
պանման 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, 
բացառու թյամբ վրձինների. խոզանակների պատ-
րաստ ման նյութեր. իրեր մաքրման նպա տակների 
համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, 
բացառությամբ շինարարական ապակու. ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր։

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության 
համար.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում, 
անկողնու ծածկոցներ և սեղանի ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված իրեր, 

երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. 

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

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 
տեսա խաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր.

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

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

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20171188
(220) 16.08.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. ապակե շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20171204
(220) 18.08.2017
(730) «Հավերժ» զարգացման և բարեգործական 
հիմնադրամ, Երևան, Մ. Բաղրամյան, տուն 
41/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. բարեգործական միջոցների հավա քա-

գրում.  ֆինանսավորում:
--------------

(210) 20171275
(220) 05.09.2017
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ մշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխարինիչներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. սիգարներ. սիգարիլներ. վառիչներ 
ծխողների համար. լուցկիներ. ծխելու պիտույքներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ.  սիգարետների 
գլանակներ. ֆիլտրեր  սիգարետների համար. 
սիգարետներ փաթաթելու գրպանի սարքեր. 
ծխախոտը թղթի գլանակների մեջ լցոնելու 
համար ձեռի սարքեր. էլետրենային սիգարետներ. 
հեղուկներ էլետրենային  սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք: 

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

(210) 20171276
(220) 05.09.2017
(730) Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ մշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխարինիչներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. սիգարներ. սիգարիլներ. վառիչներ 
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ծխողների համար. լուցկիներ. ծխելու պիտույքներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգարետների 
գլանակներ. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
սիգարետներ փաթաթելու գրպանի սարքեր. 
ծխախոտը թղթի գլանակների մեջ լցոնելու 
համար ձեռի սարքեր. էլետրենային սիգարետներ. 
հեղուկներ էլետրենային սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք:

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

(210) 20171332
(220) 14.09.2017
(730) «Պապյան տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Չարենցի փ., տուն 135/3, AM 
(540) 

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

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
սննդամթերքի պատրաստում, առաքում, մատուցում 
և սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ), սրճարանների 
ծառայություն ներ. նախա ճաշարան ների ծառայու-
թյուն  ներ. ռեստորանների ծառայություններ. ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայություն ներ. 
խորտկարանների ծառայություններ. բարերի 
ծառայություն ներ։

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

(210) 20171336
(220) 18.09.2017
(730) Մհեր Մարգարյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
161, բն. 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. ռադիոծրագրերի հեռարձակում:    

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

(210) 20171346
(220) 20.09.2017
(730) Էներջայզեր Բրենդս, ԼԼՔ, US 
(540) 

(511) 
դաս 9. կուտակիչներ և լիցքավորող 

սարքեր կուտակիչների համար.
դաս 11. լապտերներ:

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

(210) 20171401
(220) 03.10.2017
(730) Կարապետ Մազլումյան, ք. Աբովյան, 
Երևանյան փ., տուն 1ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առցանց առևտուր:

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

(210) 20171419
(220) 05.10.2017
(730) Դայվունգ Ֆարմասյութիքլ Քո., Լթդ, KR 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 

