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

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

(51) 2015.01 (11) 2965 (13) A
A61C 8/00
A61C 13/00

(21) AM20150084 (22) 07.07.2015
(72) Էդվին Ռոստամի (AM), Յուրի Միքայելի 
Պողոսյան (AM) 
(73) Էդվին Ռոստամի, 0012, Երևան,Կոմիտասի 
22, բն. 20 (AM), Յուրի Միքայելի Պողոսյան, 0817, 
Արարատի մարզ, Նոր Խարբերդ 10/14 (AM) 
(54) Ներոսկրային ատամնային իմպլանտա-
ցիայի հենարանային հարմարանք
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, 
մասնավորապես՝ ներոսկրային ատամնային 
իմպլանտացիայի հենարանային հարմա-
րանքին:

Ներոսկրային ատամնային իմպլան տա-
ցիայի հենարանային հարմարանքը կատար-
ված է հենարանային և դրան ամրա կցված 
սևեռման հատվածամասեր ունեցող թիթեղի 
տեսքով: Հենարանային հատվածամասն ունի 
սևեռման անցք, իսկ սևեռման հատվածամասն 
ունի կենտրոնական պտուտակավոր անցք և 
դրա շուրջը շառավղայնորեն տեղակայված 
առնվազն մեկ թևիկ՝ ծայրամասում կատարված 
ամրակցման անցքով: Ընդ որում, հենարանային 
և սևեռման հատվածամասերը ծակոտած են: 
Թիթեղների քանակը մեկից ավելի է, իսկ 
հարակից երկու թիթեղների հենարանային 
հատվածամասերը կատարված են միաձույլ:

Ապահովվում է ներոսկրային ատամնային 
իմպլանտացիայի հենարանային սևեռման 
հուսալիությունը, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2966 (13) A
A61C 8/00

(21) AM20150085 (22) 07.07.2015
(72) Էդվին Ռոստամի (AM), Յուրի Պողոսյան (AM) 
(73) Էդվին Ռոստամի, 0012, Երևան,Կոմիտասի 
22, բն. 20 (AM), Յուրի Միքայելի Պողոսյան, 0817, 
Արարատի մարզ, Նոր Խարբերդ 10/14 (AM) 
(54) Ներոսկրային ատամնային իմպլանտա-
ցիայի եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է դիմածնոտային 
վիրաբուժությանը, մասնավորապես՝ ներ-
ոսկրային ատամնային իմպլանտացիայի եղա-
նակներին:

Եղանակն իրականացնում են հետևյալ 
կերպ. սեղանակերպ կտրվածքով բերանի 
նախադռան, քմային կամ լեզվային կողմից 
հատում են և շերտազատում ատամնաբնային 
ելունի լորձաթաղանթը վերնոսկրի հետ միասին: 
Ձևավորում են ոսկրային օթյակ իմպլանտատի 
համար, տեղադրում են պտուտակավոր 
իմպլանտատը: Շերտազատված լորձա-
թաղանթավերնոսկրային լաթը դնում են իր 
տեղը և կարում հանգուցավոր կամ անընդհատ 
կարով: Ընդ որում, մինչև պտուտակավոր 
իմպլանտատն օթյակի մեջ տեղադրելը, այն 
սևեռում են հենարանային թևավոր թիթեղին, 
որից հետո հենարանային թևավոր թիթեղի 
թևերը սևեռում են ատամնաբնային ելունին, 
ապա սևեռված իմպլանտատն օթյակի մեջ 
տեղադրելուց հետո հենարանային թևավոր 
թիթեղի թևերի տակ առաջացած դատարկ 
տարածությունը լցնում են ոսկրաստեղծումը 
խթանող կենսաբանական նյութով, իսկ 
թիթեղը ծածկում են 1.5-2մմ հաստությամբ 
ոսկրաստեղծումը խթանող կենսաբանական 
նյութով, ապա՝ ներծծվող կենսաբանական 
թաղանթով:

Ընդլայնվում են ատամնային իմպլան-
տացիայի հնարավորությունները:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2967 (13) A
A61C 8/00

(21) AM20150087 (22) 07.07.2015
(72) Էդվին Ռոստամի (AM), Յուրի Պողոսյան (AM) 
(73) Էդվին Ռոստամի, 0012, Երևան,Կոմիտասի 
22, բն. 20 (AM), Յուրի Միքայելի Պողոսյան, 0817, 
Արարատի մարզ, Նոր Խարբերդ 10/14 (AM) 
(54) Ներոսկրային ատամնային իմպլանտա-
ցիայի եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է դիմածնոտային 
վիրաբուժությանը, մասնավորապես` ներ-
ոսկրային ատամնային իմպլանտացիայի 
եղանակներին:
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Սեղանակերպ կտրվածքով բերանի 
նախադռան, քմային կամ լեզվային կողմից 
հատում և շերտազատում են ատամնաբնային 
ելունի լորձաթաղանթը վերնոսկրի հետ միասին, 
ձևավորում են ոսկրային օթյակ: Պտուտակա-
վոր իմպլանտատը սևեռում են հենարանային 
թևավոր թիթեղին, ապա սևեռված իմպլան-
տատը դնում են օթյակի մեջ, որից հետո 
հենարանային թևավոր թիթեղի թևերը սևեռում 
են ատամնաբնային ելունին: Շերտազատված 
լորձաթաղանթավերնոսկրային լաթը դնում 
են իր տեղը և կարում հանգուցավոր կամ 
անընդհատ կարով:

Ընդլայնվում են ատամնային իմպլան-
տացիայի հնարավորությունները:

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2968 (13) A
A61C8/00

(21) AM20150086 (22) 07.07.2015
(72) Էդվին Ռոստամի (AM), Յուրի Միքայելի 
Պողոսյան (AM) 
(73) Էդվին Ռոստամի, 0012, Երևան,Կոմիտասի 
22, բն. 20 (AM), Յուրի Միքայելի Պողոսյան, 0817, 
Արարատի մարզ, Նոր Խարբերդ 10/14 (AM) 
(54) Վերին ծնոտի ներոսկրային ատամնային 
իմպլանտացիայի եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է դիմածնոտային 
վիրաբուժությանը, մասնավորապես՝ վերին 
ծնոտի ներոսկրային ատամնային իմպլան-
տացիայի եղանակներին:

Սեղանակերպ կտրվածքով բերանի 
նախադռան կողմից հատում են և շերտազատում 
ատամնաբնային ելունի լորձաթաղանթը 
վերնոսկրի հետ միասին:

Բարձրացնում են հայմորյան ծոցի հատակը 
և ստեղծված ոսկրային օթյակը լցնում են 
ոսկրաստեղծումը խթանող կենսաբանական 
նյութով: Պտուտակավոր իմպլանտատը 
սևեռում են հենարանային թևավոր թիթեղին, 
ապա սևեռված իմպլանտատը տեղադրում են 
օթյակի մեջ: Հենարանային թևավոր թիթեղի 
թևերը սևեռում են ատամնաբնային ելունին: 
Հենարանային թևավոր թիթեղի թևերի տակ 
առաջացած դատարկ տարածությունը լցնում 
են ոսկրաստեղծումը խթանող կենսաբանական 
նյութով, իսկ թիթեղը ծածկում են 1.5-2մմ 
հաստությամբ ոսկրաստեղծումը խթանող 

կենսաբանական նյութով, ապա ներծծվող 
կենսաբանական թաղանթով: Շերտազատված 
լորձաթաղանթավերնոսկրային լաթը դնում 
են իր տեղը և կարում հանգուցավոր կամ 
անընդհատ կարով:

Ընդլայնվում են ատամնային իմպլան-
տացիայի հնարավորությունները: 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2969 (13) A
A61K31/00

(21) AM20150090 (22) 10.07.2015
(72) Միշա Հայկազի Հակոբյան (AM), Գևորգ 
Միշայի Հակոբյան (AM), Լուսինե Միշայի 
Հակոբյան (AM) 
(73) Միշա Հայկազի Հակոբյան, 0008, Երևան, 
Արցախի պող. 8, բն. 10 (AM), Գևորգ Միշայի 
Հակոբյան, 0018, Երևան, Խորենացու 42 (AM), 
Լուսինե Միշայի Հակոբյան, 0008, Երևան, 
Սուվորովի 53 (AM) 
(54) Չարորակ ուռուցքների դեղորայքային 
բուժման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, 
մասնավորապես՝ օնկոլոգիային և կարող 
է կիրառվել չարորակ ուռուցքային 
հիվանդությունների դեղորայքային բուժման 
համար (բազմաքիմիաթերապիա):

