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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) 3093 (13) A
A23L 1/00

(21) AM20150143 (22) 28.10.2015
(72) Ժիրայր Աղաջանյան (AM), Ռուզաննա 
Հայրապետյան (AM) 
(73) Ժիրայր Աղաջանյան, 0028, Երևան, 
Ն. Դումանի 53, բն. 5 (AM), Ռուզաննա 
Հայրապետյան, 2202, Աբովյան, Քանաքեռի 
60, բն. 60 (AM) 
(54) Դդումի մուրաբայի պատրաստման եղա-
նակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդարդյու նա-
բերությանը, մասնավորապես՝ մուրաբաների 
պատրաստման եղանակներին:

Դդումը  մաքրում են կեղևից, հեռացնում 
են կորիզները, կտրատում են, 1,5 րոպե 
տևողությամբ խաշում են եռացող ջրում, 
այնուհետև  պահում պնդացնող լուծույթի 
մեջ, որից հետո  եփում են օշարակի մեջ, 
ապա  հովացնում սառը ջրում: Որպես լուծույթ 
օգտագործում են կիտրոնաթթվի 1%-անոց 
լուծույթ, դդումի կտորները կիտրոնաթթվի 
1%-անոց լուծույթի մեջ պահում են 15 րոպե, 
այնուհետև 1 ժամ տևողությամբ  եփում են 80%-
անոց օշարակում:

Պարզեցվում է եղանակը:   
_____________________

(51) 2017.01  (11) 3094 (13) A
B28D1/00

(21) AM20150142 (22) 23.10.2015
(72) Հովհաննես Ենգոյան (AM), Ջոն Ասատրյան (AM) 
(73) Հովհաննես Ենգոյան, 3101, Գյումրի, Լ. 
Մադոյան 27 (AM) 
(54) Սկավառակային սղոց
(57) Գյուտը վերաբերում է քարի հանույթի ու 
մշակման բնագավառին, մասնավորա պես` 
սկավառակային սղոցներին։

Սկավառակային սղոցն ունի իրան և 
դրա ծայրա  մասում  ֆրեզած  ակոսներում    
տեղա  դրված և սևեռված կտրիչներ։ 
Կտրիչների հատա կում կատարված են 
հանվածքներ։ Կտրիչի ստորին հատվածի 
ճակատային մակերևույթի վրա կատարված 
է կտրիչի երկայնական առանցքից շեղված 
փականային Г-աձև փորվածք։ Փականային 

փորվածքի կենտրոնը համընկնում է կտրիչի 
երկայնական համաչափության առանցքին։ 
Կտրիչի հատակում կատարված հանվածքում 
տեղակայված է ռետինե հոլովակ։ Ռետինե հոլո-
վակի կենտրոնում տեղակայված է մետաղյա 
մատ։ Փականային փորվածքը կատարված է 
դրա մեջ մատի սևեռվելու հնարավորությամբ:

Բարձրացվում են սկավառակային սղոցի 
կառուց վածքային հուսալիությունը և պատ-
րաստման ճշգրտությունը, հեշտացվում է 
շահագործման գործընթացը, 6 նկ.:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3095 (13) A
E05B 9/00

(21) AM20150137 (22) 16.10.2015
(72) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան (AM), Սուրեն 
Ալբերտի Պողոսյան (AM) 
(73) Ալբերտ Սրապիոնի Պողոսյան, 0088, 
Երևան, Շիրազի 20, բն. 30 (AM), Սուրեն 
Ալբերտի Պողոսյան, 0088, Երևան, Շիրազի 20, 
բն. 30 (AM) 
(54) Ներդրովի փականքի գաղտնիության 
գլանային մեխանիզմ
(57) Ներդրովի փականքի գաղտնիության 
գլանային մեխանիզմն ունի իրան, թմբկագլան, 
դրա մեջ  պտտվելու  հնարավորությամբ 
տեղակայված  միջուկ:  Միջուկի  ճակատային  
հարթ  մակերևույթի  և  ամրակցող  օղակի  
արանքում գտնվում է  իր առանցքի շուրջն 
ազատ պտտվող մխված օղակ: Իրանի 
երկարությունը հավասար է առնվազն փականքի 
հաստությանը, իրանի ծայրամասում՝ կլոր 
մակերևույթի վրա մինչև հարթ մակերևույթները 
կատարված է առնվազն 2.0 մմ լայնությամբ 
լայնական ճեղք: Միջուկի ծայրամասում 
արտաքին մակերևույթի վրա ամրակցված է 
լայնական ճեղքում տեղակայված շերտաձողի 
տեսքով կատարված լծակ: Լծակի ճակատային 
մակերևույթին միջուկի պտտման առանցքի 
նկատմամբ մինչև 11,8 մմ շառավղով և  իրարից 
առնվազն 62°  անկյան տակ ամրակցված 
են երկու գլանաձև ելուստներ, որոնց 
առանցքները զուգահեռ են միջուկի պտտման 
առանցքին: Լծակը կողերի վրա ունի հենման 
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մակերևույթներ, որոնք միջուկի պտտման 
առանցքի նկատմամբ արված են այնպիսի 
անկյուններով, որ բանալիով միջուկը լծակի 
հետ երկու ուղղություններով պտտելիս հենվեն 
իրանի հարթ մակերևույթներին՝ ապահովելով 
լծակի պտույտը միջուկի հետ միասին մինչև 
180°  անկյան տակ: 

Բացառվում է փականքի նիգի տեղա-
փոխումը կողմնակի մեխանիկա կան ներ-
գործություններով ու միջոցներով, բարձրաց վում 
է  աշխատանքի հուսալիությունը, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3096 (13) A
F23G5/00

(21) AM20160105 (22) 01.11.2016
(72) Արմեն Վլադիմիրի Ադամով (RU) 
(73) «Աղբի-Ռեսայքլինգ» ՍՊԸ (AM) 
(54) Ջերմարտադրող հրաքայքայման կայանք
(57) Գյուտը վերաբերում է վառելիքի այրման 
սարքավորումներին, մասնավորապես՝ հրաքայ-
քայման կայանքներին: 

Ջերմարտադրող հրաքայքայման կայանքն 
ունի հրաքայքայման խուց, որի մեջ տեղադրված 
է տաքացուցիչ վառարան՝ բաբախող օդային 
ռեակտիվ շարժիչի տեսքով, դեպի բաբախող 
օդային ռեակտիվ շարժիչի մուտքային ուղի 
վառելիքային և հրաքայքայման գազերի 
ներածման խողովակաշարեր, հրաքայքայման 
գազի հեռացման խողովակաշար՝ միակցված 
հրաքայքայման գազերի ներածման 
խողովակաշարի հետ և հրաքայքայման խցին 
միակցված հումքի սնուցիչ: Հրաքայքայման 
գազի հեռացման խողովակաշարը միակցված 
է բաբախող օդային ռեակտիվ շարժիչի 
արտանետման ուղու վերջնամասին, ընդ 
որում  արտանետման ուղու վրա արված են 
անցքեր: Հրաքայքայման գազի հեռացման 
խողովակաշարը հաջորդաբար անցնում է 
ծանր ֆրակցիաների ջրային հավաքարանի 
և թեթև ֆրակցիաների օդային խտարարի 
միջով: Հրաքայքայման խցի ստորին 
մասում տեղադրված է բեռնաթափման 
ելանցք: Հրաքայքայման գազի հեռացման 
խողովակաշարի վրա՝  բաբախող օդային 
ռեակտիվ շարժիչի արտանետման ուղու 
մուտքի առջևում տեղադրված է հրաքայքայման 
գազերի հոսքի կարգավորիչ փական, իսկ 

հրաքայքայման խցի վերին հատվածում 
տեղադրված է կափարիչ: 

Բարձրացվում է կայանքի օ.գ.գ-ն և աշխա-
տանքի հուսալիությունը, 1 նկ.:
(74) Էդուարդ Նահապետյան

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3097 (13) A
G02B 23/00

(21) AM20150129 (22) 07.10.2015
(72) Հովհաննես Մարգարյան (AM) 
(73) Հովհաննես Մարգարյան, 0040, Երևան, 
Աճառյան 22բ, բն. 67 (AM) 
(54) Հեղուկ պարաբոլային հայելի ստանալու 
եղանակ և սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է օպտիկական 
սարքաշինությանը, մասնավորապես՝ հեղուկ 
հայելիով աստղադիտակներին: 

Ըստ հեղուկ պարաբոլային հայելի 
ստանալու եղանակի՝ արտացոլող հեղուկով 
թասը հաստատուն արագությամբ պտտեցնում 
են կենտրոնական առանցքի շուրջ: Թասը 
պտտեցնում են հորիզոնական հարթության 
նկատմամբ թեք հարթության մեջ և 
միաժամանակ հակառակ ուղղությամբ և 
հաստատուն արագությամբ այն բոլորածիր 
շարժումով պտտեցնում են իր կենտրոնական 
առանցքը հատող և հորիզոնական 
հարթությանն ուղղահայաց առանցքի շուրջ: 
Հեղուկ պարաբոլային հայելի ստանալու 
սարքն ունի արտացոլող հեղուկով թաս և այն 
իր կենտրոնական առանցքի շուրջ պտտեցնող 
մեխանիզմ: Սարքն ունի նաև հենահարթակ, 
դրա վրա ուղղաձիգ տեղակայված Г-աձև 
ձող և տակառաձև անոթ: Հենահարթակի 
մեջ տեղակայված է առաջինին հակառակ 
ուղղությամբ պտույտով երկրորդ պտտեցնող 
մեխանիզմ, իսկ առաջին պտտեցնող 
մեխանիզմն ամրացված է տակառաձև անոթի 
հիմքին: Թասը հոդակապորեն ամրացված 
է Г-աձև ձողի հորիզոնական հատվածի 
ծայրամասում՝ ուղղաձիգ հարթության մեջ 
դարձի հնարավորությամբ, իսկ Г-աձև ձողը 
միացված է երկրորդ պտտեցնող մեխանիզմին: 

Մեծացվում է օպտիկական առանցքով 
հեղուկ պարաբոլային հայելու կիրառելիության 
տիրույթը, 3 նկ.:

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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ՄԱՍ 1
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№ 05/102 .05 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-03 (11) 412  (13) S
(21) 20170003  (22) 23.02.2017
(72) Արամ Միքայելյան (AM) 
(73) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Ասատրյան, 
Երևան, Հաղթանակ 7-րդ փ., տ. 37 (AM) 
(54) Փաթեթավորման տուփ քաղցր սուջուխի 
համար
(55) 

_____________________
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№ 05/102 .05 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 09-01 (11) 413  (13) S 
(21) 20170004  (22) 03.03.2017
(72) Աննա Տեր-Եսայան (AM) 
(73) «Վան-Չարտեր» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 3, 
բն. 84 (AM) 
(54) Շիշ
(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