պատրաստուկներ. դեղա գոր ծական պատ-
րաստուկ ներ բուլեզային էպիդերմոլիզի բուժման 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ 
ոտնաթաթի շաքարախտավոր խոցը բուժելու 
համար. դեղա գործական պատրաստուկներ 
վերքերը խնամելու համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ մաշկային հիվանդությունները 
բուժելու համար. դեղագործական պատ-
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րաստուկներ մաշկա բանության մեջ օգտագործելու 
համար. դեղա գործական պատրաստուկներ 
աչքի հիվանդությունները բուժելու համար. 
դեղագործական արտադրանք և պատրաստուկներ 
քլոազմայի բուժման համար. դեղագործական 
արտադրանք ակնաբուժության մեջ օգտագործելու 
համար. դեղագործական լոսյոններ մաշկի համար. 
վերքերի վիրակապման նյութեր, մասնավորապես` 
կոմպրեսներ, վիրախծուծներ. աչքի կաթիլներ. 
անասնաբուժական պատրաստուկներ կաթնա-
սունների ոտնաթաթի շաքարախտավոր խոցը 
բուժելու համար. դեղագործական պատ րաստուկներ 
կաթնասունների մաշկի խնամքի համար. 
անասնաբուժական պատրաստուկներ կաթնասուն-
ների վերքերի խնամքի համար. անասնաբուժական 
պատրաստուկներ կաթնասունների մաշկի խնամքի 
և մաշկային հիվանդությունների բուժման համար. 
անասնա բուժական պատրաստուկներ  կաթնասուն-
ների ակնային և ներակնային վիրաբուժության 
մեջ օգտագործելու համար. անասնաբուժական 
պատրաստուկներ  կաթնասունների համար մաշկա-
բանության մեջ օգտագործելու համար. անասնա-
բուժական պատրաստուկներ կաթնասունների մոտ 
աչքի հիվանդությունների բուժման համար:

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

(210) 20171433
(220) 10.10.2017
(730) «Սանտա-Մոնիկա» ՍՊԸ, 0010, Երևան, 
Վարդանանց 4, բն. 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

տպագրական արտա դրանք. նյութեր կազմարա-
րական աշխատանք ների համար. լուսա-
նկարներ. թղթա գրենական 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, մասնա-
վորապես՝ կպչուն ժապավենի բաշխիչ հարմա-
րանքներ (գրասենյակային), նրբաթիթեղ. կպչուն 
ժապավեններ (գրասենյակային պիտույքներ). 
տպարանային կլիշեներ. ներկանյութով ժապա-
վենների կոճեր. թղթե կալկա (մոմաթուղթ). 
ստվարաթղթե դիտափողակներ. փաթեթավորման 
թուղթ. տպագիր արտադրանք. փայլուն թուղթ. 
թղթե ժապա վեններ. թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) փաթեթա-
վորելու համար. սոսնձող նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. կպչուն 
ժապավեններ գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. ինքնասոսնձվող 
ժապավեններ գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպա տակների համար. վերականգնված թաղանթա-
նյութից փափուկ թերթեր փաթեթավորման 
համար. ձգուն (էլաստիկ) պլաստիկ թաղանթներ 
դարսակման համար:

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

(210) 20171438
(220) 11.10.2017
(730) «Էներգոլույս նախագիծ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գալշոյան փ., տուն 24/104, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. խոզի սննդային ճարպ:

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

(210) 20171439
(220) 11.10.2017
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
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(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի ծխա խոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգա րետներ, պապի-
րոսներ, էլեկտրոնային սիգա րետներ, սիգարներ, 
սիգա րիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույք ներ, ընդ-
գրկված 34-րդ դասում. սիգա րետների պապիրոսա -
թուղթ, սիգա  րետների պարկուճ ներ և լուցկի: 

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

(210) 20171440
(220) 11.10.2017
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի ծխա խոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգա րետներ, պապի-
րոսներ, էլեկտրոնային սիգա րետներ, սիգարներ, 
սիգա րիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույք ներ, ընդ-
գրկված 34-րդ դասում. սիգա րետների պապիրոսա -
թուղթ, սիգա  րետների պարկուճ ներ և լուցկի: 

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

(210) 20171445
(220) 12.10.2017
(730) «Վիլլա ռեսթ հաուզ» ՍՊԸ, ք. Դիլիջան, 
Պարզ լիճ 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

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

(210) 20171447
(220) 12.10.2017
(730) «Ցիտո-լաբ» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 5, բն. 
46, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. լաբորա-

տոր ախտորոշում, կոսմետոլոգիական ծառա յու-
թյուն ներ:

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

(210) 20171448
(220) 12.10.2017
(730) «Ցիտո-լաբ» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 5, բն. 
46, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. լաբորա-

տոր ախտորոշում, կոսմետոլոգիական ծառա յու-
թյուն ներ:

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

(210) 20171451
(220) 13.10.2017
(730) Նաիրի Ժորայի Մնացականյան, Երևան, 
Այգեձոր 78/1 շ., բն. 47, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. մրցույթների կազմակերպում:

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

(210) 20171452
(220) 13.10.2017
(730) «Միավորում» ԲՀԿ, Երևան, Սարյան 24/5, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինոստուդիաների 
ծառայու թյուններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. 
տեսագրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռւստա-
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշ տության 
ստեղծում. հեռուս տատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմակերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինո ֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային հոլովակ-
ների. սցենարներ գրելու ծառայություններ, բացի 
գովազդայիններից. շոու ծրագրեր:

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

(210) 20171453
(220) 13.10.2017
(730) «Միավորում» ԲՀԿ, Երևան, Սարյան 24/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինոստուդիաների 
ծառայու թյուններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. 
տեսագրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռւստա-
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշ տության 
ստեղծում. հեռուս տատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմակերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինո ֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային հոլովակ-
ների. սցենարներ գրելու ծառայություններ, բացի 
գովազդայիններից. շոու ծրագրեր:

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

(210) 20171454
(220) 13.10.2017
(730) «Միավորում» ԲՀԿ, Երևան, Սարյան 24/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. տպագիր արտադրանք, տպագրական 

հրատարակություններ, ամսագրեր (պարբերական).
դաս 41. տեքստային նյութերի հրապարակում, 

բացառությամբ գովազդային նյութերի. հրա-
տարակչություն:

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

(210) 20171455
(220) 13.10.2017
(730) «Միավորում» ԲՀԿ, Երևան, Սարյան 24/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. տպագիր արտադրանք, տպագրական 

հրատարակություններ, ամսագրեր (պարբերական).
դաս 41. տեքստային նյութերի հրապարակում, 

բացառությամբ գովազդային նյութերի. հրա-
տարակչություն:  

--------------
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(210) 20171458
(220) 16.10.2017
(730) «Այս-դեսերտ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Զովք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ:

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

(210) 20171460
(220) 16.10.2017
(730) Օրիոն Քորփորեյշն, FI 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք. վիտա-

միններ և սննդային հավելումներ մարդկանց 
համար:

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

(210) 20171461
(220) 16.10.2017
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. թխվածքաբլիթ. անանուխի 

կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. կակաո. սուրճ. 
սուրճի հումք. սուրճի բուսական փոխարինիչներ. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից. կարամելներ 
(կոնֆետներ). հացա հատիկային արտադրանք. 