Եղանակն իրականացնում են հետևյալ 
կերպ. հիվանդին ներմուծում են օրգանիզմի 
ողջ բջիջների նյութափոխանակության 
պրոցեսներն ակտիվացնող հավելանյութեր՝ 
վիտամիններ, հորմոններ, ֆերմենտներ, 
շաքարներ, որից հետո իրականացնում են 
ինտենսիվ բազմաքիմիաբուժություն՝ 10 
-15 օրվա ընթացքում՝ օրական 20-30 րոպե 
ներարկման հաշվարկով, հիվանդին ներարկում 
են մինչև 6-7 անուն հակաուռուցքային 
(ցիտոստատիկ) պատրաստուկներ՝ ընտրված 
ալկիլացնող, նյութափոխականությունը 
կարգավորող ազդակներից, հակաուռուցքային 
հակաբիոտիկներից (անտրացիկլիններ), 
տակսաններից, կենսաբանական (մոնոկլոնալ 
հակամարմիններ) և այլ խմբերի նյութերից՝ 
նախատեսված հիվանդ օրգանի (տվյալ 
հիվանդության և հիվանդության տարածման 
դեպքում այլ օրգանների) բուժման համար, իսկ 
հակաթույնը ներարկում են հակաուռուցքային 
պատրաստուկների ներարկումից 15 – 20 րոպե 
անց։
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Հիվանդության ինտենսիվ բազմաքիմիա-
բուժությունից հետո, անհրաժեշտության 
դեպքում, անցկացնում են հետագա պահպա-
նողական բուժում՝ հիվանդին ներարկելով 
նախկինում բազմաքիմիաբուժության ընթացքում 
ընդունած հակաուռուցքային (ցիտոստատիկ) 
պատրաստուկներից 3-4-ը՝ 15-20 անգամ փոքր 
դեղաչափով:

 _____________________

(51) 2015.01 (11) 2970 (13) A
A61L 2/00
D21H 25/00

(21) AM20150098 (22) 27.07.2015
(72) Արմեն Սահակյան (AM), Գայանե Էլիազյան 
(AM), Լուսինե Մարգարյան (AM), Արմինե 
Պարոնիկյան (AM), Խաչատուր Սահակյան (AM) 
(73) «Մատենադարան» Մ. Մաշտոցի անվան հին 
ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ 
ՊՈԱԿ, 0009, Երևան, Մաշտոցի 53 (AM) 
(54) Գրադարանային ֆոնդերն ախտահանող 
բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է ախտա-
հանող բաղադրանյութերին, մասնա-
վորապես՝  գրադարանային ֆոնդերն 
ախտահանող բաղադրանյութերին:

Գրադարանային ֆոնդերն ախտահանող 
բաղադրանյութը ներառում է Կոչիի ուրցի, 
արծաթատերև տարկավանի, նեղատերև 
հազարատերևուկի, օշինդր երևանյանի 
և բլդրղան Սոսնովսկու թորվածքներ և 
ուրցադաղձի եթերայուղ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). 
Կոչիի ուրցի թորվածք՝ 10-18, արծաթատերև 
տարկավանի թորվածք՝  16.4-18, նեղատերև 
հազարատերևուկի թորվածք՝ 16.4-18, օշինդր 
երևանյանի թորվածք՝ 16.4-18, բլդրղան 
Սոսնովսկու թորվածք՝ 16.4-18 և ուրցադաղձի 
եթերայուղ՝ 16.4-18:

Ընդլայնվում է գրադարանային ֆոնդերն 
ախտահանող բաղադրանյութերի տեսականին։

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2971 (13) A
C01B33/00

(21) AM20150081 (22) 03.07.2015
(72) Նշան Հովհաննեսի Զուլումյան (AM), Հայկ 
Ալեքսանդրի Բեգլարյան (AM), Աննա Ռաֆայելի 
Իսահակյան (AM), Արթուր Անդրանիկի Գաբ-
րիելյան (AM), Աննա Միհրանի Թերզյան (AM) 
(73) Նշան Հովհաննեսի Զուլումյան, 0051, 
Երևան, Գրիբոյեդովի 3, բն. 29 (AM), Հայկ 
Ալեքսանդրի Բեգլարյան, 0014, Երևան, 
Պարույր Սևակի 8/1, բն. 91 (AM) 
(54) Բետա-վոլաստոնիտի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
β-վոլաստոնիտի ստացման եղանակներին 
և կարող է կիրառվել գունանյութերի, 
պլաստմասսաների, մեկուսիչների, ռետինա-
տեխնիկական իրերի, թղթի, ադսորբենտների, 
կոսմետիկական միջոցների և կերամիկայի 
արտադրություններում:

Սիլիկահող և կալցիումի օքսիդ 
պարունակող նյութերը փոխազդում են, 
առաջացած կալցիումի հիդրոսիլիկատի 
նստվածքն անջատում են, լվանում, չորացնում, 
ապա թրծում: Որպես սիլիկահող պարունակող 
նյութ օգտագործում են սերպենտինիտից 
մագնեզիումի միացությունների արտադրության 
թափոն՝ շերտավոր սիլիցիումի երկօքսիդ, 
որպես կալցիումի օքսիդ պարունակող 
բաղադրամաս՝ կրաքար, փոխազդումն 
իրականացնում են 85-95 °C ջերմաստիճանում 
նատրիումի հիդրօքսիդ պարունակող լուծույթի 
առկայությամբ, ռեակցիայի խառնուրդում 
պինդ և հեղուկ ֆազերի 1:15 զանգվածային 
հարաբերակցությամբ, կալցիումի 
հիդրո սիլիկատը թրծում են 810-830°C 
ջերմաստիճանում 30-40 րոպեի ընթացքում:

Պարզեցվում է եղանակը, ստացվում 
է ասեղնաձև բյուրեղների չափերի բարձր 
համասեռությամբ β-վոլաստոնիտ: 

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

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

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2015.01 (11) 427  (13) U
A23L1/00

(21) AM20150096U (22) 24.07.2015
(72) Ռոբերտ Մելոյան (AM) 
(73) Ռոբերտ Մելոյան, ԼՂՀ, Քաշաթաղի շրջան, 
գյուղ Հայթաղ (AM) 
(54) Մեղրի հիմքով սննդային մթերք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
սննդարդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ 
մեղրի հիմքով սննդային մթերքին:

Մեղրի հիմքով սննդային մթերքը ներառում 
է մեղր, Տրյուֆել սև սնկի չորացված աղացվածք 
և կոնյակ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ (զանգվ.%). մեղր՝ 84,5-
95,0, Տրյուֆել սև սնկի չորացված աղացվածք՝  
0,3-0,5, կոնյակ՝ 4,7-15,0:

Բարձրացվում են մթերքի ֆունկցիոնալ 
հատկությունները: 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 428 (13) U
H03F 1/00
H02M 7/00
H03G 1/00

(21) AM20150082U (22) 06.07.2015
(72) Սամվել Ստեփանյան (AM), Էդուարդ 
Հարությունյան (AM), Մերի Հովհաննիսյան (AM) 

(73) Սամվել Ստեփանյան, 0065, Երևան, 
Ուլնեցու 74, բն. 5 (AM), Էդուարդ Հարությունյան, 
0031, Երևան, Զոհրապի 115 (AM), Մերի 
Հովհաննիսյան, 0062, Երևան, Նելսոն 
Ստեփանյան 7, բն. 32 (AM) 
(54) Ռադիոալիքային մոդուլների հզորության 
գումարման եղանակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է կերպա-
փոխման   տեխնիկային, մասնավորապես՝ 
հզորությունների կառավարելի  գումարմանը:

Ըստ եղանակի որպես ռադիոալիքային 
մոդուլներ վերցնում են գեներատոր-
ուժեղարար համակարգեր: Համակարգերը 
զուգահեռ միացնում են, դրանց 
կառավարման համակարգից գեներատոր-
ուժեղարար համակարգերին տալիս են 
ամպլիտուդաժամանակային ազդանշաններ: 
Գեներատորների համաժամացման մուտ քերի 
միջոցով իրականացնում են կառավարելի 
փուլերով համաժամացում և գումարիչի 
միջոցով կատարում են գեներատոր-ուժեղարար 
համակարգերի ելքային ազանշանների 
գումարում:

Ելքային ազդանշանի ձևի փոփոխման 
միջոցով ընդլայնվում են համակարգի 
ֆունցիոնալ հնարավորությունները, ապա-
հովվում է աղմուկի նվազեցումը, 1 նկ.:

_____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

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

Տեղեկություններ գրանցված  արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 11-01 (11) 374  (13) S 
(21) 20150025  (22) 20.07.2015
(72) Արեգ Աղասարյան (AM) 
(73) Արեգ Աղասարյան (AM) 
(74) Ա. Գալոյան
(54) Ոսկերչական իր՝ մատանի
(55) 

_____________________
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25 . 1 1 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 12-15 (11) 375  (13) S 
(21) 20150023  (22) 30.06.2015
(72) Սերգեյ Յուրյեվիչ Բոնդարենկո (RU) 
(73) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեն-
նոստյու «Պովոլժսկայա շիննայա կոմպանիա» 
(RU) 
(74) Հ. Դավթյան
(54) Դողի պաշտպանաշերտ
(55) 