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

14

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/1 

02 .05 . 20 17

(210) 20160046 (111) 25823
(220) 25.01.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 25.01.2026
(730) Պիլոտո Սիգարս, Ինք., US 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարներ, սիգարների տուփեր, 

սիգարների պատյաններ, սիգարների 
կտրիչներ, սիգարների բռնիչներ, սիգարների 
խոնավարարներ, սիգարների վառիչներ, 
սիգարների ծխափողեր, էլեկտրական 
սիգարներ, խոնավարարներով տուփեր 
սիգարների համար, ծխելու պիտույքներ, այն է՝ 
դրսի անոթներ սիգարների մոխիրի ու թափոնի 
համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20160518  (111) 25824
(220) 28.04.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 28.04.2026
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Միլանիյա Հոում», RU 
(442) 01.08.2016
(540) 

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման 
այլ բաղադրանյութեր, մասնավորապես՝ ոչ 
ալկոհոլային ապերիտիֆներ, լիթիումային 
ջուր, զելտերյան ջուր, սոդայաջուր, ջրեր 
(ըմպելիքներ), գազավորված ջրեր, հանքային 
ջրեր (ըմպելիքներ), սեղանի ջրեր, կվաս 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(ոչ ալկոհոլային ըմպելիք), ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ, կոկտեյլներ գարեջրի հիմքով, 
լիմոնադներ, գետնընկույզային կաթ (ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիք), նշի կաթ (ըմպելիք), 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, իզոտոնիկ 
(կազդուրիչ) ըմպելիքներ, մեղրի հիմքով 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, ըմպելիքներ 
սոյայի հիման վրա, բացառությամբ կաթի 
փոխարինիչների, հալվե-վերայի հիման վրա 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, ըմպելիքներ 
կաթի շիճուկի հիման վրա, մրգային ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, մրգերի նեկտարներ 
պտղամսով, օրշադ, գարեջուր, կոճապղպեղի 
գարեջուր, ածիկի գարեջուր, սարսապարիլ (ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիք), փոշիներ գազավորված 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար, 
օշարակներ լիմոնադների համար, օշարակներ 
ըմպելիքների համար, սմուզիներ (մրգային 
կամ բանջարեղենային խարնուրդի հիմքով 
ըմպելիքներ), տոմատի հյութ ըմպելիք, խնձորի 
հյութ (ոչ ալկոհոլային), բանջարեղենի հյութեր 
(ըմպելիք), մրգահյութեր, բաղադրություններ 
գազավորված ջուր պատրաստելու համար, 
բաղադրություններ լիկյոր պատրաստելու 
համար, բաղադրություններ հանքային ջուր 
պատրաստելու համար, բաղադրություններ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար, 
քաղցրահյութեր (քաղցուներ), խաղողահյութ, 
գարեջրի քաղցրահյութ, ածիկի քաղցրահյութ, 
հաբեր գազավորված ըմպելիքներ 
պատրաստելու համար, շարբաթ (ըմպելիք), 
ոչ ալկոհոլային մրգային  էքստրակտներ, 
գայլուկի (հմուլի) էքստրակտներ գարեջուր 
պատրաստելու համար, էսենցիաներ 
ըմպելիքներ պատրաստելու համար.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
ապերիտիֆներ, արակ, բայցզյու (չինական 
ալկոհոլային ըմպելիք), բրենդի, գինիներ, 
գինի խաղողի չանչերից, վիսկի, օղի, 
անիսոնի օղի, բալի օղի, ջին, դիժեստիվներ 
(լիկյորներ և սպիրտային ըմպելիքներ), 
կոկտեյլներ, կյուրասո, անիսոնի լիկյոր, 
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լիկյորներ, ալկոհոլային ըմպելիքներ, խառնված 
ալկոհոլային խմիչքներ, բացառությամբ 
գարեջրի հիմքի վրա ըմպելիքների, ալկոհո-
լային խմիչքներ բացառությամբ գարեջրի, 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային  ըմպելիքներ, 
սպիրտային ըմպելիքներ, թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ, մեղրի ըմպելիք, դաղձի 
(անանուխի) թրմօղի, դառը թրմօղիներ, նիրա 
(ալկոհոլային խմիչք եղեգնաշաքարի հիման 
վրա), ռոմ, սակե, տանձի սիդր, խնձորօղիներ, 
բրնձի սպիրտ, սպիրտային էքստրակտներ, 
սպիրտային մրգային էքստրակտներ, 
սպիրտային էսենցիաներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ, մասնավորապես՝ հեռահա-
ղոր դակցության ծառայությունների 
բաժա   նոր   դա  գրություն երրորդ անձանց 
համար, ներմուծման - արտահանման գործա-
կալություններ, առևտրային տեղեկատվության 
գործակալություններ, գովազդային գործա-
կալություններ, ինքնարժեքի վերլու ծություն, 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար, առևտրային աուդիտ, 
վարձակալության բյուրո, տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարի վարում, 
հաշվապահական փաստաթղթերի վարում, 
հաշիվների դուրս գրում, ապրանքների 
ցուցադրում, հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ), 
հասարակական կարծիքի հետազոտում, 
շուկայի ուսումնասիրություն, գործնական 
տեղեկատվություն, առևտրային տեղեկա-
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին 
(խորհուրդներ հաճախորդներին ապրանքների 
վերաբերյալ), հետազոտություններ գործարա-
րության ասպարեզում, կոնյուկտուրային 
հետազոտություններ, հետազոտություններ 
շուկայավարման ասպարեզում, աշխատա-
կիցների հաստիքների համալրում, 
խորհրդատվություններ գործարարության 
կազմակերպման վերաբերյալ, խորհրդա-
տվություններ գործարարության կառավարման 
վերաբերյալ, խորհրդատվություն աշխա-
տակազմի կառավարման վերաբերյալ, 
մասնագիտական խորհրդատվություն գործա-

րարության ոլորտում, գովազդի մակետա-
վորում, շուկայավարում, կառավարում 
ստեղծագործական գործարարության 
ասպարեզում, գործերի կառավարում 
ստեղծագործական ոլորտում, գործերի 
կառավարում սպորտի ասպարեզում, 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար, մամուլի նյութերի ամփոփում, 
գովազդային նյութերի թարմացում, տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում, տեքստի մշակում, 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով, թերթերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար, գովազդային նպատակներով 
նորաձևության կազմակերպում, առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով, 
ցուցափեղկերի ձևավորում, գովազդային 
նյութերի ձևավորում, առևտրային գործու-
նեության գնահատում, վճարման 
փաստա թղթերի նախապատրաստում, 
տեղեկա տվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար, 
հովա նավորների որոնում, օգնություն 
գործարարության կառավարման գործում, 
օգնություն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման գործում, 
առևտրային միջնորդական ծառայություն, 
տեղեկատվության տրամադրում առևտրային 
և գործարար կապերի ոլորտում, կայքերի 
միջոցով բիզնես-տեղեկատվության տրա-
մադրում, վաճառողներին և գնորդներին 
ապրանքների վաճառքի և ծառայությունների 
համար առցանց տարածքի տրամադրում, 
ապրանքների ներկայացում բոլոր լրատվա-
միջոցներով մանրածախ վաճառքի 
նպատակով, տնտեսական կանխատեսում, 
աճուրդային վաճառք, դեղագործական 
միջոցների, անասնաբուժական և հիգիենիկ 
պատրաս տուկների և բժշկական նպատակով 
նյութերի մանրածախ կամ մեծածախ վաճառք, 
ապրանքների   առաջխաղացում   երրորդ  անձանց 
համար, գովազդային ֆիլմերի արտա դրու-
թյուն, գրասենյակային սարքերի և ապարատ-
ների վարձույթ, գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում, գովազդային նյութերի 
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վարձույթ, գովազդային վահանակների 
վարձույթ, առևտրային ավտոմատների 
վարձույթ, վաճառքի ցուցափեղկերի (ստենդ-
ների) վարձույթ, լուսապատճենահանող 
սարքերի վարձույթ, գովազդային տեքստերի 
հրատարակում, ռադիոգովազդ, ազդագրերի 
փակցնում, արտաքին գովազդ, նմուշների 
տարածում, գովազդային նյութերի տարածում, 
գովազդային նյութերի առաքում, գովազդային 
տեքստի խմբագրում, գովազդ, ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում, գովազդ 
փոստով, հեռուստատեսային գովազդ, 
փաստաթղթերի բազմացում (վերարտադրում), 
վիճակագրական տվյալների հավաքագրում և 
տրամադրում, տեղեկատվության հավա քում 
համակարգչային տվյալների հիմնա պաշարում, 
տվյալներ գործնական (գործա րարական) 
գործառնությունների մասին, տեղեկա-
տվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում, 
խորհրդա տվական ծառայություններ գործա-
րա րության կառավարման վերաբերյալ, 
առևտրային գործարքների համաձայնեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար, 
հարկային հայտարարագրերի կազմում, 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
մասին, հեռուստաշուկայավարում, հոգեբա-
նական տեստավորում աշխատանքի 
ընդունելու համար, արտաքին վարչական 
կառավարում ընկերությունների համար, 
հյուրանոցային բիզնեսի կառավարում, 
արտահաստիքային աշխատակազմի գործու-
նեության կառավարում, ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
կառավարում երրորդ անձանց համար, 
ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ 
անձանց համար, շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային ծրագրի կառավարում, 
ապրանքների պատվերների մշակման 
գործընթացի կառավարում, ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնագա-
վառում, մանեկենների ծառայություններ 
գովազդի կամ ապրանքների առաջխաղացման 
համար, մեքենագրական ծառայություններ, 
ձեռնարկությունների տեղափոխման հետ 
կապված ծառայություններ, հարկային 
հաշվետվություններ ներկայացնելու ծառա-

յություններ, վաճառքի օժանդակման համար 
որոնման համակարգի օպտիմալացում, կայքերի 
երթևեկի օպտիմալացման ծառայություններ, 
գների համեմատության ծառայություններ, 
գովազդային ծառայություններ «վճար 
յուրաքանչյուր սեղմման համար» (PPC), 
քարտուղարների ծառայություններ, մատա-
կարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում 
և ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում), սղագրողների ծառայություններ, 
ենթակապալառուի ծառայություններ (առև-
տրային (կոմերցիոն) օգնություն), հեռախոսա-
զանգերին պատասխանելու ծառայություններ 
բացակայող բաժանորդների համար, լուսա-
պատճենահանման ծառայություններ, գործա-
րարական փորձաքննություն:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20160553 (111) 25825
(220) 10.05.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 10.05.2026
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(526) «Հայկական կոնյակ» արտահայտությունը 
և «6» թիվն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20160896 (111) 25826
(220) 07.07.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 07.07.2026
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, AM 
(442) 18.07.2016
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(540) 

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

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

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

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

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

_____________________

(210) 20161131  (111) 25827
(220) 02.09.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 02.09.2026
(730) Ռուբինա Գրիգորյան, Երևան, Վերին 
Չարբախ, Մարկվարտի փ., տուն 28, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