ծամոն (մաստակ). թեյ. շոկոլադ. պաղպաղակ. 
նրբաբլիթներ. քաղցրա բլիթներ. սննդային ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. պոմադ-
կաներ (հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար, բուրավետարարներ հրուշակեղենի համար. 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա-
հունց խմոր հրուշակեղենի համար. կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. գլյուկոզա խոհա-
րարական նպատակների համար. կակաոյով 
և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով 
ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. 
մակարուն (նշով թխվածք). հաց. մաթ. անանուխ 
(դաղձ) քաղցրավենիքի համար. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. պուդինգ (քաղցրա-
կուտապ). պրալինե. վարսակաձավար. վարսակի 
փաթիլներ. բիսկվիթներ (գալետներ, թխվածքներ), 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). վանիլին 
(վանիլի փոխարինիչներ). սննդային սառույց. 
պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. հրուշակեղեն 
նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն գետնընկույզի 
հիմքով. մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). 
սուրճի հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի 
փոխարինիչներ. կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային 
դոնդող (հրուշակային). սառույցով թեյ. թեյի 
հիմքով ըմպելիքներ. հալվա. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). խմոր 
հրուշակեղենի համար. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. շոկոլադապատ 
ընկույզներ. հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. 
հացին քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. գլյուտենային հավելույթներ խոհարարական 
նպատակների համար. հացահատիկների հիմքով 
թեթև նախաճաշեր. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու 
համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). կարտոֆիլի 
ալյուր. հրուշակեղեն. քաղցրավենիք. հրուշակեղեն 
նոր տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 
եգիպտացորենի ձավար. սննդային ձավարներ. 
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. 
եգիպտացորենի ալյուր. եգիպտացորենի փաթիլներ. 
կուսկուս (ձավար). մակարոններ. մակարոնեղեն. 
սպիտակաձավար. նշակարկանդակներ. մեղր. 
մաթ. նշով խմոր. մշկընկույզ. մյուսլի. աստղաձև 
անիսոն. ոչ բուժիչ թուրմեր. մաքրած գարի. 
արմավենու շաքար. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
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սուր համեմունքներ (համեմանք). հաց անխաշ 
խմորից. փոշի հրուշակեղենի համար. ցորենի 
ալյուր. կայունարարներ խփված սերուցքի համար. 
բրինձ. բրնձի պուդինգ  (քաղցրակուտապ). 
բրնձային  բլիթներ. սագո. ոսկե օշարակ կերամափի 
օշարակ. ածիկի լուծամզուք  (էքստրակտ) սննդի 
համար. սոուսներ (համեմունքներ). պաքսիմատ. 
թավալելու պաքսիմատ. սուշի. թաբուլե. տապիոկա. 
հրուշակներ. սառնաշաքար (նաբաթ). չիզբուրգեր 
(սենդվիչներ):

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

(210) 20171463
(220) 17.10.2017
(730) «Նեկա» ՍՊԸ, Երևան, Էրեբունի, Արին 
Բերդի փ., 5-րդ նրբ., շ. 4/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր պահ-
պանման և փոխադրման համար.

դաս 35. գովազդ, կահույքի խանութների 
ծառա յություններ.

դաս 37. շինարարություն.
դաս 42. դիզայներական ծառայություններ:

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

(210) 20171464
(220) 17.10.2017
(730) «Էգալիտե» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 18Ա, 
բն. 82, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդային նյութերի տարածում, 

գովազդային նյութերի առաքում, գովազդային 
նյութերի նորացում, գովազդային տեքստերի հրա-
տարակում, գովազդ, ռադիո գովազդ, հեռուստա-
գովազդ, ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում, գովազդային տեքստերի խմբագրում, 
մարքեթինգ (շուկայավարում), հեռուստա-
մարքեթինգի ծառա  յու թյուններ, գովազդային 

նյութերի ձևավորում, գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում.

դաս 38. ռադիոհեռարձակում, հեռուստա-
հեռարձակում, ձայնա և տեսածրագրերի փոխան-
ցում և հեռարձակում ինտերնետի միջոցով.

դաս 41. շոու ծրագրեր, հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղոր դումներ, տեքստերի խմբագրում, 
ռադիո ծրագրերի պատրաստում:

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

(210) 20171465
(220) 17.10.2017
(730) «Սերմիլ» ՍՊԸ, Երևան, Կուրղինյան նրբ. 
2/2 Մալաթիա-Սեբաստիա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ. 

հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ. ամենօրյա 
միջադիրներ (հիգիենիկ):

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

(210) 20171466
(220) 17.10.2017
(730) «Սերմիլ» ՍՊԸ, Երևան, Կուրղինյան նրբ. 
2/2 Մալաթիա-Սեբաստիա, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ. 

հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ. ամենօրյա 
միջադիրներ (հիգիենիկ): 

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

(210) 20171467
(220) 17.10.2017
(730) «Սերմիլ» ՍՊԸ, Երևան, Կուրղինյան նրբ. 
2/2 Մալաթիա-Սեբաստիա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ. 

հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ. ամենօրյա 
միջադիրներ (հիգիենիկ): 

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

(210) 20171468
(220) 17.10.2017
(730) «Իսնեքստ. Էյ Էմ» ՍՊԸ, ք. Քաջարան, 
Չարենցի փ., շ. 2, բն. 28, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. ավտոպահեստամասերի 

մանրածախ և մեծածախ վաճառքի խանութների 
ծառայություններ. ավտոպահեստամասերի 
առցանց մանրածախ և մեծածախ վաճառքի 
խանութների ծառայություններ:

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

(210) 20171473
(220) 17.10.2017
(730) «Վելոֆիրմա» ՍՊԸ, Երևան, Գր. 
Լուսավորիչ 4/2, AM 

(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), սրճարանների ծառայություն ներ. նախա -
ճա շարանների ծառայություն ներ. ճաշարանների 
ծառա յություններ. հյուրա նոցների ծառայություններ. 
ռեստորանների ծառա յություններ. ինքնա-
սպասարկ ման ռեստորանների ծառայություններ. 
խորտկարան ների ծառայություններ. բարերի 
ծառա յու թյուն ներ. վաշոկու ռեստորանների ծառա-
յություններ:

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

(210) 20171476
(220) 18.10.2017
(730) Լուսինե Արարատի Հակոբյան, Երևան, 
Նոր Նորք, Մառի փ., շ. 3, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. ինտերիերի դիզայն, դիզայների 

ծառայություններ փաթեթավորման, սրահների, 
եկեղեցիների, բնակարանների, առանձնատների և 
բակերի ձևավորման բնագավառներում.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում, սեղանների ձևավորում 
(քեյթրինգ). ֆուրշետ ների, հանդիսավոր 
ճաշկերույթների կազմա կերպում.
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դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների 
պլանա վորում և կազմակերպում:

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

(210) 20171477
(220) 18.10.2017
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, սիգա-
րետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական 
սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ 
ծխա մորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, 
հոտ քաշելու ծխախոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի 
փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործելու համար). էլեկտրոնային սիգա րետ-
ներ. տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ տաքաց-
ման ընթացքում նիկոտին պարունակող աերոլիզի 
արտազատման համար. նիկոտին պարու նակող   
հեղուկ էլեկտրոնային սիգարետների համար. ծխելու 
պիտույքներ, սիգարետի թուղթ, ծխա փողեր, սիգա-
րետի զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի 
համար, սիգարետի տուփեր, մոխրամաններ, 
ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգա-
րետները փաթաթելու համար, վառիչներ, լուցկի:

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

(210) 20171479
(220) 18.10.2017
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20171485
(220) 19.10.2017
(730) Լաբորատորիոս Կասասկո Ս.Ա.Ի.Կ., AR 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար։
--------------

(210) 20171486
(220) 19.10.2017
(730) Լաբորատորիոս Կասասկո Ս.Ա.Ի.Կ., AR 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար։
--------------

(210) 20171487
(220) 19.10.2017
(730) Լաբորատորիոս Կասասկո Ս.Ա.Ի.Կ., AR 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց համար։
--------------



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

     B23C 5/00           3142  A

    02-02                   421 S
    29-02                   422 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01K 47/00           498  U
A47K7/00              499  U
C10B 53/00           500  U
C10B 49/00           500  U
C10K 1/00             500  U
C10G 1/00             500  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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 1976
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11699
73 (1) Իրավատեր  «Մուշ» ՍՊԸ, Երևան, 
Շիրակի 97, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Արթնար 17» 
ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց փողոց 21/3 շենք, 
բնակարան 19, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է             13.10.2017

_____________________

Գրանցում No 1977
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21413
73 (1) Իրավատեր 
«Ինտեր լոտո» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Դիջիգեյմ» 
ՍՊԸ
«Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM
Երևան, Ամիրյան 26, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         17.10.2017