_____________________

(51) 19-04 (11) 376 (13) S 
(21) 20150029  (22) 20.08.2015
(72) Էդուարդ Ֆելիքսի Ասատրյան (AM) 
(73) «Լիոն Փրինթինգ Սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Պարոնյան 4/1 (AM) 
(54) Հուշանվերային գիրք՝ օբսիդիանի քարի 
կազմով և արծաթե խաչով, հուշանվերային 
գիրք՝ օբսիդիանի քարի կազմով և փայտե 
տուփով՝ արծաթե դրոշմով, հուշանվերային 
գիրք՝ օբսիդիանի քարի կազմով և զամշե 
պարկով
(55) 
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№ 11 
25 . 1 1 . 20 15

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

111 գրանցման հերթական համարը
151 գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
152 թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
181 գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը 
             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 
             արտոնագրային հավատարմատար

646

526

 740
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№ 11 
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(210) 20141077  (111) 23580
(220) 03.07.2014 (151) 10.11.2015
   (181) 03.07.2024
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հարություն 
Մարգարյան, 0076 Երևան, Ա. Հովհաննիսյան 
6, բն. 24, AM 
(442) 04.08.2014
(540) 

(526) «COTTON CANDY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, փիրուզագուjն, բաց վարդագույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք:
_____________________

(210) 20141559  (111) 23581
(220) 20.10.2014 (151) 10.11.2015
   (181) 20.10.2024
(730) Նիկայի Գուլֆ ՖԶԿՕ, AE 
(442) 05.03.2015
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 7. խառնիչներ. բլենդերներ. հյութա-

մզիչներ. փոշեկուլներ. կոմբայններ. լվացքի 
մեքենաներ. էլեկտրական մսաղացներ. 
սրճաղացներ՝ բոլորը ընդգրկված 7-րդ 
դասում և վերոնշյալ ապրանքների համար 
նախատեսված աքսեսուարներ. մեքենաներ 
և հաստոցներ. ավտոմատ շարժիչներ և 
մեխանիկական շարժիչներ (բացառությամբ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). մեքենաների 
կցորդիչներ և փոխանցման տարրեր 
(բացառությամբ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների), 
գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ 
ձեռքով կառավարվողերի. ձվի ինկուբատորներ. 
առևտրի ավտոմատներ. շորեր արդուկելու 
սարքավորումներ.

դաս 8. էլեկտրական արդուկ.
դաս 9. հեռուստացույցներ. VCD. DVD. 

MP3 նվագարկիչներ և ձայնագրիչներ. CD 
նվագարկիչներ և ձայնագրիչներ. ավտո-
մեքենաների ստերեո համակարգեր. աուդիո 
բարձրախոսներ. ձայներիզային նվագարկիչներ 
և ձայնագրիչներ. ռադիոընդունիչներ. 
ավտոմեքենայի ռադիոընդունիչներ. մազերի 
ձևավորման սարքեր. լողասենյակի կշեռքներ. 
միջատների ոչնչացման համար նախատեսված 
սարքեր. հեռախոսներ. զանգահարողին 
նույնականացնելու հնարավորությամբ հեռա-
խոսներ. տեսախաղեր, բոլորը ընդգրկված 
9-րդ դասում և վերոնշյալ ապրանքների համար 
նախատեսված աքսեսուարներ. գիտական, 
ծովային, գեոդեզիական, լուսանկարչա-
կան, կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, 
կշռման, չափման, ազդանշանման, ստուգման 
(վերահսկողության), փրկության և ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, 
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, 
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ձայնագրման սկավառակներ. կոմպակտ 
սկավառակներ և այլ թվային ձայնագրման  
կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ. տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ, 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 11. օդորակման ապարատներ. 
օդորակիչներ. օդորակման զտիչներ. հովաց-
ման սարքավորումներ. սառնարանային 
սարքավորումներ. սառնարաններ. ջրի բաշխիչ 
(դիսպենսեր). գազի սալօջախ. էլեկտրական 
սալօջախ. տոստերներ. էլեկտրական 
թեյնիկներ. սալօջախի սկավառակներ. 
գազօջախներ. ջեռոցներ. միկրոալիքային 
վառարաններ. ճարպաջեռոցներ. սրճեփներ, 
ադիբուդի պատրաստող սարքեր. գրիլի 
եղանակով սննդամթերքների պատրաստման 
էլեկտրական սարքավորում. էլեկտրական 
թավաներ. բրնձի պատրաստման սարքեր. 
դեմքի շոգեբաղնիքներ. մազերի չորացուցիչներ 
(ֆեն). լապտերներ. ջահեր. յուղային 
ռադիատորներ. էլեկտրական կվարցե 
վառարաններ. էլեկտրական փչող սարքեր 
հովացման համար. լամպեր լուսավորման 
նպատակների համար, բոլորը ընդգրկված 
11-րդ դասում և վերոնշյալ ապրանքների 
համար նախատեսված աքսեսուարներ. 
շոգու արտադրման, սննդի պատրաստման, 
սառնարանային, չորացման, օդափոխման, 
ջրամատակարարման և սանիտարական 
նպատակների համար նախատեսված սարքեր. 
պաղպաղակ պատրաստող էլեկտրական 
սարքեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20141702  (111) 23582
(220) 18.11.2014 (151) 10.11.2015
   (181) 18.11.2024
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(511) 

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

_____________________

(210) 20141704  (111) 23583
(220) 18.11.2014 (151) 10.11.2015
   (181) 18.11.2024
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20141788  (111) 23584
(220) 03.12.2014 (151) 10.11.2015
   (181) 03.12.2024
(730) Նիտիհա Քորփորեյշըն, JP 
(442) 20.04.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և կապույտ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 6. գունավոր մետաղներ և 

դրանց համահալվածքներ. շինարարական 
մետաղական նյութեր, այդ թվում` 
առաստաղային տախտակներ,  պանելներ 
և հատակի տախտակներ. շինարարական 
պանելների տեղադրման համար 
մետաղական կալունակներ, բարձակներ. 
մետաղական ծածկարաններ շինարարական 
կառուցվածքների համար. մետաղական 
երեսպատվածքներ, թիթեղվածքներ, պատ-
վածքներ (շինարարական). մետաղական 
տանիքներ. մետաղական պանելներ պատերի 
երեսպատման համար. շինարարական 
սալիկներ (մետաղական). տանիքապատվածք 
(մետաղական). շինարարական վահաններ 
(մետաղական), այդ թվում` սալիկներ, սալեր 
առաստաղի և հատակի համար. շինանյութեր, 
այդ թվում` համակցված պանելներ մետաղի 
հիմքի վրա. հրահեստ մետաղական 
շինանյութեր. արտաքին երեսպատում 
(մետաղական).

դաս 19. ոչ մետաղյա  շինանյութեր. ոչ 
մետաղական կցամասեր. ծեփածո զարդեր 
պատուհանների համար, ոչ մետաղական. 
աղյուսներ. կերամիկական որմնապանելներ. 
կերամիկական արտաքին անկյունակներ. 
կերամիկական ներքին անկյունակներ. 
կերամիկական ծեփածո զարդեր 
պատուհանների համար. կերամիկական 
կղմինդրներ. կերամիկական երեսվածքներ 
և պատվածքներ որմնապանելների և սալերի 
համար. խեցեսալեր. կրային նյութերից 
կղմինդրներ. կրային նյութերից որմնա  -
պա նելներ. կրային նյութերից արտաքին 
անկյու նակ ներ. կրային նյութերից 
ներքին անկյունակ ներ. կրային նյութե-
րից ծեփածո զարդեր պատուհանների 
հա մար (շինարարական). կրային նյու-
թերից երեսվածքներ և պատվածք ներ 
որմնապանելների և սալերի համար. կրային 
նյութերից սալիկներ. կրային նյութերից 
տանիքապատվածքներ.  կրային նյութերից 
սալեր հատակի համար. սվաղած մակերեսով 
պատաշարի սալիկներ և պանելներ. ռետինե 
սալեր հատակի համար. պատաշարի սալիկ  ների 
և պանելների ռետինե պատվածքներ և երես -
վածքներ.   ռետինե տանիքապատվածք  ներ. 

պլաստիկ տանիքապատվածքներ. պլաստիկ 
որմնա պանելներ. պլաստիկ արտաքին 
անկյունակներ. պլաստիկ ներքին անկյունակ-
ներ. պլաստիկ զարդեր պատուհանների համար 
(շինարարական). պլաստիկ երեսվածքներ 
և պատվածքներ որմնապանելների և 
սալերի համար. պլաստիկ սալեր հատակի 
համար. պլաստիկ տանիքապատվածքներ. 
արհեստական նյութերից շինարարական 
տախտակներ. պատրաստի շինարարական 
հավաքակազմեր (բացառությամբ մետա ղա-
կանների). իրեր ցեմենտից և ցեմենտանյութից. 
ցեմենտե արտաքին պատեր. լաստակներ 
(շինարարական). շինարարական քար. շինա-
րարական ապակի։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141789  (111) 23585
(220) 03.12.2014 (151) 10.11.2015
   (181) 03.12.2024
(730) Նիտիհա Քորփորեյշըն, JP 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 6. գունավոր մետաղներ և 

դրանց համահալվածքներ. շինարարական 
մետաղական նյութեր, այդ թվում` 
առաստաղային տախտակներ,  պանելներ 
և հատակի տախտակներ. շինարարական 
պանելների տեղադրման համար մետա-
ղական կալունակներ, բարձակներ. 
մետաղական ծածկարաններ շինարարական 
կառուցվածքների համար. մետաղական 
երեսպատվածքներ, թիթեղվածքներ, պատ-
վածքներ (շինարարական). մետաղական 
տանիքներ. մետաղական պանելներ պատերի 
երեսպատման համար. շինարարական 
սալիկներ (մետաղական). տանիքապատվածք 
(մետաղական). շինարարական վահաններ 
(մետաղական), այդ թվում` սալիկներ, սալեր 
առաստաղի և հատակի համար. շինանյութեր, 
այդ թվում` համակցված պանելներ մետաղի 
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հիմքի վրա. հրահեստ մետաղական 
շինանյութեր. արտաքին երեսպատում 
(մետաղական).