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

դաս 41. նորաձևության ցուցադրություն-
ների, շոու ծրագրերի, համերգների, 
ցուցահանդեսների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20161216  (111) 25828
(220) 16.09.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 16.09.2026
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20161217  (111) 25829
(220) 16.09.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 16.09.2026
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________
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(210) 20161218  (111) 25830
(220) 16.09.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 16.09.2026
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20161219  (111) 25831
(220) 16.09.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 16.09.2026
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20161220  (111) 25832
(220) 16.09.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 16.09.2026
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ 

_____________________

(210) 20161364  (111) 25833
(220) 18.10.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 18.10.2026
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20161365  (111) 25834
(220) 18.10.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 18.10.2026
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

_____________________

(210) 20161366  (111) 25835
(220) 18.10.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 18.10.2026
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(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

_____________________

(210) 20161367  (111) 25836
(220) 18.10.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 18.10.2026
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20161368  (111) 25837
(220) 18.10.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 18.10.2026
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20161375  (111) 25838
(220) 19.10.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 19.10.2026
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ ատամների 

խնամքի համար. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի հիգիենայի համար. պատրաստուկներ 
ատամները մաքրելու համար. ատամի 
մածուկներ. լոսյոններ ատամները 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար, բացառությամբ բժշկական նպատակ-
ներով օգտագործվողների. էլիքսիրներ 
ատամների համար, ոչ բժշկական նպատակ-
ների համար. հեղուկացիրներ բերանի խոռոչի 
համար, ոչ բժշկական նպատակների համար. 
թարմացուցիչներ բերանի խոռոչի համար. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար. ժել ատամների սպիտակեցման 
համար. ատամները սպիտակեցնող շերտիկներ 
տոգորված ատամները սպիտակեցնող 
կոսմետիկական պատրաստուկներով. 
պատրաս տուկներ ատամների ողորկման 
համար. պատրաստուկներ ատամների 
պրոթեզ ների ողորկման համար. ատամի փոշի. 
խոնավացված ատամի փոշի. անձնական 
օգտագործման ներկող հաբեր ատամնափառը 
հայտնաբերելու համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161382  (111) 25839
(220) 20.10.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 20.10.2026
(730) Իպսեն Ֆարմա Ս.Ա.Ս., FR 
(442) 01.12.2016
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ, բաց կապույտ, նարնջագույն, 
երկնա գույն, բաց երկնագույն, սպիտակ և դեղին 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 
դիետիկ սննդամթերք բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. դիետիկ նյութեր 
բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. մանկական սնունդ. պրոբիոտիկ 
մանրէաբանական բաղադրություններ 
բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. սննդային հավելումներ. սննդարար 
հավելումներ. սպեղանալաթեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161445  (111) 25840
(220) 08.11.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 08.11.2026
(730) «Դետսկիյ Միր» հանրային բաժնե տի-
րական ընկերություն, RU 
(442) 30.12.2016
(540) 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ:

_____________________

(210) 20161446  (111) 25841
(220) 08.11.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 08.11.2026
(730) «Դետսկիյ Միր» հանրային բաժնե-
տիրական ընկերություն, RU 
(442) 30.12.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161463  (111) 25842
(220) 11.11.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 11.11.2026
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-
նոստյու «Միլանիյա Հոում», RU 
(442) 16.11.2016
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(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, դեղին և ոսկեգույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 33. խաղողի օղի:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20161464  (111) 25843
(220) 11.11.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 11.11.2026
(730) «Ինտերնետ պրոջեքտս» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Քաջազնունու 9/118, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 35. տարբեր տեսակի ապրանքների 

իրացում, ներառյալ՝ մեծածախ և մանրածախ 
առևտրի խանութների համակարգերի միջոցով 
ապրանքների իրացում.

դաս 39. տարբեր տեսակի ապրանքների 
առաքում.

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ):
 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161501  (111) 25844
(220) 18.11.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 18.11.2026
(730) Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենաներ). 

մասեր և պիտույքներ ավտոմեքենաների 
համար, որոնք ընդգրկված են 12-րդ դասում. 
մոտոցիկլետներ. երկաթուղասայլակներ. 
մանկա սայլակներ. ավտոմոբիլների 
(ավտո մե քենաների) դողեր. մեղմիչներ 
ավտո մոբիլների համար. արգելակային 
համա կարգեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրակտորներ գյուղատնտեսական 
նպատակների համար. շարժիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. փոխհաղորդակներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
առանցքակալներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. մոտորներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրակտորներ. հեծանիվներ. անդամալույծների 
բազկաթոռներ. լոկոմոտիվներ. նավեր. 
ինքնաթիռներ (օդանավեր).

դաս 35. ավտոմոբիլների (ավտո-
մեքենաների) մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառք. ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) 
մասերի և պիտույքների մեծածախ կամ 
մանրածախ վաճառք. օգտագործված 
ավտոմեքենաների մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառք. վաճառքի գործակալությունների 
ծառայություններ ավտոմոբիլների (ավտո-
մեքենաների) համար. վաճառքի գործա-
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կալությունների ծառայություններ մասերի 
և պիտույքների համար. առևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների ծառա-
յություններ. գործարար (բիզնես) կառավարում 
մարզիկների համար. ավտոմեքենաների 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առաջ-
խաղացման նպատակներով. 

դաս 37. շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկում և 
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկմանը 
վերաբերվող տեղեկատվության տրամադրում. 
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) 
դեկո րատիվ հարդարում. շարժիչային 
տրանս պորտային միջոցների թյունինգ. ավտո-
մոբիլային մասերի փոխարինում. շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների մասերի և 
կցամասերի վերանորոգում կամ տեխնիկական 
սպասարկում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161512  (111) 25845
(220) 21.11.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 21.11.2026
(730) «Թայմլես» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 5/171, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

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

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա  վորումների տեղակայում: 

_____________________

(210) 20161513  (111) 25846
(220) 21.11.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 21.11.2026
(730) «Թայմլես» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պող. 5/171, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) «WATCHES & JEWELLERY» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ. թանկարժեք  իրեր. թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր։ 

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

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

_____________________

(210) 20161607  (111) 25847
(220) 09.12.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 09.12.2026
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 
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(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

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

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

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

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

_____________________

(210) 20161608  (111) 25848
(220) 09.12.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 09.12.2026
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(526) «ռեստորան», «restaurant», «ресторан» 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ ռեստորանների ծառայություններ:

_____________________

(210) 20161630  (111) 25849
(220) 13.12.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 13.12.2026
(730) «Էմ Բի Ջի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Վրացական փ., 4-րդ նրբ. 5/1, բն. 26, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161631  (111) 25850
(220) 13.12.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 13.12.2026
(730) «Սվէն գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 23, բն. 22, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20161654  (111) 25851
(220) 20.12.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 20.12.2026
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(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20161655  (111) 25852
(220) 20.12.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 20.12.2026
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20161673  (111) 25853
(220) 22.12.2016 (151) 20.04.2017
   (181) 22.12.2026
(730) «Վանիթար» ՍՊԸ, Երևան, Հին Երևանցու 
2-8, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 35. հատակի, շրիշակի, փայտասալիկի 

և այլ հատակածածկույթների, պաստառի, 
դեկորատիվ պատերի, վարդակների վաճառք:

_____________________

(210) 20170074  (111) 25854
(220) 23.01.2017 (151) 20.04.2017
   (181) 23.01.2027
(730) Հասմիկ Հակոբյան, ք. Արարատ, 
Ղուկասյան 2/2, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20160407  (111) 25855
(220) 31.03.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 31.03.2026
(730) «Կանաչ խնձոր» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստոմի 
29, թիվ 187, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20160428 (111) 25856
(220) 05.04.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 05.04.2026
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(730) Գևորգ Կամոյի Բալյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան 30/3, բն. 45, AM 
(442) 02.05.2016
(540) 

(511) 
դաս 16. թղթե տուփեր.
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20160762  (111) 25857
(220) 17.06.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 17.06.2026
(730) «Աստրա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ 
(Էջմիածին), Վազգեն Առաջին 43 Ա, AM 
(442) 01.08.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղեր, սննդային հավելումներ.
դաս 29. կաթ, կաթնամթերք:  

_____________________

(210) 20160818  (111) 25858
(220) 28.06.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 28.06.2026
(730) «Ռենսա» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. 
Գավառ, Սայադյան 8-րդ փ., նրբ. 8, բն. 1, 1201, AM 
(442) 01.09.2016
(540) 

(526) «Renewable Energy Systems of Armenia» 
և «Հայաստանի վերականգնվող էներգիայի 
համա կարգ» գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ և ծիրանագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. արևային պանելների և ջերմային 
պոմպերի վաճառք.

դաս 37. արևային պանելների և ջերմային 
պոմպերի տեղադրում և սպասարկում.

դաս 39. էներգիայի բաշխում.
դաս 40. վերականգնվող էներգիայի 

արտադրություն:
_____________________

(210) 20160936 (111) 25859
(220) 18.07.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 18.07.2026
(730) «Միելլա» ՍՊԸ, Վայոց Ձոր, ք. Վայք, 
Ջերմուկի խճղ. շենք 9/15, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմրա շա գանակագույն, դեղին և նարնջա գույն 
գու նային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20160937  (111) 25860
(220) 18.07.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 18.07.2026
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(730) «Միելլա» ՍՊԸ, Վայոց Ձոր, ք. Վայք, 
Ջերմուկի խճղ. շենք 9/15, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(526) Տարայի ուրվագիծը, բոլոր գրառումները 
բացի «MIELLA» բառից և «Life Gets Sweeter» 
արտահայտությունից ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմրաշագանակագույն, դեղին և նարնջագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. մեղր:
_____________________

(210) 20160998 (111) 25861
(220) 03.08.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 03.08.2026
(730) Ա2 Քեփիթալ Փարթներզ Լիմիթիդ, VG 
(442) 17.10.2016
(540) 

(526) «220» թիվը և «ВОЛЬТ» բառն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համա հալվածքներ. հանքանյութեր. շինա-
րարական 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 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շարժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանս պորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). մեքենաների կցոր դիչներ 
և փոխանցման տարրեր (բացա ռությամբ 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. մասնավորապես՝ մանրամեծածախ 
առևտուր.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քավորումների տեղակայում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20161031  (111) 25862
(220) 10.08.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 10.08.2026
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(442) 01.11.2016
(310) 87/119740    (320) 28.07.2016    (330) US
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ. օծա-

նելիքային իրեր (պարֆյումերիա). օծանելիք. 
հոտավետ նյութեր. եթերային յուղեր. ոչ 
բուժական կոսմետիկական միջոցներ. 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. 
պատրաստուկներ մազերի և մաշկի խնամքի 
համար. կրեմներ և լոսյոններ մարմնի և 
դեմքի համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ 
լոգարանում և ցնցուղարանում օգտագործելու 
համար. հոտազերծիչներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20161088  (111) 25863
(220) 24.08.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 24.08.2026
(730) Լիփսի Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 18. պայուսակներ և կանացի պայու-