_____________________

Գրանցում No 1978
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 13086
73 (1) Լիցենզատու  «Ինտերնեյշնլ Մասիս 
Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 10, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Գրանդ տոբակո» 
Հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ

Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          17.10.2017

_____________________

Գրանցում No 1979
Արդյունաբերական նմուշի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 187 S
73 (1) Իրավատեր  Ակցիոներնոյե Оբշչեստվո 
«Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես», d.15B, ul. Podol-
skikh Kursantov, Moskow, 117546, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էֆես Հոլլընդ 
Թեքնիքլ Մենիջմնթ Քնսալթընսի Բ.Վ., Straw-
inskylaan 1229, 1077 XX, Amsterdam, the Nether-
lands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         17.10.2017

_____________________

Գրանցում No 1980
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 23351, 23352
73 (1) Ենթալիցենզատու  ԱյԷյջՋի Հոթելս 
Լիմիթիդ, Broadwater Park, Denham, Bucking-
hamshire UB9 5HR, United Kingdom, GB
73 (2) Ենթալիցենզառու  «Հարմոնի 
ինթերնեյշընալ» ՍՊԸ, Երևան, Փ. Բուզանդի 
97/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

  Հանրապետություն
Գրանցված է                        18.10.2017

_____________________
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Գրանցում No 1981
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17997 73 (1) Իրավատեր 
Գաթի–Րենքեր ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, 41-550 
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, California 
92260, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դը Փրոէքթիվ 
Քամփնի Սառլ, Avenue Gratta-Paille 2, 1018 
Lausanne, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        23.10.2017

_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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

333U 08.02.2017
458U 11.02.2017
475U 25.02.2017



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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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2017.01 (11) 3142 (13) A
B23C 5/00

(21) AM20170090 (22) 16.06.2017
(72) Алексан Арзуманян (AM), Оганес Манукян (AM) 
(73) Алексан Арзуманян, 3102, Гюмри, Гандилян 
47, кв. 5 (AM) 
(54) Торцевая фреза
(57) Изобретение относится к области обработки 
металлов, в частности, к фрезам, и может 
быть использовано в процессах резки цветных 
металлов и сплавов.

Торцевая фреза имеет корпус, в выемках 
которой механическим закреплением 

размещены режущие элементы с 
закругленными вершинами. Главные 
режущие края режущих элементов в рабочем 
положение перпендикулярны обрабатываемой 
поверхности, а вспомогательные режущие края- 
параллельны. Главные режущие края фрезы 
относительно обрабатываемой поверхности 
составляет угол φ, а вспомогательные режущие 
края- угол φ1, где - φ1≤10и 80≤φ ≤90.

Уменьшаются вибрации, повышается 
производительность, 4 ил. 

_____________________

Сведения о выданных патентах



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

(51) 2017.01 (11) 498 (13) U
A01K 47/00

(21) AM20170075U (22) 17.05.2017
(72) Арам   Абраамян (AM) 
(73) ООО “Пано Бренд” (AM) 
(54) Многокорпусный улей
(57) Улей содержит установленные друг на друга 
деревянные корпуса с трехслойными стенками, 
фальцованную к верхнему корпусу крышка 
с крышей, леток и донную часть со съемной 
полкой, передвигающейся посредством 
направляющих. Внутри корпусов установлены 
сотовые рамки. Около летка установлена 
прилетная доска для пчел. Крышка содержит 
вентиляционные отверстия, а в верхней 
части рамок установлен утеплитель. Между 
наружными и внутренними стенами корпусов 
имеется воздушная прослойка. Наружные и 
внутренние стены по отношению друг к другу 
смещенны по высоте, а также в четырех углах 
и в нижних частях прикреплены друг к другу с 
помощью планок. На верхушке донной части 
прикреплена делительная сетка, а между ней и 
летком прикреплен порог из досок.   