դաս 19. ոչ մետաղյա  շինանյութեր. ոչ 
մետաղական կցամասեր. ծեփածո զարդեր 
պատուհանների համար, ոչ մետաղական. 
աղյուսներ. կերամիկական որմնապանելներ. 
կերամիկական արտաքին անկյունակներ. 
կերամիկական ներքին անկյունակներ. 
կերամիկական ծեփածո զարդեր պատու-
հանների համար. կերամիկական կղմինդրներ. 
կերամիկական երեսվածքներ և պատվածքներ 
որմնապանելների և սալերի համար. 
խեցեսալեր. կրային նյութերից կղմինդրներ. 
կրային նյութերից որմնապանելներ. կրային 
նյութերից արտաքին անկյունակներ. կրային 
նյութերից ներքին անկյունակներ. կրային 
նյութերից ծեփածո զարդեր պատուհանների 
համար (շինարարական). կրային նյու-
թերից երեսվածքներ և պատվածքներ 
որմնապանելների և սալերի համար. կրային 
նյութերից սալիկներ. կրային նյութերից 
տանիքապատվածքներ.  կրային նյութերից 
սալեր հատակի համար. սվաղած մակերեսով 
պատաշարի սալիկներ և պանելներ. ռետինե 
սալեր հատակի համար. պատաշարի սալիկների 
և պանելների ռետինե պատվածքներ և 
երեսվածքներ. ռետինե տանիքապատվածքներ. 
պլաստիկ տանիքապատվածքներ. պլաստիկ 
որմնապանելներ. պլաստիկ արտաքին 
անկյունակներ. պլաստիկ ներքին անկյունակներ. 
պլաստիկ զարդեր պատուհանների համար 
(շինարարական). պլաստիկ երեսվածքներ 
և պատվածքներ որմնապանելների և 
սալերի համար. պլաստիկ սալեր հատակի 
համար. պլաստիկ տանիքապատվածքներ. 
արհեստական նյութերից շինարարական 
տախտակներ. պատրաստի շինարարական 
հավաքակազմեր (բացառությամբ մետա ղա-
կանների). իրեր ցեմենտից և ցեմենտանյութից. 
ցեմենտե արտաքին պատեր. լաստակներ 
(շինարարական). շինարարական քար. 
շինարարական ապակի։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141790  (111) 23586
(220) 03.12.2014 (151) 10.11.2015
   (181) 03.12.2024
(730) Նիտիհա Քորփորեյշըն, JP 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 6. գունավոր մետաղներ և 

դրանց համահալվածքներ. շինարարական 
մետաղական նյութեր, այդ թվում` 
առաստաղային տախտակներ,  պանելներ 
և հատակի տախտակներ. շինարարական 
պանելների տեղադրման համար 
մետաղական կալունակներ, բարձակներ. 
մետաղական ծածկարաններ շինարարական 
կառուցվածքների համար. մետաղական 
երեսպատվածքներ, թիթեղվածքներ, պատ-
վածքներ (շինարարական). մետաղական 
տանիքներ. մետաղական պանելներ պատերի 
երեսպատման համար. շինարարական 
սալիկներ (մետաղական). տանիքապատվածք 
(մետաղական). շինարարական վահաններ 
(մետաղական), այդ թվում` սալիկներ, սալեր 
առաստաղի և հատակի համար. շինանյութեր, 
այդ թվում` համակցված պանելներ մետաղի 
հիմքի վրա. հրահեստ մետաղական 
շինանյութեր. արտաքին երեսպատում 
(մետաղական).

դաս 19. ոչ մետաղյա  շինանյութեր. ոչ 
մետաղական կցամասեր. ծեփածո զարդեր 
պատուհանների համար, ոչ մետաղական. 
աղյուսներ. կերամիկական որմնապանելներ. 
կերամիկական արտաքին անկյունակներ. 
կերամիկական ներքին անկյունակներ. 
կերամիկական ծեփածո զարդեր պատու-
հանների համար. կերամիկական կղմինդրներ. 
կերամիկական երեսվածքներ և պատվածքներ 
որմնապանելների և սալերի համար. 
խեցեսալեր. կրային նյութերից կղմինդրներ. 
կրային նյութերից որմնապանելներ. կրային 
նյութերից արտաքին անկյունակներ. կրային 
նյութերից ներքին անկյունակներ. կրային 
նյութերից ծեփածո զարդեր պատուհան-
ների համար (շինարարական). կրային 



ԳՅՈՒՏԵՐ

23

ՄԱՍ 1

23

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 15

նյութերից երեսվածքներ և պատվածքներ 
որմնապանելների և սալերի համար. կրային 
նյութերից սալիկներ. կրային նյութերից 
տանիքապատվածքներ.  կրային նյութերից 
սալեր հատակի համար. սվաղած մակերեսով 
պատաշարի սալիկներ և պանելներ. ռետինե 
սալեր հատակի համար. պատաշարի սալիկների 
և պանելների ռետինե պատվածքներ և 
երեսվածքներ. ռետինե տանիքապատվածքներ. 
պլաստիկ տանիքապատվածքներ. պլաստիկ 
որմնապանելներ. պլաստիկ արտաքին 
անկյունակներ. պլաստիկ ներքին անկյունակներ. 
պլաստիկ զարդեր պատուհանների համար 
(շինարարական). պլաստիկ երեսվածքներ 
և պատվածքներ որմնապանելների և 
սալերի համար. պլաստիկ սալեր հատակի 
համար. պլաստիկ տանիքապատվածքներ. 
արհեստական նյութերից շինարարական 
տախտակներ. պատրաստի շինարարական 
հավաքակազմեր (բացառությամբ մետա ղա-
կանների). իրեր ցեմենտից և ցեմենտանյութից. 
ցեմենտե արտաքին պատեր. լաստակներ 
(շինարարական). շինարարական քար. 
շինարարական ապակի։
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141893  (111) 23587
(220) 22.12.2014 (151) 10.11.2015
   (181) 22.12.2024
(730) «Սպրինտ ուեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի նրբ. 
5ա, բն. 31, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

(526) «Yerevan» և «events» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. ծրագրային ներբեռնվող և 
չներբեռնվող հավելվածներ հեռախոսների և 
համակարգիչների համար.

դաս 45. սոցիալական ցանցերի առցանց 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20141912  (111) 23588
(220) 25.12.2014 (151) 10.11.2015
   (181) 25.12.2024
(730) «Հելլո» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գ. 
Աշնակ, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

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

գուլպաներ:
_____________________

(210) 20141913  (111) 23589
(220) 25.12.2014 (151) 10.11.2015
   (181) 25.12.2024
(730) «Հելլո» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, գ. 
Աշնակ, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 
գուլպաներ:

_____________________
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(210) 20150038 (111) 23590
(220) 26.01.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 26.01.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սմբատ 
Հայրապետյան, Արարատի մարզ, գ. Շահումյան, 
Սևակի 7, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(511) 
դաս 19. պլաստմասսայե պրոֆիլներ:

_____________________

(210) 20150114  (111) 23591
(220) 04.02.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 04.02.2025
(730) «Հայլենդ Սելլարս» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլ-
բենկյան 2/47, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20150189  (111) 23592
(220) 19.02.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 19.02.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր  Ջուլետտա Գրի-
գորյան, Երևան, Նոր Նորքի 7-րդ զ., 23/1, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

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

դաս 35. առևտուր.
դաս 44. գեղեցկության սրահ:

_____________________

(210) 20150250  (111) 23593
(220) 02.03.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 02.03.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

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

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20150251  (111) 23594
(220) 02.03.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 02.03.2025
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

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

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20150270  (111) 23595
(220) 04.03.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 04.03.2025
(730) Սալմոֆուդ Էս.Էյ., CL 
(442) 07.05.2015
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(540) 

(511) 
դաս 5. անասնաբուժական պատրաս-

տուկներ, դիետիկ սննդամթերք և դիետիկ 
նյութեր անասնաբուժական նպատակների 
համար, սննդային հավելանյութեր կենդա-
նիների համար.