սակներ, կաշվից կամ կաշվի նմանակումից 
պատրաստված իրեր, ճամփորդական 
սնդուկներ, ճամպրուկներ, բռնիչներ 
քարտերի համար պատրաստված կաշվից 
կամ կաշվի նմանակումից, վճարագրերի 
բռնիչներ պատրաստված կաշվից կամ կաշվի 
նմանակումից, կապոցներ պատրաստված 
կաշվից կամ կաշվի նմանակումից, կոսմետիկ 
պարագաների համար պայուսակներ, թղթա-
պանակներ պատրաստված կաշվից կամ 
կաշվի նմանակումից, տափակ ճամպրուկներ 
փաստաթղթերի համար, ձեքի պայուսակներ 
(պորտֆելներ) փաստաթղթերի համար, 
ճամփորդական պայուսակներ հագուստի 
համար, մեծ չափի կանացի պայուսակներ, 
թիկնապայուսակներ, կռնապայուսակներ, 
տնտեսական պայուսակներ, սպորտի և 
հանգստի համար նախատեսված պայուսակներ, 
կոշիկների և երկարաճիտ կոշիկների 
համար պայուսակներ, պիտույքատուփեր 
հարդարանքի պարագաների համար՝ դատարկ, 
դրամապանակներ, քսակներ, լծասարքեր, 
բանալիների պատյաններ, անձրևանոցներ, 
արևային հովանոցներ, կաշեփոկիկներ 
պայուսակների համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 
գոտիներ ( հագուստ).

դաս 35. մանրածախ վաճառք, 
հա գուստի, կոշկեղենի, գլխարկների, սպոր-
տային հագուստի, ոսկերչական իրերի, 

ժամացույցների, կաշվե ապրանքների, 
պայուսակների, ակնոցների, նորաձևության 
պարագաների, բջջային հեռախոսների 
պարագաների, սմարթֆոնների պարագաների, 
համակարգչային պարագաների, կոսմետիկայի, 
օծանելիքի, կոսմետիկական միջոցների, 
հիգիենայի պարագաների, երաժշտության, 
տեսագրությունների և ֆիլմերի հետ կապված 
մանրածախ վաճառք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161114  (111) 25864
(220) 30.08.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 30.08.2026
(730) «Շին-տավր» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
34/3, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(526) «mall» և «club card» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ մանուշակագույն, բաց և մուգ նարնջագույն, 
բաց և մուգ կարմիր, բաց և մուգ վարդագույն, 
մուգ դեղին և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ժամանցային կենտրոնի ծառա-
յություններ:

_____________________

(210) 20161151  (111) 25865
(220) 06.09.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 06.09.2026
(730) «Մեդիկալ հորիզոն» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, ք. Մասիս, Մասիս կայարան, Գործա-
րանային 22, AM 
(442) 01.02.2017
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(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 կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(210) 20161152  (111) 25866
(220) 06.09.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 06.09.2026
(730) «Մեդիկալ հորիզոն» ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, ք. Մասիս, Մասիս կայարան, 
Գործարանային 22, AM 
(442) 01.02.2017
(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 կեն-
դանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ռուբեն Մանասերյան

_____________________

(210) 20161304  (111) 25867
(220) 03.10.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 03.10.2026
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(442) 01.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20161326  (111) 25868
(220) 10.10.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 10.10.2026
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 16.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ, մախորկա. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի 
ծխախոտ, ինքնափաթթուկի ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ «սնուս». 
սիգարետներ, պապիրոսներ, էլեկտրոնային 
սիգարետներ, սիգարներ, սիգարիլներ. 
քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, ընդգրկված 
34-րդ դասում. սիգարետի թուղթ, պապիրոսի 
թուղթ, սիգարետի պարկուճներ և լուցկի: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20161356  (111) 25869
(220) 17.10.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 17.10.2026
(730) Իպսեն Ֆարմա Ս.Ա.Ս., FR 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դիետիկ սննդամթերք և նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. մանկական 
սնունդ. սննդարար և դիետիկ հավելումներ. 
սննդային հավելումներ. պրոբիոտիկ 
մանրէաբանական բաղադրություններ բժշկա-
կան (բուժական) նպատակների համար. 
սպեղանալաթեր:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161425  (111) 25870
(220) 02.11.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 02.11.2026
(730) «Ֆակտում» ՍՊԸ, Երևան, Գայի պող. 18, 
բն 29, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(526) «ԻՐԱՎԱԲԱՆԸ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. պլաստիկ կոդավորված քարտեր.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:

_____________________

(210) 20161434  (111) 25871
(220) 04.11.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 04.11.2026

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար Գաս-
պարյան, Երևան, Անդրանիկի 55, բն. 52, AM, 
Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Թովմասյան, 
Երևան, Ռիգայի 1-ին նրբ., տուն 8, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(526) «PROFESSIONAL STUDIO» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր։
_____________________

(210) 20161462  (111) 25872
(220) 11.11.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 11.11.2026
(730) Վիկեն Շահենսարյան, CA 
(442) 16.11.2016
(540) 

(526) «DIGITAL MARKETING EXPERTS» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց կապույտ և մուգ մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. խորհրդատվություն գործա-
րա րության (բիզնեսի) կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով, մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզ նեսի) ասպարեզում, որոնման համա-
կարգի օպտիմալացում, գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ, 
առցանց գովազդի ծառայություններ. սոցիա-
լական ցանցերում գովազդի ծառայություններ. 
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թվային գովազդի ծառայություններ. տպագիր, 
լսողական, տեսողական և էլեկտրոնային 
մեդիայի միջոցով երրորդ անձանց ապրանք-
ների և ծառայությունների խրախուսում և 
մարքեթինգ (շուկայավարում). մարքեթինգ 
(շուկայավարում). բրենդինգի ծառայություններ, 
այն է՝ բրենդի վերաբերյալ խորհրդատվություն, 
բրենդի ստեղծման ծառայություններ, բրենդի 
կառավարում, բրենդի մարքեթինգ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161465  (111) 25873
(220) 14.11.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 14.11.2026
(730) «Հովհաննիսյան և գործընկերներ» ՍՊԸ, 
Երևան, Սարյան 12, Բիզնես կենտրոնի 3-րդ 
հարկ, թիվ 1 գրասենյակ, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(591) «Armenian», «Arbitration», «Association», 
«Арбитражная», «Ассоциация»,  «Армении», 
«Հայաստանի», «Արբիտրաժային», «Միություն» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

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

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։
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20161504  (111) 25874
(220) 18.11.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 18.11.2026

(730) Արտավազդ Հովհաննիսյան, Երևան, 
Կիևյան փ. 5-10, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(526) «HOME DECOR» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն գույնով:
(511) 

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

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար.

դաս 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. 
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իրեր մաքրման նպատակների համար. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, 
բացառությամբ շինարարական ապակու. 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր.

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

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

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

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

_____________________

(210) 20161546  (111) 25875
(220) 29.11.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 29.11.2026
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

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

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
_____________________

(210) 20161560  (111) 25876
(220) 30.11.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 30.11.2026
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ: 

_____________________

(210) 20161561  (111) 25877
(220) 30.11.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 30.11.2026
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ: 

_____________________

(210) 20161569  (111) 25878
(220) 02.12.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 02.12.2026
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161570  (111) 25879
(220) 02.12.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 02.12.2026
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161579  (111) 25880
(220) 05.12.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 05.12.2026
(730) Վալերի Գուրգենի Գրիգորյան, Լոռու 
մարզ, ք. Ստեփանավան, Ս. Սարգսյան 118, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. դառը թրմօղիներ, մրգեր պարու-

նակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ:

_____________________

(210) 20161595  (111) 25881
(220) 08.12.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 08.12.2026
(730) Սելլթրիոն, Ինք., KR 
(442) 01.02.2017
(310) 40-2016-0102601   (320) 22.11.2016  (330) KR
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղեր մարդկանց համար, 

դեղամիջոցներ բժշկական նպատակների 
համար, կենսաբանական պատրաստուկներ 
բժշկական նպատակների համար, դեղա-
գործական պատրաստուկներ ռևմատիկ 
արտրիտի համար, դեղագործական 
պատրաստուկներ քաղցկեղի դեմ, դեղա-
գործական պատրաստուկներ բորբոքման 
դեմ, դեղագործական պատրաստուկներ 
փոխպատվաստման համար, դեղագործական 
պատրաստուկներ աուտոիմունային խանգա-
րումների համար, դեղագործական պատ-
րաստուկներ վարակիչ հիվանդությունների 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161599  (111) 25882
(220) 09.12.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 09.12.2026
(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Արզնի, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք:

_____________________

(210) 20161610  (111) 25883
(220) 09.12.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 09.12.2026
(730) «Ռիտարթ-գրուպ» գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ.Գեղարդ, AM
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(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ: 

_____________________

(210) 20161611  (111) 25884
(220) 09.12.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 09.12.2026
(730) «Բյուր-ակն» գյուղատնտեսական կոոպե-
րատիվ (Գ/Կ), ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. 
Բյուրական, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

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

_____________________

(210) 20161613  (111) 25885
(220) 09.12.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 09.12.2026

(730) «Ալեքս-Արիանա» գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվ (Գ/Կ), ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. 
Արևշատ, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ:

_____________________

(210) 20161614  (111) 25886
(220) 09.12.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 09.12.2026
(730) «Ագրոտրեստ Արագածավան» գյուղա-
տնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ), Արա-
գածոտնի մարզ, գ. Արագածավան, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161616  (111) 25887
(220) 12.12.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 12.12.2026
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(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 
Հաղթանակ 1, AM 
(442) 16.01.2017
(540) 

(526) «HOT CHOCO» և «OPEN HERE» արտահայ-
տու թյուններն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
շագանակագույն, մուգ շագանակագույն, դեղին, 
բաց մոխրագույն, մուգ մոխրագույն, կարմիր, սև 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. տաք շոկոլադ։
_____________________

(210) 20161632  (111) 25888
(220) 13.12.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 13.12.2026
(730) Միրկո Վիսկոնտի Ս.պ.Ա., IT 
(442) 16.01.2017

(540) 

(511) 
դաս 14. ոսկերչական իրեր. ստրազներ 

(արհեստական թանկարժեք քար). մատա-
նիներ. ապարանջաններ. կախազարդեր, 
կուլոններ. ականջօղեր. կրծքազարդեր. թևքա-
ճարմանդներ. փողկապների սեղմիչներ. 
թանկարժեք քարեր. մարգարիտ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161672  (111) 25889
(220) 22.12.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 22.12.2026
(730) Միցուբիշի Ջիդոշա Կոգյո Կաբուշիկի 
Կաիշա, JP 
(442) 16.01.2017
(310) 1045653   (320) 28.06.2016   (330) NZ
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր 