Улучшается конструкция улья, обеспе-
чивается теплостойкость, условия обитания 
пчел приближаются к естественным, 4 ил.  
(74) С. Князян

_____________________

(51) 2017.01 (11) 499 (13) U
A47K7/00

(21) AM20170100U (22) 20.07.2017
(72) Ваге Саргсян (AM) 
(73) Ваге Саргсян (AM) 
(54) Принадлежность для купания
(57) Полезная модель относится к банным 
принадлежостям, содержащих мыло, а точнее к 
одноразовым губкам с жидким мылом. 

Принадлежность для купания имеет губку, 
в котором находится полиэтиленовый пакет 
толщиной 5-15 микрон, в котором расположено 
жидкое мыло объемом в 3-15 мм³. При этом, 
пакет с мылом расположен так, что расстояние 

Сведения о выданных патентах

между боковой поверхностью губки и ближай-
шей поверхностью пакета составляет как 
минимум 2 см, а расстояние межу рабочей 
поверхностью губки и поверхностью пакета 
составляет 0,3-2 см.

Упрощается технология изготовления 
одноразовой губки с жидким мылом, 2 ил. 
(74) А. Петросян

_____________________

(51) 2017.01 (11) 500  (13) U
C10B 53/00
C10B 49/00
C10K 1/00
C10G 1/00

(21) AM20170016U (22) 06.08.2015
(85) 20.02.2017
(86) PCT/CZ2015/000087, 06.08.2015
(87) WO 2016/019932, 11.02.2016
 (31) PV 2014-534,   (32) 07.08.2014,   (33) CZ
(72) Вашичек, Алоис (CZ) 
(73) Альпаяр Груп с.р.о. (CZ) 
(54) Устройство для непрерывной пере-
работки бывших в употреблении или иным 
образом подвергнувшихся деградации шин
(57) Полезная модель относится к устройствам 
для непрерывной переработки быв-
ших в употреблении или иным образом 
подвергнувшихся деградации шин.

Устройство имеет реактор для термического 
разложения указанных изношенных шин. В 
верхней части реактор имеет загрузочную 
камеру с парой загрузочных крышек для 
заполнения ее внутреннего пространства 
изношенными шинами. В нижней части 
реактор имеет выпускную камеру остаточных 
неорганических компонентов с парой выпускных 
крышек. В нижней части реактора расположены 
сопла для образования мягкой газообразной 
инертной среды посредством окисления 
непрореагировавших остатков органического 
вещества от переработанных шин. В  верхней 
части внутреннего пространства реактора под 
загрузочной камерой выполнено, по меньшей 
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

мере, одно выпускное отверстие для этой 
инертной газообразной среды, которая вместе 
с диспергированными в ней органическими 
продуктами разложения в форме аэрозоля 
пропускается через сепаратор твердых частиц 
и холодильник в сепаратор жидких частиц от 
охлажденного аэрозоля.   Сепаратор жидких 
частиц имеет первый концевой выпуск жидких 
частиц в резервуар и второй, работающий 
в промежутке, выпуск газообразных частиц, 

для направления газообразных частиц 
в морозильную камеру для отделения 
газов. Морозильная камера имеет второй 
концевой выпуск для удаления одной части 
несконденсированных в ней газов и третий 
концевой выпуск для удаления оставшейся 
части несконденсированных в ней газов.

Обеспечивается эффективность и непре-
рывность работы устройства, 1 ил.            
(74) Р. Давтян

_____________________



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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(51) 02-02 (11) 421  (13) S 
(21) 20170035  (22) 23.08.2017
(72) Анна Петоян (AM) 
(73) ООО “Дависур” (AM) 
(74) А. Керян
(54) Чехол из кевлара для каски особого 
назначения

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 29-02 (11) 422  (13) S 
(21) 20170032  (22) 23.08.2017
(72) Анна Петоян (AM) 
(73) ООО “Дависур” (AM) 
(74) А. Керян
(54) Водонепроницаемый бронежилет с 
баллистическими вставками

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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