դաս 31. կերեր կենդանիների համար, այդ 
թվում՝ կերեր ձկների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150291  (111) 23596
(220) 09.03.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 09.03.2025
(730) «Ջի2էյ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի պող., 42, 
գրասենյակ 4, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(526) «TRAVEL COMPANY» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

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

_____________________

(210) 20150298 (111) 23597
(220) 10.03.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 10.03.2025
(730) «Տորիաներ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 46, 
բն. 10, AM 
(442) 03.04.2015

(540) 

(526) «LOUNGE» բառն ինքնուրույն պահ պա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150299  (111) 23598
(220) 10.03.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 10.03.2025
(730) «Տորիաներ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 46, 
բն. 10, AM 
(442) 03.04.2015
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ռեստորանների 
ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________
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(210) 20150334  (111) 23599
(220) 13.03.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 13.03.2025
(730) «Տրանս լոջիստիք» ՍՊԸ, Երևան, Նորա-
գյուղ, տուն 396, AM 
(442) 20.04.2015
(540) 

(526) «TRANSLOGISTICS» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կապույտ, մոխրագույն, նարնջագույն և դեղին 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. բեռնափոխադրման ծառայու-
թյուններ. ոչ ստանդարտ բեռների տեղափոխում. 
հավաքական բեռների տեղափոխում. 
շինարարական ապրանքների, շինանյութի 
տեղափոխում:

_____________________

(210) 20150339 (111) 23600
(220) 13.03.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 13.03.2025
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 07.05.2015
(540) 

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

դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-
խոտ, ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ սնուս. սիգարետներ, 
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, 
սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույքներ, 
որոնք ընդգրկված են 34-րդ դասում. սիգարետի 
թուղթ, սիգարետի պարկուճներ և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150360 (111) 23601
(220) 16.03.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 16.03.2025
(730) Սավենսիա ՍԱ, FR 
(442) 20.05.2015
(310) 2014734553   (320) 13.10.2014   (330) RU
(540) 

(511) 
դաս 29. պանիր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20150381  (111) 23602
(220) 19.03.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 19.03.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
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սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար. ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա-
խոտի համար. լուցկու տուփեր, ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150444 (111) 23604
(220) 03.04.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 03.04.2025
(730) Սիփլա Լիմիթիդ, IN 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

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

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սար քեր և գործիքներ, վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150456 (111) 23605
(220) 07.04.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 07.04.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր 
Քոթանջյան Սանասարի, Երևան, Օրբելի 12, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(526) «very high security» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ  և երկնագույն գունային համակ ցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20150490 (111) 23606
(220) 09.04.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 09.04.2025
(730) «Մելինեի պարտեզ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հասրաթյան 29/3, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(526) «բնական արտադրանք» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց կանաչ, կարմիր գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 

այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ:

_____________________

(210) 20150492  (111) 23607
(220) 09.04.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 09.04.2025
(730) «Արմագրո» ՍՊԸ, Երևան, Բայդուկովի 
25, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, մանուշակագույն և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացա հա-
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և 
բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ:

_____________________

(210) 20150493 (111) 23608
(220) 10.04.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 10.04.2025
(730) Լոտե Քոնֆեքշնրի Քո., Լթդ., KR 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 

ձողիկ (կամ ձողիկի տեսքով թխվածքաբլիթ) 
ընկույզով շոկոլադում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150495 (111) 23609
(220) 10.04.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 10.04.2025
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Հոլդինգովայա Կոմպանիա «Լադոգա», RU 
(442) 07.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ապերիտիվներ. արաքներ. բրենդի. 

գինիներ. խաղողի քուսպից պատրաստված 
գինի. վիսկի. օղի. անիսոնի օղի. բալի օղի. 
ջին. դիջեստիվներ (լիկյորներ և ալկոհոլային 
խմիչքներ). կոկտեյլներ. կյուրասո. անիսոնի 
լիկյոր. լիկյորներ. խառնված ալկոհոլային 
խմիչքներ. բացառությամբ գարեջրի հիմքով 
խմիչքների. ալկոհոլային խմիչքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
խմիչքներ. սպիրտային խմիչքներ. թորման 
միջոցով ստացված խմիչքներ. մեղրի խմիչքներ. 
անանուխի թրմօղիներ. դառնահամ թրմօղիներ. 
նիրա (շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային 
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խմիչք). ռոմ. սակե. տանձի սիդր. սիդրեր. բրնձի 
սպիրտ. սպիրտային լուծամզուքներ. մրգային 
սպիրտային լուծամզուքներ.  սպիրտային 
բնահյութեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150497  (111) 23610
(220) 11.04.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 11.04.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մանե Սահակյան, 
ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 6, բն. 36, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

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

դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետի-
կական ծառայություններ:

_____________________

(210) 20150507  (111) 23611
(220) 15.04.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 15.04.2025 
(730) Արմեն Մովսիսյան, Երևան, Քանաքեռ 
1-ին փ., տուն 22, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(526) «AUTO SERVICE» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. առևտուր.
դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկական 

սպասարկում:
_____________________

(210) 20150516  (111) 23612
(220) 16.04.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 16.04.2025
(730) «Երևանի կենցաղային քիմիայի գոր ծա-
րան» ԲԲԸ, Երևան, Արշակունյաց 125/3, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

 դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար, 
օճառներ, կենցաղային հակաստատիկ, 
անուշաբույր նյութեր լվացքի հոտավորման 
համար, ժավելաջուր, ապակիներ մաքրող 
հեղուկ, այդ թվում՝ մեքենաների ապակիներ 
մաքրող հեղուկ, կիզելգուր փայլեցնելու համար, 
ներկանյութեր զուգարանի ջրի համար, 
սպիտակեցնող կավիճ, մաքրող կավիճ, օճառ, 
ախտահանիչ օճառ, օճառ հոտազերծիչ, 
գործվածքի երանգը վերականգնող օճառ, 
հատիկավոր ձեռքի օճառ, ջրածնի պերօքսիդ 
կոսմետիկական նպատակների համար, 
նախալվացքի միջոցներ, օսլայող միջոցներ, 
լվացքը փափկացնող միջոցներ, լվացող 
միջոցներ, չոր մաքրման միջոցներ, ժանգը 
հեռացնող միջոցներ, կոյուղու խողովակների 
մաքրող միջոցներ, լվացքի սպիտակեցնող 
միջոցներ, լվացքի գույնը վերականգնող 
միջոցներ, փայլ տվող միջոցներ, լաքահանիչ 
միջոցներ, մաքրող լուծույթներ, անձեռոցիկ, 



ԳՅՈՒՏԵՐ

30

ՄԱՍ 1

30

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 15

լեղակ, անձեռոցիկներ կոսմետիկական  
լոսյոններով տոգորված, ճարպազերծող 
բևեկնախեժ, սպիտակեցնող սոդա, սոդա 
լվացքի համար, մաքրող սոդա, անուշադրի 
սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց), լվացող 
միջոցներ, ճարպահանող միջոցներ, մաքրման 
համար նախատեսված լաթ: 

_____________________

(210) 20150530 (111) 23613
(220) 17.04.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 17.04.2025
(730) «Զոլոտոյ Դյուկ» ՍՊԸ, Երևան, Սաֆարյան 
14/4, AM 
(442) 07.05.2015
(540) 

(511) 
դաս 9. ներբեռնվող համակարգչային ծրա-

գրային հավելվածներ բջջային հեռա խոսների 
համար.

դաս 39. տաքսի ծառայություն. տաքսի 
ծառայության ավտոմեքենաների առցանց 
ամրագրման ծառայություն:

_____________________

(210) 20150537  (111) 23614
(220) 20.04.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 20.04.2025
(730) «Երևանի կենցաղային քիմիայի գործա-
րան» ԲԲԸ, Երևան, Արշակունյաց 125/3, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

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

(511) 
 դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկ ներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար, 
օճառներ, կենցաղային հակաստատիկ, 
անուշաբույր նյութեր լվացքի հոտավորման 
համար, ժավելաջուր, ապակիներ մաքրող 
հեղուկ, այդ թվում՝ մեքենաների ապակիներ 
մաքրող հեղուկ, կիզելգուր փայլեցնելու համար, 
ներկանյութեր զուգարանի ջրի համար, 
սպիտակեցնող կավիճ, մաքրող կավիճ, օճառ, 
ախտահանիչ օճառ, օճառ հոտազերծիչ, 
գործվածքի երանգը վերականգնող օճառ, 
հատիկավոր ձեռքի օճառ, ջրածնի պերօքսիդ 
կոսմետիկական նպատակների համար, 
նախալվացքի միջոցներ, օսլայող միջոցներ, 
լվացքը փափկացնող միջոցներ, լվացող 
միջոցներ, չոր մաքրման միջոցներ, ժանգը 
հեռացնող միջոցներ, կոյուղու խողովակների 
մաքրող միջոցներ, լվացքի սպիտակեցնող 
միջոցներ, լվացքի գույնը վերականգնող 
միջոցներ, փայլ տվող միջոցներ, լաքահանիչ 
միջոցներ, մաքրող լուծույթներ, անձեռոցիկ, 
լեղակ, անձեռոցիկներ կոսմետիկական  
լոսյոններով տոգորված, ճարպազերծող 
բևեկնախեժ, սպիտակեցնող սոդա, սոդա 
լվացքի համար, մաքրող սոդա, անուշադրի 
սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց), լվացող 
միջոցներ, ճարպահանող միջոցներ, մաքրման 
համար նախատեսված լաթ: 