և կցամասեր. ավտոմոբիլներ. երկանիվ 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ, 
հեծանիվներ և դրանց մասեր և կցամասեր. 
սպորտային արտաճանապարհային փոխա-
դրամիջոցներ. էլեկտրական ավտոմեքենաներ. 
հիբրիդային ավտոմեքենաներ. ֆուրգուններ 
(տրանսպորտային միջոցներ). թափքեր 
տրանս պորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների հետգցովի 
թափքա ծածկեր. ավտոմեքենաների շասսիներ. 
ավտոմոբիլների դողեր. ավտոմոբիլների 
թափար գելներ. սիգարետի վառիչներ ավտո-
մոբիլների վահանակների վրա. արգելակային 
կոճղակներ ավտոմոբիլների համար. 
անվտանգության բարձիկներ (ավտոմոբիլների 
անվտանգության միջոցներ). շղթաներ 
ավտոմոբիլների համար. պատյաններ տրանս-
պորտային միջոցների ղեկերի համար. մեղ-
միչներ ավտոմոբիլների համար. ղեկանիվներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
արևապաշտպան հովար. արևապաշտպան 
հարմարանքներ ավտոմոբիլների համար. 
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պատյաններ ավտոմեքենաների նստոցների 
համար. մանկական անվտանգ նստոցներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
անվտանգության գոտիներ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161689  (111) 25890
(220) 26.12.2016 (151) 02.05.2017
   (181) 26.12.2026
(730) «Ռոզա 1» գյուղատնտեսական կոոպե րա-
տիվ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Խաչաղբյուր, AM 
(442) 16.01.2017
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20170024  (111) 25891
(220) 12.01.2017 (151) 02.05.2017
   (181) 12.01.2027
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20170035  (111) 25892
(220) 16.01.2017 (151) 02.05.2017
   (181) 16.01.2027
(730) «Մարասի» առևտրի տուն ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 20, բն.1, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20170051  (111) 25893
(220) 18.01.2017 (151) 02.05.2017
   (181) 18.01.2027
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 
Հաղթանակ 1, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(526) «since 1997» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նու թյան օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կար միր, մոխրագույն, սև, սպիտակ, դարչնա-
գույն, արծաթագույն և ոսկեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ։
_____________________

(210) 20170052  (111) 25894
(220) 18.01.2017 (151) 02.05.2017
   (181) 18.01.2027
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, գ. 
Հաղթանակ 1, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(526) «since 1997» գրառումն ինքնուրույն 
պահպա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է կարմիր, մուգ կարմիր, մոխրագույն, սև, 

սպիտակ, դարչնագույն, արծաթագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ և սուրճի փոխարինիչներ։ 
_____________________

(210) 20170089 (111) 25895
(220) 25.01.2017 (151) 02.05.2017
   (181) 25.01.2027
(730) «Խոհանոց» ՍՊԸ, Երևան, Այգեձոր, 1-ին 
նրբ., շ. 22, բն. 10, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

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

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

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

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

դաս 35. առևտուր:
_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3761  28.07.2027 Լևի Սթրաուս ընդ Քո., Դելավերի նահանգ, US

3889  21.07.2027 Բրաուն-Ֆորման Պոլսկա Սպ. զ.օ.օ, PL

3890  21.07.2027 Բրաուն-Ֆորման Պոլսկա Սպ. զ.օ.օ, PL

3930  28.01.2027 Սաֆրան, FR

4024  03.04.2027 Սթարբաքս Քորփորեյշն (Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), US

4029  26.05.2027 Սթարբաքս Քորփորեյշն (Սթարբաքս Քոֆի Քամփնի), US

4176  17.11.2027 Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

4177  17.11.2027 Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

4178  17.11.2027 Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

4179  17.11.2027 Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., US

4180  17.11.2027 Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

4181  17.11.2027 Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

4182  17.11.2027 Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

4183  17.11.2027 Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

4184  17.11.2027 Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

4185  17.11.2027 Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

4186  18.11.2027 Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

4187  18.11.2027 Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

4188  09.12.2027 Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշրս Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, US

11549  03.10.2026 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

11837  27.12.2026 «Լիտտե» ՍՊԸ, Երևան, Լալայանց 47ա, բն. 109, AM

12031  05.03.2027 «Վամհեր» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 11ա, բն. 27, AM

12230  01.06.2027 «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM

12339  30.03.2027 ՋիԷմՓի Լթդ, GE

12612  20.07.2027 Ջեք Դենիելս Փրոփերթիզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

12699  10.09.2027 «Աշտարակ ձու» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, Աղձք համայնք, AM

12700  10.09.2027 «Աշտարակ ձու» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, Աղձք համայնք, AM

12701  10.09.2027 «Աշտարակ ձու» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, Աղձք համայնք, AM

12725  05.09.2027 Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

12727  05.09.2027 Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

12796  26.07.2027 Փիդաբլյուսի Բիզնես Թրասթ, Դելավերի նահանգ, US

12797  26.07.2027 Փիդաբլյուսի Բիզնես Թրասթ, Դելավերի նահանգ, US

12800  26.07.2027 Փիդաբլյուսի Բիզնես Թրասթ, Դելավերի նահանգ, US

12821  31.07.2027 Նովարթիս ԱԳ, CH

12822  31.07.2027 Նովարթիս ԱԳ, CH

12913  15.08.2027 Լաբորատուար Իննոթեք Ինթերնեյշնլ, 

     Սոսիետե պար Ակսիոնս Սիմփլիֆի, FR

12932  26.09.2027 Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

13021  12.11.2027 Բերգլենդ Ինվեսթ Ս.Ա., VG

13051  31.10.2027 Սանլիուիդու (Չայնա) Քո., Լթդ., CN

13316  20.11.2027 Յուրոդրագ Լըբորըթրիզ Բ. Վ., NL



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը
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Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20170077
(220) 23.01.2017
(730) «Բազմազավակ մայրերի աջակցու-
թյան միավորում» հասարակական կազմա-
կերպություն, Երևան, Բագրատունյաց 15, բն. 
51, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. ցուցահանդես-վաճառքի կազմա-

կերպում բարեգործական նպատակներով
դաս 36. բարեգործության միջոցների հավա-

քագրում.
դաս 41. ցուցահանդեսների կազմա կերպում, 

համերգ ների կազմա կերպում բարեգործական 
նպատակ ներով:

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

(210) 20170107
(220) 30.01.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մանե Մխի-
թարյան, Երևան, Արշակունյաց պող., շ., 2, 5-րդ 
հարկ, 510 սենյակ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ֆոտոստուդիա, մոդելների ընտրում 

(կաստինգ), ֆոտո մոդելների ընտրում (կաստինգ), 
դասընթաց ների անցկացում, միջոց առում-
ների նախա  պատրաստում և իրականա ցում, 
տեսա  նկարահանում, պորտֆոլիո-լուսա նկարա-
հանում, դաս ընթացներ՝ (թրեյնինգ) մոդելների 

և ֆոտոմոդելների պատրաստման վերաբերյալ.  
կազմվացքը շտկող մարզումներ և ֆիտնես-դասերի 
անցկացում.

դաս 44. խորհուրդներ առողջության և քաշի 
վերահսկման հարցերով:

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

(210) 20170122
(220) 31.01.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Քրիստինա Ավագյան, 
Երևան, Դավթաշեն 2-րդ թաղ., տուն 1/8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. ուլտրաձայնային ճառագայթային 

ախտորոշում, ֆիզիո թերապիա, ռեֆլեքսա-
թերապիա:

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

(210) 20170177
(220) 09.02.2017
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ըն կերու-
թյուն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում:
--------------

(210) 20170178
(220) 09.02.2017
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(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերու-
թյուն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում:
--------------

(210) 20170179
(220) 09.02.2017
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ըն կերու-
թյուն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում:
--------------

(210) 20170180
(220) 09.02.2017
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ըն կերու-
թյուն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում:
 --------------

(210) 20170182
(220) 09.02.2017
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ըն կերու-
թյուն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում:
--------------

(210) 20170183
(220) 09.02.2017
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ըն կերու-
թյուն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում:
--------------

(210) 20170184
(220) 09.02.2017
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ըն կերու-
թյուն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
 (540) 
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(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում:
--------------

(210) 20170185
(220) 09.02.2017
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ըն կերու-
թյուն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում:
--------------

(210) 20170188
(220) 09.02.2017
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ըն կերու-
թյուն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում:
--------------

(210) 20170189
(220) 09.02.2017
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ըն կերու-
թյուն» ՓԲԸ, Երևան, Նորք, Գ. Հովսեփյան 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում:
--------------

(210) 20170199
(220) 13.02.2017
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU 
(540) 

(511) 
դաս 5. ամինաթթուներ բժշկական նպա-

տակ ների համար. ցավա զրկողներ. անզգայացնող 
միջոցներ. հակաբիոտիկներ. հականեխիչ-
ներ. լրացված ճամփորդական դեղատուփեր. 
առաջին օգնության լրացված դեղատուփեր. 
մանրէասպաններ. բալզամներ (բալասաններ) 
բժշկական նպատակների համար. բիոցիդներ. 
բրոմ դեղագործական նպատակների համար. 
պատվաստանյութեր. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ. 
սպիտակուցային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումներ կենդանիների համար. 
իմունախթանիչներ. դեղապատիճներ. պատիճներ 
դեղագործական նպատակների համար. արյուն 
կանգնեցնող մատիտներ. մատիտներ գլխացավի 
դեմ.  թթուներ դեղագործական նպատակների 
համար. դեղերով տոգորված կոնֆետներ. 
սառնաշաքարներ բժշկական նպատակների 
համար. կպչուն սպեղանիներ. լոսյոններ 
դեղագործական նպատակների համար. քսուքներ. 
քսուքներ դեղագործական նպատակների համար. 
բուժիչ յուղեր. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
միքստուրաներ. բուժիչ օճառներ. բժշկական 
նպատակներին հարմարեցրած սառեցումով 
չորացրած միս.  դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. դեղաթուրմեր. թուրմեր 
բժշկական նպատակների համար. նուտրիցևտիկ 
պատրաստուկներ թերապևտիկ կամ բժշկական 
նպատակներով.  պաստեղներ դեղագործական 
նպատակ ների համար. վիրակապեր կոմպրես-
ների համար. բժշկական շրթնաքսուքներ. վիտա -
մինային պատրաստուկներ. արյուն կանգ նեցնող 
(արյունարգել) միջոցներ. լոգանքների պատ-
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ մանրէազերծման համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի խնամքի 
համար. դեղա գործական պատրաստուկներ. 
ֆիտոթերապևտիկ պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակ ների համար. քիմիա-դեղագործական 
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պատ րաստուկներ. դիետիկ սննդամթերք բժշկա կան 
նպատակ ների համար. բժշկական նպատակներին 
հարմարեցված համասեռ սնունդ. բժշկական 
նպատակներին հարմարեցրած սառեցումով 
չորացրած սնունդ. ծամոն բժշկական նպատակ-
ների համար. դեղամիջոց ներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. բժշկական մոմեր/ դեղամոմեր. 
օշարակներ դեղագործական նպատակների 
համար. քսուքներ բժշկական նպատակների համար. 
քնաբերներ. աղեր բժշկական նպատակ ների համար. 
օժանդակ միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. կապակցող միջոցներ բժշկական 
նպատակ ների համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. 
արյունը մաքրող միջոցներ. միջոցներ գլխացավի 
դեմ. ցավա մոքիչ միջոցներ. տոնուսը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղային պատրաստուկներ). արդու-
զարդի բուժիչ պատրաստուկներ. նյարդերն 
ամրապնդող միջոցներ. դեղամոմեր. շիճուկներ. 
հաբեր-հակաօքսիդանտներ. նախապես լցված 
ներար կիչներ բժշկական նպատակներով:

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

(210) 20170275
(220) 27.02.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20170284
(220) 01.03.2017
(730) «Մարկո գրուպ» ՍՊԸ, Արարատ, 
Գեղանիստ 24, 1, AM 
(540) 

(511) 
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:

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

(210) 20170339
(220) 10.03.2017
(730) Հյունդաի Օիլբենք Քո., Լթդ., KR 
(540) 

(511) 
դաս 1. յուղ հիդրավլիկական հաղորդաշղթաների 

համար. յուղ հիդրավլիկական համակարգերի 
համար. քիմիական պատրաստուկներ շար-
ժիչներում այրուքը հեռացնելու համար. քիմիական 
հավելանյութեր յուղերի համար. քիմիական 
հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի համար. 
անտիֆրիզներ (հակասառիչներ). արգելակի 
հեղուկներ. բաղադրություններ տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչները սառեցնելու համար. 
փոխհաղորդիչ յուղեր. հեղուկներ հիդրավլիկական 
համակարգերի համար. փոխհաղորդակային 
հեղուկ.  յուղ ղեկանիվների համար. յուղ 
հիդրավլիկական ղեկանիվների համար. ներքին 
այրման շարժիչների վառելիքների հակաճայթիչներ. 
քիմիկատներ ռադիատորները լվանալու (մաքրելու) 
համար. մաքրող հավելանյութեր բենզինի համար. 
պատրաստուկներ, որոնք ապահովում են 
վառելիքի խնայողական օգտագործումը. չմշակված 
արհեստական խեժեր. բենզոլի ածանցյալներ. 
մեթիլբենզեն. գազի մուր արդյունաբերական 
նպատակների համար. կատալիզատորներ. 
պատրաստուկներ շարժիչներում հեղուկների 
եռալն արգելակող բաղադրությունների համար.  
քիմիական պատրաստուկներ շարժիչներում 
այրուքը հեռացնելու համար. կառավարող սարքի 
ուժեղարարի հեղուկներ. հեղուկ հիդրավլիկական 
հաղորդաշղթաների համար. oժանդակ հեղուկներ 
հղկանյութերի հետ օգտագործելու համար. 
նյութեր ճարպերն անջատելու եւ տարրալուծելու 
համար. լուծիչներ լաքերի համար. ծծումբ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր. տոլուոլ. բուրավետ 
լուծիչներ արդյունաբերական և առևտրային 
նպատակներով օգտագործելու համար. քիմիական 
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պատրաստուկներ, մասնավորապես  ̀ճարպազրկող 
և մաքրող լուծիչներ. քսիլե.

դաս 2. թանձր հակակոռոզիական քսուքներ. 
հակակոռոզիական յուղեր. հակակոռոզիական 
պատրաստուկներ. բաղադրություններ ժանգի դեմ 
պահպանման համար. գազի մուր (ներկանյութ).

դաս 4. յուղեր շինարարական աշխատանքների 
ժամանակ կաղա պարներից հանելը հեշտաց-
նելու համար. գազոլին (չզտած բենզին) 
արդյունաբերական նպատակների համար. 
տեխնի կական ճարպեր. տեխնիկական վազելին 
արդյունաբերական նպատակների համար. ոչ 
հանքային յուղեր և ճարպեր արդյունաբերական 
նպատակների համար, բացառությամբ վառելիքի 
համար նախատեսվածների. տեխնիկական յուղեր. 
քսայուղեր արդյունաբերական նպատարների 
համար. մեքենայի յուղ. թանձր քսուքներ 
փոկերի համար. յուղեր քարե կամ աղյուսե 
շարվածքը պահպանելու համար. խոնավացնող 
յուղեր. բրդաճարպ. մեքենայի յուղ. թանձր 
քսուքներ. քսայուղեր. քսայուղեր շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների շարժիչների համար. 
յուղող – հովացնող հեղուկներ. կաղապարների 
յուղման հակահարակցային յուղեր արտադրանքի 
հանումը հեշտացնելու համար. յուղեր ներկերի 
համար. նավթային վառելիք. դիզելային վառելիք. 
թեթև յուղեր. նավթա. վառարանային վառելիք. 
շարժիչային վառելիք. կերոսին (թորած նավթ). 
լուսավորող յուղեր. վառելիք լուսավորման համար. 
դիզելային վառելիք. լիգրոին (վառելանյութ). նավթ, 
այդ թվում՝մշակված. բենզին. մեթիլացված էթիլային 
սպիրտ. եթեր նավթային. քարածխային յուղ. 
վառելիք փոքր վառարանների համար. վառելիք 
սպիրտի հիմքով. հեղուկ վառելիք. բնափոխված 
սպիրտի հիմքով վառելիք. սպիրտ (վառելիք). 
էթանոլ (վառելիք). կիզայուղեր. ոչ քիմիական 
հավելանյութեր յուղերի և վառելիքի համար. 
շարժիչային վառելիք. ծանր նավթ. յուղ քարածխային 
խեժից. վառելանյութ թռչող ապարատների 
համար. թանձր քսուքներ զենքի համար. անմշակ 
նավթից վառելիք. արհեստական նավթ. փոկավոր 
յուղեր. յուղերի հավելանյութեր. արգելակային 
յուղեր. քսայուղեր փոխանցատուփերի համար. ոչ 
քիմիական հավելանյութեր շարժիչային վառելիքի 
համար. բենզոլային վառելիք. վառելանյութ. 
կիզայուղեր. գազոլին (չզտած բենզին). քսանյութեր.

դաս 35. մեծածախ վաճառք. մանրածախ 
վաճառք. առևտրային միջնորդու թյուն (ծառա-

յություն). վաճառքի ծառայություն. մատա-
կարարման ծառայություններ. արտահանման 
ծառայություններ. գովազդ. ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առեւտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց համար. 
տեղեկատվության որոնում համակարգչային 
ֆայլերում երրորդ անձանց համար. ապրանքների 
ցուցադրում. գովազդային նյութերի առաքում. 
նմուշների տարածում.  ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. մատակարարման ծառա-
յություններ երրորդ անձանց համար (ապրանքների 
գնում եւ ձեռնարկատերերին ապրանքներով 
ապահովում). ծառայություններ հասարակական 
հարաբերությունների բնագավառում. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. վաճառքի օժանդա-
կություն երրորդ անձանց համար: 

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

(210) 20170350
(220) 13.03.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռուբեն Բաղդիշյան 
Պողոսի, Երևան, Իսահակյան 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

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

(210) 20170361
(220) 14.03.2017
(730) Սմարթեքս Ինթերնեյշնլ ԼԹԴ., SC 
(540) 

(511) 
դաս 35. խորհրդատվություն գործարարության 

(բիզնեսի) կազմակերպման հարցերով. ինքնար-
ժեքի վերլուծություն. աուդիտ (առևտրային 
գործունեության). տվյալների ավտոմատացված 
հիմնապաշարների վարում. հաշվապահական 
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գրքերի վարում. շուկայի ուսումնասիրություն. 
գործնական տեղեկատվություն. տվյալների 
էլեկտրո նային հիմնա պաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում. առևտրային գործունեության 
գնահատում. գործարար (բիզնես) տեղեկատվու-
թյան տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով.

դաս 36. ֆինանսական վերլուծություն. բորսա-
յական գնանշումներ. կապիտալ ներդրումներ. 
միջնորդային գործունեություն. ֆինանսական 
կառա վարում. բանկային գործառնությունների 
առցանց իրականացում. բորսա յական միջնոր-
դություն. ֆինանսական վարձակալություն. 
առցանց համակարգչային տվյալների բազայի 
տրամա դրվող կամ ինտերնետում ֆոնդային 
բորսայի տեղեկատվություն. ինտերնետով տրվող 
ֆինանսկան կառավարման ծառայություններ. 
ինտեր նետի միջոցով տրամադրվող արժեթղթեր 
առեւտրային ծառայություններ.

դաս 41. ակադեմիաներ (ուսուցում). 
կոլոքվիումների կազմակերպում և անցկացում. 
կոն ֆերանսների կազմակերպում և անցկացում. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
գիտաժողովների (սիմպոզիումների) կազմա-
կերպում և անցկացում. վարպետաց դասերի 
կազմակերպում և անցկացում (ուսուցում). 
մարզիչների, դասուսույցների ծառայություններ 
(ուսուցում). կոլոք վիումների կազմակերպում և 
անցկացում. կոնֆերանսների կազմակերպում 
և անցկացում. կոնգրեսների կազմակերպում 
և անցկացում. տեղեկատվություն կրթության 
և դաստիարակության հարցերով. կրթա-
դաստիարակչական ծառա յություններ. համա-
կարգչային ցանցերի կողմից տրամադրվող 
ծառայություններ առցանց խաղերի ոլորտում. 
սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
ուսուցում. մոլեխաղերի ոլորտում ծառայություններ. 
խաղատների ծառայություններ (խաղեր). 
բուքմեյքերական (մոլեխաղերի) ոլորտում 
ծառայություններ. մոլեխաղերի ոլորտում առցանց 
ծառայություններ զինոներ, խաղային  և մոլեխաղերի 
ոլորտում ծառայություններ. վիճակախաղերի 
կազմակերպում և այլ  մոլեխաղային ծառա-
յություններ.