_____________________

(210) 20150543  (111) 23615
(220) 21.04.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 21.04.2025
(730) «ՄԲՄ» ՍՊԸ, Երևան, Մանանդյան 33/21, AM 
(442) 20.05.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և արծաթագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճար-
պազերծման և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի 
փոշիներ և մածուկներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150553  (111) 23616
(220) 22.04.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 22.04.2025
(730) ՄասթրՔարդ Ինթերնեյշնլ Ինքորփո-
րեյթիդ, Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 07.05.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, դեղնանարնջագույն, սպիտակ և սև գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. hամակարգչային ապարատներ 
և ծրագրային պլատֆորմներ վճարում-
ների, դրամագործության, վարկաքարտերի, 
հաշվե քարտերի, վճարաքարտերի, ավտո-
մատացված դրամամեքենաների (բանկո-
մատների), կուտակված գումարի, 
էլեկտրոնային դրամամիջոցների փոխան-
ցումների, էլեկտրոնային վճարումների, 
հաշվեվճարների տվյալների էլեկտրոնային 
մշակման և փոխանցման, կանխիկ 
վճարումների, գործարքների իսկության, 
երթուղման, իրավազորության տրամադրման, 
կարգավորման և վերահսկման, խարդա-

խությունների բացահայտման և վերահսկման, 
աղետներից և վթարներից առաջացած 
վնասների և կորուստների վերականգնման 
և ծածկագրման, գաղտնագրման ծառա-
յությունների աջակցման, իրականացման 
հեշտացման և կառավարման համար. գիտա-
կան սարքեր և գործիքներ. մագնիսա կան 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ. 
տեղեկատվության մշակման սարքավորում-
ներ. համակարգիչներ, համակարգչային 
ապարատներ, համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք և համակարգչային ծրագրեր. 
հեռահաղորդակցություն և էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ, այն է` տվյալների, 
ներառյալ՝ ձայնի և պատկերների գրառման, 
հաղորդման և վերարտադրման սարքեր. 
հաշվիչ մեքենաներ. տվյալների, ներառյալ՝ 
ձայնի և պատկերների գրառման, հաղորդման, 
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
գրառումների կրիչներ. գլոբալ համակարգչային 
ցանցի միջոցով ֆինանսական հաշիվների և 
հաշվետվությունների հետևման, կառավարման 
և վերլուծման սարքեր. համակարգչային 
ապարատներ և ծրագրեր, մասնավորապես՝ 
տեղային և գլոբալ համակարգչային ցանցերի 
զարգացման, տեխնիկական սպասարկման 
և օգտագործման համար. հիշողության 
քարտեր և հիշողություններում պահպանվող 
տվյալներ, այդ թվում` ինտեգրալային 
սխեմայով հիշողություններ և բանկային 
քարտերի հիշողություններ կարդալու 
համակարգեր. ներբեռնվող էլեկտրոնային 
հրատարակություններ. տպիչ սարքեր, այդ 
թվում՝ տվյալների մշակման համակարգերի և 
ֆինանսական գործարքների համակարգերի 
տպիչ սարքեր. բանկային հիմնարկ ների 
ավտոմատացված դրամամեքենաներ (բանկո-
մատներ) և թղթադրամի հաշվիչներ. կոդա-
վորիչներ և ապակոդավորիչներ. մոդեմներ. 
համակարգչային ապարատներ և ծրագրեր 
էլեկտրոնային միջոցներով իրականացվող 
վճարային գործարքների աջակցման և 
հեշտացման համար. համակարգչային 
ապարատներ և ծածկագրման համակարգչային 
ծրագրեր, ծածկագրման բանալիներ, թվային 
վկայագրեր, թվային ստորագրություններ, 
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համակարգչային ծրագրեր անհատների, 
բանկային և ֆինանսական հիմնարկների 
կողմից օգտագործվող սպառողների գաղտնի 
տեղեկատվության որոնման և փոխանցման 
և տվյալների անվտանգ պահպանման 
համար. մագնիսական ծածկագրված 
քարտեր և ինտեգրալային սխեմայով չիպեր 
(սմարթ քարտեր) պարունակող քարտեր. 
անվտանգության ծածկագրված անցաքար-
տեր. անվտանգության ֆունկցիաներով 
ծածկագրված քարտեր իսկության ճանաչման 
նպատակով. անվտանգության ֆունկցիաներով 
ծածկագրված քարտեր ինքնության ճանաչման 
նպատակով. հոլոգրամային քարտեր. վար-
կային վճարաքարտեր (որոշակի խանութի), 
բանկային քարտեր, վարկաքարտեր, հաշվե-
քարտեր, չիպային քարտեր, կուտակված 
գումարով քարտեր, էլեկտրոնային տեղեկակիր 
քարտեր, վճարաքարտեր և ծածկագրված 
վճարաքարտեր. բանկային քարտեր, այդ թվում՝ 
տպագրված բանկային քարտեր և մագնիսա կան 
հիշողությունների և ինտեգրալային սխեմայով 
հիշողությունների օգտագործմամբ բանկային 
քարտեր. քարտի ընթերցիչներ. մագնիսական 
ծածկագրված քարտի ընթերցիչներ, 
էլեկտրոնային տեղեկակիր քարտի ընթեր-
ցիչներ, էլեկտրոնային ծածկագրման 
սարքավորումներ, համակարգչային ապա-
րատներ, համակարգչային վերջնասարքեր 
(տերմինալներ), համակարգչային ծրագրեր` 
ֆինանսական ծառայությունների, դրամա-
գործության և հեռահաղորդակցական արդյու-
նա բերության մեջ օգտագործման համար. 
համակարգչային ծրագրեր, որոնք մշակ-
ված են սմարթ քարտերը վերջնասարքերի 
և ընթերցիչների հետ փոխգործելու համար. 
հեռախոսներում և հաղորդակցական այլ 
սարքերում ներկառուցված համակարգչային 
չիպեր. հեռահաղորդակցական սարքա-
վորումներ. առևտրի կետում գործարքի 
կատարման տերմինալներ և համակարգչային 
ծրագրեր՝ գործարքի, նույնականացման և 
ֆինանսական տեղեկատվության փոխանցման, 
ցուցադրման և պահման համար ֆինանսա-
կան ծառայությունների տրամադրման, 
դրամագործության և հեռահաղորդակցական 
արդյունաբերության ոլորտներում. ռադիո-
հաճախական նույնականացման սարքեր 

(տրանսպոնդերներ). էլեկտրոնային վավե-
րացման սարքեր վարկային վճարաքարտերի 
(որոշ խանութների), բանկային քարտերի, 
վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի և վճարա-
քարտերի իսկության հաստատման համար. 
ավտոմատացված դրամամեքենաներ (բանկո-
մատներ). համակարգչային ծայրամասային 
սարքեր և էլեկտրոնային ապրանքներ, այն 
է` հաշվիչ մեքենաներ, գրպանի օրագրքեր, 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDAs) 
և վթարային ազդանշանային սարքեր, 
ազդասարքեր.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար 
(որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում). 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ, 
տպագրական հրատարակություններ, պամ-
ֆլետներ, բրոշյուրներ, թերթեր, հանդեսներ 
և ամսագրեր, ձեռնարկներ, տպագրական 
արտադրանք՝ բոլորը բանկային բնագավառին 
վերաբերող. վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, 
պարբերական հրատարակություններ.

դաս 35. գործերի կառավարում գործա-
րարության ասպարեզում և խորհրդա տվական 
ծառայություններ. խորհրդատվություն շուկա-
յավարման վերաբերյալ. շուկայի հետազոտման 
ծառայություններ. քարտատերերի գնորդական 
վարքի հետևում, վերլուծում, կանխատեսում, 
տեղեկատվության տրամադրում և հաշվե-
տվության կազմում. երրորդ անձանց 
ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի 
խթանում վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի 
և վճարաքարտերի օգտագործումից ստա-
ցած պարգևատրումների և խրախուսանք ների 
միջոցով. պարգևատրումային և լոյալության 
ծրագրերի վարչարարություն. գովազդ. 
վարչարարություն գործարարության ասպա-
րեզում. գրասենյակային ծառայություններ. 
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կոմերցիոն, արդյունաբերական և կառա-
վարման հարցերով աջակցություն գործա-
րարության ասպարեզում. կոմերցիոն 
գործունեության գնահատում. գործերի 
կառա  վար ման խորհրդատվություն գոր-
ծա րա րության ասպարեզում. շուկա-
յա վար ման հետազոտություններ. 
վի ճա  կա գրա կան տեղեկատվություն (գործա-
րա  րության ասպարեզում). հաշիվների 
հաշվետվությունների կազ մում, հաշիվ-
ների քաղվածքների պատրաստում. 
հաշվապահական փաստաթղթերի 
վարում, հաշվապահական հաշվառում. 
կոնյունկտու րային հետազոտություններ. 
հասարակական հարաբերությունների հետ 
կապված ծառայություններ. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. գովազդային 
թռուցիկների և բրոշյուրների թողարկում. 
շարժական հեռահաղորդակցական միջոց-
ներով տրամադրվող մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ վարկաքարտերի և 
հաշվեքարտերի տրամադրման ոլորտում. 
առցանց համակարգով, ցանցերի կամ այլ 
էլեկտրոնային միջոցներով տրամադրվող 
մանրածախ առևտրի ծառայություններ 
վարկաքարտերի և հաշվեքարտերի 
տրամադրման վերաբերյալ էլեկտրոնային 
ձևով թվայնացված տեղեկատվության 
օգտագործմամբ. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարի կառավարում և վերահսկում. 
տվյալների մշակման, ստուգման և վերահսկման 
ծառայություններ. տվյալների պահման և 
որոնման ծառայություններ. երրորդ անձանց 
համերգների և մշակութային միջոցառումների 
անցկացման խթանում և գովազդում, 
ցուցահանդեսների և էքսպոզիցիաների 
կազմակերպում կոմերցիոն կամ գովազ-
դային նպատակներով. տրանսպորտի, 
ճանապարհորդությունների, հյուրանոցների, 
ժամանակավոր կացարանների, սննդամթերքի 
և կերակուրների, սպորտի, զվարճությունների 
և տեսարժան վայրերի, տուրիստական 
գործակալությունների ծառայությունների, 
սակագների, երթացուցակների, գրաֆիկ-
ների, փոխադրման միջոցների և 
ճանապարհորդությունների կազմակերպման 
գովազդ. առցանց ռեժիմում համացանցի 
և այլ համակարգչային ցանցերի միջոցով 

ապրանքների և ծառայությունների գնմանը 
վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում. 
տվյալների պահոցների և հաճախորդի 
վերաբերյալ հստակ տեղեկատվության 
տրամադրման ծառայություններ. բոլոր վերը 
նշված ծառայությունների հետ կապված 
տեղեկատվության և խորհրդատվության 
տրամադրում.

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, 
այն է՝ բանկային, վարկաքարտերի, 
հաշվեքարտերի, վարկային վճարաքարտերի 
(որոշակի խանութի), կուտակված գումարով 
քարտերի միջոցով առաջարկվող կանխա-
վճարային քարտերի ծառայություններ, 
էլեկտրոնային վարկային և դեբետային 
գործարքներ. հաշիվների վճարման և 
ներկայացման ծառայություններ. կանխիկ 
վճարումների ծառայություններ. վճարագրերի 
իսկության հաստատում. վճարագրերի 
կանխիկացում. պահպանվող արժեքներին և 
ավանդներին մուտքի տրամադրման և 
ավտոմատացված դրամամեքենաների 
(բանկոմատների) ծառայություններ, գործարք-
ների իրավազորության ստուգման և հաշիվների 
վճարման հարցերով ծառայություններ, 
գործարքների համաձայնեցում և ստուգում, 
դրամամիջոցների և կանխիկի կառավարում, 
համախմբված դրամամիջոցների վճարում, 
տարաձայնությունների և վեճերի համախմբված 
ուսումնասիրում և կարգավորում. տվյալների 
պահոցների և հաճախորդի նկարագրի և դրանց 
փոխադրման, մուտքի տրամադրման, 
հաշվարկման, կարգավորման, համա-
ձայնեցման և ստուգման վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում և դրա-
մամիջոցների շարժի ծառայություններ 
վճարաքարտերի ոլորտում, էլեկտրոնային 
վճարումների մշակման ծառայություններ, 
վճարումների գործարքների իսկության 
ստուգման, հաստատման և վերահսկման 
ծառայություններ, դրամամիջոցների փոխանց-
ման ծառայություններ, այն է՝ հասարակական 
համակարգչային ցանցերի միջոցով անվտանգ 
էլեկտրոնային կանխիկ գործարքներ և 
էլեկտրոնային կանխիկ փոխանցումներ՝ 
էլեկտրոնային առևտրի, էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգում դրամամիջոցների 
փոխանցման խթանման և հեշտացման համար, 
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ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրում, 
այն է՝ վարկաքարտերի և հաշվեքարտերի 
տվյալներ և հաշվետվություններ, ֆինանսական 
փաստաթղթերի և հաշվետվությունների 
վարում, դրամամիջոցների համակարգչային 
փոխանցման և տարադրամի փոխանակման 
ծառայություններ, ֆինանսական գնահատում և 
ռիսկերի կառավարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար սպառողական 
վարկերի ոլորտում. ֆինանսական տեղեկա-
տվության տարածում գլոբալ համակարգչային 
ցանցի միջոցով, անվտանգ տեղեկատվական 
համակարգչային ցանցի միջոցով տրամադրվող 
ֆինանսական տեղեկատվություն, և վերը նշված 
բոլոր ծառայություններին վերաբերող 
խորհրդատվություն. մանրածախ առևտրին 
աջակցող ֆինանսական ծառայություններ, 
որոնք տրամադրվում են շարժական 
հեռահաղորդակցական միջոցներով, այն է՝ 
անլար սարքերի միջոցով վճարման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային ցանցերի 
միջոցով մանրածախ առևտրին աջակցող 
օնլայն տրամադրվող ֆինանսական 
ծառայություններ. ֆինանսական վերլուծություն 
և խորհրդատվություն. ապահովագրական 
ծառայություններ. ֆինանսական գործու-
նեություն, դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. ֆինանսական ծառայություններ. 
բանկային և վարկային ծառայություններ. 
վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի, վարկային 
վճարաքարտերի (որոշ խանութների) և 
կուտակված գումարով կանխավճարային 
քարտերի միջոցով սպասարկման 
ծառայություններ. բանկային, վճարային, 
վարկային, դեբետային, կանխիկ վճարային 
ծառայություններ և պահպանվող արժեքներին, 
նախօրոք վճարված ավանդներին մուտքի 
տրամադրման ծառայություններ. հաշիվների և 
մուրհակների վճարման ծառայություններ. 
վարկաքարտերով, հաշվեքարտերով, վար-
կային վճարաքարտերով (որոշ խանութների), 
կանխավճարված քարտերով և կուտակված 
գումարով քարտերով սպասարկման 
ծառայություններ. վճարագրերի իսկության 
ստուգման և վճարագրերի մարման, 
կանխիկացման ծառայություններ. ավտո-
մատացված դրամամեքենաների (բանկո-
մատների) ծառայություններ. ֆինանսական 

գործարքների մշակում, ինչպես առցանց 
ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարի կամ հեռահաղորդակցական 
միջոցներով, այնպես էլ առևտրի վայրերում. 
քարտատերերի կողմից ավտոմատացված 
դրամամեքենաների միջոցով իրականացված 
ֆինանսական գործարքների մշակում. ավտո-
մատացված դրամամեքենաների միջո ցով 
քարտատերերին հաշվեկշռի մասին տվյալների, 
ավանդների և հաշվից գումարների 
տրամադրում. ֆինանսական կարգավորման, 
հաշիվների վճարման և իրավազորության 
ստուգման ծառայություններ՝ կապված 
ֆինանսական վճարումների գործարքների 
մշակման հետ. ճանապարհորդությունների 
ապահովագրություն. ճանապարհորդային վճա-
րագրերի և կտրոնների թողարկում և մարում. 
վճարողների իրավասության հաստատման 
ծառայություններ. ֆինանսական տեղեկա-
տվության ստուգում և վերահսկում. ֆինան-
սական փաստաթղթերի վարում և գրառումների 
տեխնիկական օժանդակություն. դրամա-
միջոցների փոխանցում էլեկտրոնային 
հաշվարկների համակարգում և տարադրամի 
փոխանակում. հեռավոր փոխանցումների 
ծառայություններ. կուտակված գումարով 
էլեկտրոնային վճարային համակարգերի 
ծառայություններ, դրամամիջոցների և 
տարադրամի էլեկտրոնային փոխանցում, 
էլեկտրոնային վճարումներ, կանխավճարային 
հեռախոսային քարտերի ծառայություններ, 
կանխիկ վճարումներ, գործարքների 
իրավազորության ստուգման, կարգավորման և 
հաշիվների վճարման ծառայություններ. 
ռադիոհաճախական նույնականացման 
սարքերի (տրանսպոնդերների) միջոցով 
տրամադրվող դեբետային և վարկային 
ծառայություններ. կապի և հեռա հա-
ղորդակցական սարքերի միջոցով տրամա-
դրվող  դեբետային և վարկային 
ծառայու թյուն ներ. վճարագրերի իսկության 
ստուգման ծառայություններ. ճանա-
պարհորդների վճարագրերին և ճանա-
պարհորդային կտրոններին վերաբերող 
թողարկման և մարման ծառայություններ. 
մանրածախ առևտրին աջակցող ֆինանսական 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են 
շարժական հեռահաղորդակցական միջոց-
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ներով, այդ թվում՝ անլար սարքերի միջոցով 
վճարման ծառայություններ. հեռախոսային և 
հեռահաղորդակցական կապով վարկային և 
դեբետային գործարքների մշակում. մանրածախ 
առևտրին աջակցող առցանց ֆինանսական 
ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են 
ցանցերի միջոցով կամ էլեկտրոնային ձևով 
թվայնացված տեղեկատվություն օգտագործող 
այլ էլեկտրոնային միջոցներով. դրամա-
միջոցների փոխանցման և փոխանակման 
ծառայություններ, այն է՝ դրամամիջոցների, այդ 
թվում՝ էլեկտրոնային դրամամիջոցների 
անվտանգ փոխանակում և փոխանցում 
համակարգչային ցանցերի միջոցով, որտեղ 
մուտքն ապահովվում է “սմարթ” քարտերի 
միջոցով. վեբ-կայքերի միջոցով տրամադրվող 
հաշիվների վճարման ծառայություններ. 
առցանց ռեժիմում տրամադրվող բանկային 
ծառայություններ. հեռախոսով և գլոբալ 
համակարգչային ցանցի կամ համացանցի 
միջոցով տրամադրվող ֆինանսական 
ծառայություններ. գլոբալ համակարգչային 
ցանցի կամ համացանցի միջոցով տրամադրվող 
ֆինանսական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի հետ կապված ծառայություններ. 
մասնավոր անշարժ գույքի հետ կապված 
ծառայություններ. անշարժ գույքի գնի որոշում. 
անշարժ գույքի հետ կապված ներդրումային 
կառավարում. անշարժ գույքի հետ կապված 
ներդրումային ծառայություններ. անշարժ գույքի 
ապահովագրում. գույքի սեփականատերերի 
համար ապահովագրում. գույքի և 
սեփականության հետ կապված ապա-
հովագրական ծառայություններ. անշարժ գույքի 
հետ կապված ֆինանսավորման ծառա-
յություններ. անշարժ գույքի հետ կապված 
միջնորդային ծառայություններ. անշարժ գույքի 
գնահատում. անշարժ գույքի գործա-
կալությունների ծառայություններ. անշարժ 
գույքի փորձաքննություն. անշարժ գույքի 
կառավարման հետ կապված ծառայություններ. 
անշարժ գույքի հետ կապված ֆինանսական 
գործարքների կառավարում. անշարժ գույքի 
հետ կապված հիփոթեքային վարկերի և 
փոխառությունների տրամադրում. անշարժ 
գույքի կառուցման, վերանորոգման և 
սպասարկման հետ կապված ֆինանսական 
ծառայություններ. անշարժ գույքի բնագավառում 