դաս 42. ծրագրային ապահովման վարձույթ. 
ծրագրային ապահովման մշակում:

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

(210) 20170389
(220) 20.03.2017
(730) «Բելովո» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
թաղ., Փիրումյանների 4/3, 7 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 

անձեռոցիկներ.
դաս 16. թղթե անձեռոցիկներ:

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

(210) 20170395
(220) 22.03.2017
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 
8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. ստվարաթղթե տուփեր.
դաս 21. սննդային տարրաներ.
դաս 29. ձու:
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20170404
(220) 22.03.2017
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20170405
(220) 24.03.2017
(730)  Իննա Հովսեփյան, ք. Վանաձոր, Սպան դա-
րյան 89, բն. 23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. աղցաններ.
դաս 30. սենդվիչներ, ռուլետներ:

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

(210) 20170412
(220) 27.03.2017
(730) «Ինթրավել» ՍՊԸ, Երևան, Նանսենի 
17-44, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

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

(210) 20170413
(220) 27.03.2017
(730) «Սոֆտարտ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 48, բն. 45, AM 

(540) 

(511) 
դաս 16. սեղանի թղթե անձեռոցիկներ, 

զուգարանի թուղթ:
--------------

(210) 20170421
(220) 28.03.2017
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմ արարական 
աշխատանք  ների համար. լուսանկարներ. թղթա-
գրենական և գրասենյակային պիտույքներ, 
բացառությամբ կահույքի. կպչուն նյութեր գրա-
սենյակային 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. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։ 
--------------

(210) 20170427
(220) 29.03.2017
(730) Միքայել Ալեքսանյան, Երևան, Եկմալյան 
1, տուն 6, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

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

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

(210) 20170428
(220) 29.03.2017
(730) Միքայել Ալեքսանյան, Երևան, Եկմալյան 
1, տուն 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սրճարանների ծառայություններ, հյուրանոցների 
ծառայություններ, սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170429
(220) 29.03.2017
(730) Միքայել Ռաֆայելի Գյուլասարյան, 
Երևան, Մառի 13, բն. 31, AM 

(540) 

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

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

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

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

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

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

ապա հովման ծառայություններ:
--------------

(210) 20170430
(220) 30.03.2017
(730) «Կլուբնիչնայա պոլյանա» ՍՊԸ, Երևան, 
Գուլակյան 56, AM 
(540) 

(511) 
դաս 31. թարմ ելակ:

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

4949

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 05/1

02 .05 . 20 17

(210) 20170431
(220) 30.03.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ալմաստ 
Սարգսյան, ք. Էջմիածին, Չերնիշևսկի 23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. չրեր:

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

(210) 20170452
(220) 31.03.2017
(730) «Բլյու դայմոնդ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 6, 
74/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170453
(220) 31.03.2017
(730) «Բլյու դայմոնդ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 6, 
74/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170454
(220) 31.03.2017
(730) «Բլյու դայմոնդ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 6, 
74/1, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170456
(220) 31.03.2017
(730) «Արմբուրգեր» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
25/14, բն. 51, AM 
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված և 
ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն, 
թեթև մրգային հիմքով խորտիկներ, խոզի 
ապխտած կրծքամիս, պանիր, կարտոֆիլ ֆրի, 
կարտոֆիլի չիպսեր, կարտոֆիլի կեղևի տապակած 
շերտեր, ձկան ֆիլե, ձկան մսից պատրաստված 
մթերքներ, կաթ, կաթնային կոկտեյլներ, կաթնային 
ըմպելիքներ, թթու դրած բանջարեղեն, թթու դրած 
վարունգ, պահածոյացված սոխ, կարտոֆիլային 
փաթիլներ, կաթնային և բանջարեղենային հիմքով 
սոուսներ, ապուրներ, ձու, կաթի հիմքով աղանդեր 
և կոկտեյլներ.

դաս 30. սենդվիչներ, տաք սենդվիչներ, 
բիֆշտեքսով սենդվիչներ, հավի մսով սենդվիչներ, 
ձկան մսով սենդվիչներ, հաց, մթերքով լցոնած հաց, 
լցոնած բուլկիներ և սենդվիչներ, համբուրգերներ, 
բուրգերներ՝ ընդգրկված 30-րդ դասում, բլիթով 
փաթեթված ուտեստներ, համեմունքներ, մանանեխ, 
կետչուպ, մայոնեզ, աղցանների սոուսներ և 
համեմունքներ, թխած անուշեղեն, շոկոլադահամ 
բաղադրիչներով չորաբլիթներ, աղանդերային 
և շոկոլադային մուսեր, մրգային պաղպաղակ, 
կաթի հիմքով աղանդեր, թխվածքաբլիթներ, 
աղանդերային պուդինգներ, աղանդերային 
սուֆլեներ, բուրա վետացված, քաղցրացված 
աղանդերային դոնդողներ, տորթ-պաղպաղակից 
և պաղպաղակով պատրաստված աղանդեր, 
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սառը և սառեցված քաղցրա վենիք և աղանդեր, 
պատրաստի աղանդեր, խտացրած սոուսների 
տեսքով համեմունքներ.

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

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

դաս 41. զվարճություններ, դիսկոտեկ, 
կարաոկե, մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմա կերպում, թատրոններ, 
կինոթատրոններ, խաղային ատրակցիոններ, 
բոուլինգ, ֆիտնես և առողջ արարական ակումբներ, 
գիշերային ակումբներ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, սրճարանների, 
խորտկարանների, մոթելների, պանսիոնատների, 
ռեստորան ների, ինքնա սպասարկման ռեստո-
րանների, բառերի ծառայություններ, ճաշա-
տեսակների պատրաստման և առաքման 
ծառա  յություններ:

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

(210) 20170457
(220) 03.04.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
--------------

(210) 20170458
(220) 03.04.2017
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
--------------

(210) 20170466
(220) 04.04.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն 
Աղաջանյան Լևոնի, Երևան, Գյուլբենկյան 44, 
բն. 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ:

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

(210) 20170468
(220) 05.04.2017
(730) Արտակ Ասատրյան, Երևան, Նալբանդյան 
29, բն. 47, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. երաժշտական համույթների 

ծառայություն:
--------------

(210) 20170475
(220) 06.04.2017
(730) «Մոբիլայֆ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. 
Արարատ, Աղբյուր Սերոբի 4/2, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 35. բջջային հեռախոսների, նոթբուքերի, 

համակարգիչների, համակարգչային պլանշետների, 
հեռուստացույցների, ֆոտոապարատների և դրանց 
համալրող սարքերի ու աքսեսուարների մանրածախ 
վաճառք:

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

(210) 20170481
(220) 10.04.2017
(730) Գրեմ Սպուլկա Զ Օգրանիչոնոն 
Օդպովեդզյալյնոսցյոն Սպուլկա 
Կոմանդիտովա, PL 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, սորբեթ (սառեցված 

աղանդեր).
դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 

առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթ րինգ), պաղպաղակի սրճարան ներ, սրճա-
րաններ, սնունդ և ըմպելիքներ առաջարկող 
նախա  ճաշարաններ և այլ հասարակական 
սննդի օբյեկտներ, սննդի և ըմպելիքների դուրս 
հանման ծառա յություններ, սննդի և ըմպելիքների 
ապահովման ծառայություններ, պատվերով սննդա-
մթերքի ապահովման ծառայություններ, այդ թվում 
առցանց համակարգչային ցանցով:

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

(210) 20170485
(220) 10.04.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արշակ 
Վարդանյան Առաքելի, Արագածոտնի մարզ, 
գ. Ներքին Սասնաշեն, 2-րդ փ., 1-ին փակուղի, 
տուն 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. խոտաբույսերից պատրաստված 

թեյեր. չորացրած խոտաբույսեր (համեմունքներ), 
չորացրած մասուր (թեյեր), բանջարանոցային 
չորացրած կանաչի (համեմունքներ), սև և կարմիր 
պղպեղ (համեմունք):

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

(210) 20170486
(220) 11.04.2017
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20170488
(220) 11.04.2017
(730) «Ոսկեվազի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, Ոսկեվազ համայնք, գինու 
գործարան, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170490
(220) 11.04.2017
(730) «Պաս Առտ Գրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտն, 
ք. Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցու 78/43, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170491
(220) 11.04.2017
(730) «Պաս Առտ Գրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտն, 
ք. Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցու 78/43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում: 

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

(210) 20170493
(220) 13.04.2017
(730) «Սամվելյան դիզայնի և արվեստի 
կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, Մալխասյանց 25/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հուրանոցների ծառայություններ:

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

(210) 20170495
(220) 13.04.2017
(730) «Ռեջինոքս» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա 
37, AM 

(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

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

(210) 20170500
(220) 14.04.2017
(730) Գառնիկ Ղազարյան, Երևան, Պուշկինի 
21/3, բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170501
(220) 14.04.2017
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

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

(210) 20170502
(220) 14.04.2017
(730) Տովարիստվո զ օբմեժենոյու 
վիդպովիդալնիստյու «Նացիոնալնա գորիլչանա 
կոմպանիյա», UA 
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի). ապերիտիֆներ. արակ (բրնձի կամ 
եղեգնի օղի). բրենդի. գինիներ. բուրավետացված 
գինիներ. սպիտակ գինիներ. խաղողի սեղանի 
գինիներ. աղանդերային գինիներ. խաղուն 
գինիներ. գազացված գինիներ. լիկյորային գինիներ. 
թունդ գինիներ. մուսկատ (մշկախաղողի գինի). 
կիսաքաղցր գինիներ. կիսաանապակ գինիներ. 
պղպջուն գինիներ, այդ թվում գազացված. 
մրգային-հատապտղային գինիներ. վարդագույն 
գինիներ. սեղանի գինիներ. անապակ գինիներ. 
կարմիր գինիներ. վիսկի. վերմուտներ. անիսի օղի. 
անիսի լիկյոր. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). օղի. բալի օղի. տանձի սիդր. ջին. 
կոկտեյլներ. կյուրասո. լիկյորներ. պղպեղադաղձի 
(անանուխի) թրմօղի. թորման միջոցով ստացված 
ըմպելիքներ. մրգեր պարու նակող ալկո հոլային ըմպե-
լիքներ. դառը թրմօղիներ. գինի խաղողի չանչերից. 
բրնձի սպիրտ. ռոմ. սակե. սիդրեր. սպիրտային 
ըմպելիքներ. սպիրտային լուծամզուքներ. սպիր-
տային բնահյութեր (էսենցիաներ). մարսող ությանը 
նպաստող սպիրտային ըմպելիքներ. սպիրտային 
մրգային լուծա  մզուքներ. թույլ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացա ռությամբ գարեջրի։

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

(210) 20170507
(220) 18.04.2017
(730) «Իրինաս ֆեմիլի» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 
10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն, ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, մանկապարտեզներ:

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

(210) 20170508
(220) 18.04.2017
(730) Մարիամ Արշակյան, Երևան, Արամի 92, 
բն. 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ. թանկարժեք իրեր. թանկարժեք և 
կիսա թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր։

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

(210) 20170509
(220) 18.04.2017
(730) «Բերգ քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 3, Գրողների միության շենք, 2-րդ 
հարկ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

(210) 20170517
(220) 19.04.2017
(730) ՍիԻԴիՍի Ինթըրնեյշընըլ ՍՓ. Զ Օ.Օ., PL 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-

թյամբ գարեջրի)։
--------------

(210) 20170519
(220) 19.04.2017
(730) «Վանաձորի ֆուտբոլի ակադեմիա» ՍՊԸ, 
Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Աղայան փ., տուն 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20170521
(220) 19.04.2017
(730) «Թեքնոլոջի ընդ սայնս դայնամիքս» 
ՍՊԸ, Երևան, Հ. Հակոբյան 3, աջ մաս նա շենք, 
4-րդ հարկ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. ինքնահոս գրիչներ. բլոկնոտներ 

(նոթատետրեր). գրասենյակային բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). պոկովի թերթերով բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր):

--------------
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УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A23L 1/00            3093  A

B28D1/00            3094  A

E05B 9/00           3095  A

F23G5/00            3096  A

G02B 23/00         3097  A

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

        09-03                 412 S
        09-01                 413 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО



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 1882
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24398
73 (1) Իրավատեր  «Գազ Սուզան Արմենիա» ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Վրացական 5-րդ նրբանցք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Զեգա» ՍՊԸ, 
ք. Երևան, Վրացական փ. 16/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                                          Հանրապետություն
Գրանցված է                          10.04.2017

_____________________

Գրանցում No 1883
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 24406
73 (1) Լիցենզատու  «Ինտելեկտ պրոդակտս» 
ՍՊԸ, RF., 125047, g. Moskva per. Lesnoy 4-ij, d. 
11, RU
73 (2) Լիցենզառու  «Գլանժ ալկո» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Արամուս, Կենտրոնական 
փող. 62, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը     գործակալությունում 
գրանցելու օրվանից մինչև 31.12.2017թ.
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                       14.04.2017

_____________________

Գրանցում No 1884
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 15940
73 (1) Լիցենզատու  Անհատ ձեռնարկատեր 
Գրիզլով Դմիտրի Իգորևիչ, 344065, Rossiyskaya 
Federaciya, g. Rostov-na-Donu, per. Monetniy, 
d.2/7, RU
73 (2) Լիցենզառու  «Դայմեքս» ՍՊԸ, ՀՀ 0026, 
ք. Երևան, Արշակունյաց պող. 53, բն. 13, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը     մինչև 31.12.2017թ.
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.04.2017

_____________________

Գրանցում No 1885
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14060, 14061
73 (1) Իրավատեր  Մեջիքթրիփ Հոլդինգզ 
Լիմիթիդ, Ioanni Stylianou, 6, 2-nd floor, flat/office 
202, P.C. 2003, Nicosia, Cyprus, CY
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ինթրնեշնլ 
Դիսթրիբյուշն Սիսթըմզ Լիմիթիդ, Tassou Papa-
dopoulou, 6, Flat/Office 22, Agios Dometios, 2373, 
Nicosia, Cyprus, CY
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          19.04.2017

_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված 
որոշումների մասին

(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի).

Ապրանքային նշանի հայտը հետ կանչված համարելու մասին որոշումներ.

(210) Հայտի №  20151734
(220) Հայտի ներկ. թվ 04.12.2015
(730) Հայտատու՝  Հրաչյա Տոնապետյան, AM 
          Երևան, Գյուլբենկյան 30/3, բն. 28
                                Վահե Գևորգյան, AM 
                                Երևան, Արամի 9, բն. 1
(540) Ապրանքային նշան՝  

_____________________



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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



62

ՄԱՍ 1
 

62

№ 05/1 
02 .05 . 20 17

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2017.01 (11) 3093 (13) A
A23L 1/00

(21) AM20150143 (22) 28.10.2015
(72) Жирайр Агаджанян (AM), Рузанна Айрапетян 
(AM) 
(73) Жирайр Агаджанян, 0028, Ереван, Н. 
Думан 53, кв. 5 (AM), Рузанна Айрапетян, 2202, 
Абовян, Канакери 60, кв. 60 (AM) 
(54) Способ приготовления тыквеного варенья
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к способам 
приготовления варенья.

Тыкву очищают от кожуры, удаляют 
косточки, нарезают,  в течение 1,5 минут 
куски тыквы выпаривают в кипящей 
воде, затем  выдерживают в растворе 
способствующем затвердеванию, после 
чего  варят в сиропе,  затем  охлаждают в 
холодной воде. В качестве раствора  используют 
1% раствор лимонной кислоты, куски тыквы 
выдерживают в 1% растворе лимонной кислоты 
в течение 15 минут, затем варят в течение 1 часа 
в 80% сиропе.

Упрощается способ.   
_____________________

(51) 2017.01 (11) 3094 (13) A
B28D1/00

(21) AM20150142 (22) 23.10.2015
(72) Оганнес Енгоян (AM), Джон Асатрян (AM) 
(73) Оганнес Енгоян, 3101, Гюмри, Л. Мадоян 27 (AM) 
(54) Дисковая пила
(57) Изобретение относится к области добычи 
и обработки камня, в частности, к дисковым 
пилам.

Дисковая пила содержит корпус и резцы, 
установленные и зафиксированные в пазах, 
фрезерованных на его периферии. На дне 
резцов выполнены выемки. На торцевой 
поверхности нижней части резца выполнена 
замковая Г-образная выемка, смещенная от 
продольной оси резца. Центр замковой выемки 
совпадает с продольной осью симметрии резца. 
В выемке, выполненной на дне резца, установлен 
резиновый ролик. В центре резинного ролика 
установлен металлический палец. Замковая 

выемка выполнена с возможностью фиксации 
в нём пальца.

Повышаются конструктивная надежность 
и точность изготовления дисковой пилы, 
облегчается процесс эксплуатации, 6 ил.  

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3095 (13) A
E05B 9/00

(21) AM20150137 (22) 16.10.2015
(72) Альберт Погосян (AM), Сурен Погосян (AM) 
(73) Альберт Погосян, 0088, Ереван, Шираз 
20, кв. 30 (AM), Сурен Погосян, 0088, Ереван, 
Шираз 20, кв. 30 (AM) 
(54) Цилиндрический механизм секретности 
врезного замка
(57) Цилиндрический механизм секретности 
врезного замка имеет корпус, барабан, в 
котором с возможностью вращения установлен 
сердечник. Между торцевой плоской 
поверхностью сердечника и закрепляющим 
кольцом с возможностью свободного вращения 
вокруг своей оси  установлено закаленное 
кольцо. Длина корпуса равна  по крайней мере 
толщине замка, на конечной части корпуса, на 
круглой поверхности, до плоских поверхностей 
выполнена поперечная щель с толщиной по 
крайней мере 2 мм. На конце сердечника на 
внешней поверхности закреплен установленный 
внутри поперечной щели рычаг, выполненный в 
виде планки. На торцевой поверхности рычага с 
радиусом до 11,8 мм относительно оси вращения 
сердечника и по крайней мере под углом 62°  
друг от друга закреплены два цилиндрических 
выступа, оси которых параллельны оси 
вращения сердечника. Рычаг на ребрах имеет 
опорные поверхности, которые относительно 
оси вращения сердечника сделаны под такими 
углами, что вращая ключом сердечник с рычагом 
в двух направлениях,  опирались на плоские 
поверхности корпуса, обеспечивая вращение 
рычага вместе с сердечником до угла 180°.    

Исключается перемещение засова замка 
посто ронними механическими воздействиями и 
средствами, повышается надежность работы, 2 
ил.

_____________________

Сведения о выданных патентах
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(51) 2017.01 (11) 3096 (13) A
F23G5/00

(21) AM20160105 (22) 01.11.2016
(72) Армен Владимирович Адамов (RU) 
(73) ООО «Ахби-Ресайклинг» (AM) 
(54) Теплогенерирующая пиролизная уста-
новка
(57) Изобретение относится к устройствам для 
сжигания топлива, в частности к пиролизным 
установкам. 

Теплогенерирующая пиролизная установка 
имеет пиролизную камеру,  в которой установлена 
нагревательная печь, в виде пульсирующего 
воздушного реактивного двигателя, трубопровод 
для подачи топливных и пиролизных газов на 
входном канале пульсирующего воздушного 
реактивного двигателя, трубопровод 
удаления пиролизного газа, соединенный 
с трубопроводом ввода пиролизного газа и 
питатель сырья, соединненный с пиролизной 
камерой. Трубопровод удаления пиролизного 
газа соединен с концом выходного канала 
пульсирующего воздушного реактивного 
двигателя, причем на выходном канале сделаны 
отверстия. Трубопровод удаления пиролизного 
газа последовательно проходит через водосбор 
тяжелых и воздушный конденсатор легких 
фракций. В нижней части пиролизной камеры 
установлено разгрузочное отверстие. На 
трубопроводе удаления пиролизного газа 
на входе выходного канала пульсирующего 
воздушного реактивного двигателя установлен 
клапан регулятор потока пиролизных газов, а в 
верхней части пиролизной камеры установлена 
крышка.  

Увеличиваетсяе к.п.д. установки и 
надежность работы, 1 ил.
(74) Э. Нагапетян

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3097 (13) A
G02B 23/00

(21) AM20150129 (22) 07.10.2015
(72) Ованес Маргарян (AM) 
(73) Ованес Маргарян, 0040, Ереван, Ачарян 
22б, кв. 67 (AM) 
(54) Способ и устройство получения жидкого 
параболического зеркала
(57) Изобретение относится к оптическому 
приборостроению, в частности к телескопам с 
жидким зеркалом. 

Согласно способу получения жидкого 
параболического зеркала, чашу с отражающей 
жидкостью вращают вокруг центральной 
оси с постоянной скоростью. Чашу вращают 
в наклонной плоскости относительно 
горизонтальной плоскости и одновременно 
в  противоположном направлении и с постоянной 
скоростью орбитальным движением его вращают 
вокруг оси, перпендикулярной горизонтальной 
плоскости и пересекающей ее  центральную ось. 
Устройство получения жидкого параболического 
зеркала имеет чашу с отражающей жидкостью 
и механизм вращения чаши вокруг своей 
центральной оси. Устройство также имеет 
платформу, вертикально установленные на ней 
Г-образный стержень и бочкообразный сосуд. 
В платформе  установлен второй вращающий 
механизм с вращением,  противоположным 
направлению вращения первого механизма, а 
первый вращающий механизм присоединен 
к основанию бочкообразного сосуда. Чаша 
шарнирно прикреплена на периферии 
горизонтального участка Г-образного стержня, 
с возможностью поворота в вертикальной 
плоскости, а Г-образный стержень прикреплен 
ко второму вращающему механизму.

Увеличивается диапазон применения 
жидкого параболического зеркала с оптической 
осью, 3 ил.

_____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-03 (11) 412  (13) S 
(21) 20170003  (22) 23.02.2017
(72) Арам Микаелян (AM) 
(73) Частный предприниматель Геворг Асатрян, 
Ереван, ул. Ахтанак 7, д. 37 (AM) 
(54) Коробка для упаковки сладкого суджуха

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 09-01 (11) 413  (13) S 
(21) 20170004  (22) 03.03.2017
(72) Анна Тер-Есаян (AM) 
(73) ООО “Ван-Чартер”, Ереван, ул. Закяна 3, 
кв. 84 (AM) 
(54) Бутылка

_____________________
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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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