ֆինանսական միջնորդական ծառայություններ. 
մասնավոր անշարժ գույքին և շինություններին 
վերաբերող ֆինանսական ծառայություններ. 
անշարժ գույքի ձեռք բերման համար 
տրամադրվող ֆինանսական ծառայություններ. 
անշարժ գույքի գրավադրմամբ փոխառության 
պայմանագրերի կազմում. անշարժ գույքի 
համատեղ սեփականության կազմակերպում. 
անշարժ գույքի ձեռք բերման համար 
ֆինանսական միջոցների տրամադրման 
կազմակերպում. անշարժ գույքի ձեռք բերման և 
անշարժ գույքի մեջ արտադրամիջոցների 
ներդրումների հետ կապված աջակցություն. 
արտադրամիջոցների ներդրում անշարժ գույքի 
մեջ. ներդրման ծառայություններ առևտրի 
նպատակներով օգտագործվող գույքի 
բնագավառում. սեփականության ձեռք բերման 
վերաբերյալ ֆինանսական ծառայություններ. 
սեփականության վաճառքին վերաբերող 
ֆինանսական ծառայություններ. սեփա-
կանության բացառիկ իրավունքով անշարժ 
գույքի և հողի ֆինանսական գնահատում. 
վարձակալված սեփականության ֆինանսական 
գնահատում. անշարժ գույքի վարձույթի 
կազմակերպում. անշարժ գույքի 
վարձակալության կազմակերպում. սեփա-
կանությունը վարձակալության հանձնելու 
ծառայություններ. անշարժ գույքը վարձա-
կալության հանձնելու ծառայություններ. 
սեփականության բացառիկ իրավունքով 
անշարժ գույքի և հողի վարձակալություն. գույքի 
կառավարման ծառայություններ, որոնք 
վերաբերում են անշարժ գույքի հետ կապված 
գործարքներին. գույքի և սեփականության 
գնահատում. անշարժ գույքի և սեփականության 
օբյեկտների արժեթղթերի փաթեթի 
կառավարում. գույքի և սեփականության 
կառավարում. անշարժ գույքի սեփականության 
վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայու-
թյուններ. անշարժ գույքի գնի որոշման, 
գնահատման վերաբերյալ խորհրդատվական 
ծառայություններ. բաժնետիրական անշարժ 
գույքի վերաբերյալ խորհրդատվական 
ծառայություններ. անշարժ գույքի վերաբերյալ 
համակարգչայնացված տեղեկատվական 
ծառայություններ. անշարժ գույքի վերաբերյալ 
խորհրդակցական ծառայություններ. անշարժ 
գույքի վերաբերյալ տեղեկատվության 
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տրամադրում. անշարժ գույքի շուկայի 
վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում. 
անշարժ գույքի ձեռք բերման վերաբերյալ 
հետազոտություններ. անշարժ գույքի ընտրման 
վերաբերյալ հետազոտություններ. հիփո-
թեքային ֆինանսավորում և ակտիվների 
արժեթղթավորում. վճարումների իրակա-
նացման լուծումների, դրամագործության վերա-
բերյալ, վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի, 
վճարաքարտերի և ավտոմատացված 
դրամամեքենաների վերաբերյալ խորհրդակ-
ցություն.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. շար-
ժական, բջջային հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ. հեռահաղորդակցական 
ծառա յություններ համացանցի միջոցով. 
տվյալ ների հաղորդակցման ծառայություններ. 
էլեկտրական տվյալների հաղորդում տվյալ-
ների գլոբալ հեռամշակման ցանցի, այդ թվում 
նաև համացանցի միջոցով. ֆինանսական 
ծառայությունների ոլորտում տեղեկատվության 
հաղորդում, տրամադրում կամ ցուցադրում 
համակարգչում պահվող տվյալների բանկից 
կամ համացանցի միջոցով. տվյալների 
փոխանցում հեռախոսային կապի միջոցով 
էլեկտրոնային պատկերների մշակման 
օգտագործմամբ. էլեկտրոնային փոստ, 
հաղորդագրությունների ուղարկման և 
ստացման ծառայություններ. հեռարձակում. 
ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում 
միաժամանակ բազմաթիվ օգտագործողներին 
անվտանգ համակարգչայնացված տեղեկա-
տվական ցանցեր մուտքի ապահովում 
տարատեսակ տեղեկատվության փոխանցման 
և տարածման համար. համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշար մուտք գործելու 
ժամանակի վարձակալություն.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ջրային ճանապարհորդությունների կազմա-
կերպում. մեքենաների վարձույթ. ավտոկա յա-
նում տեղերի վարձույթ. ապրանքների առաքում. 
ապրանքների պահեստավորում. ապրանքների 
տեղափոխում. ապրանքների փաթաթում և 
փաթեթավորում. ծանրոցների և փաթեթների 
առաքում. ծանրոցների և փաթեթների 
բաշխում. ապրանքների փաթեթավորում և 
պահեստավորում. տեղափոխման ծառա-
յություններ. ճանապարհորդություն  ների 

կազմակերպում. ճանապարհորդական 
գործա կալությունների ծառայություններ բնա-
կատեղերի պահուստավորման համար. 
ճանա պարհորդական գործակալի ծառա-
յություններ. ճանապարհորդական ուղեվարի 
ծառայություններ. տեղերի նախօրոք 
ամրագրում ճանապարհորդությունների 
ժա մա նակ. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
ճանապարհորդների փոխադրում. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում. ճանա-
պարհորդությունների և տրանսպորտային 
միջոցների ամրագրում.

դաս 41. զվարճություններ. կրթություն 
(դաստիարակություն, ուսուցում) և ուսումնական 
դասընթացի ապահովում. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
էլեկտրոնային հրատարակությունների 
(չբեռնվող) տրամադրում. առցանց էլեկտրո-
նային հրատարակությունների տրա-
մադրում. էլեկտրոնային գրքերի և 
ամսագրերի առցանց հրապարակում. 
համաշխարհային համակարգչային ցանցից 
կամ համացանցից հրատարակությունների 
տրամադրում, որոնք կարող են դիտվել. 
կրթության (դաստիարակության, ուսուց-
ման)  և զվարճությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. կոնֆե-
րանսների, սեմինարների, ցուցահանդեսների 
և սիմպոզիումների, ուսումնական դաս-
ընթացների, դասախոսությունների կազմա-
կերպում և անցկացում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերող 
հետազոտություններ, նախագծում և մշա-
կում. արդյունաբերական վերլուծության և 
հետազոտության ծառայություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի 
նախագծում, մշակում և կատարելագործում. 
խորհրդատվություն համակարգչային ապա-
րատ ների և ծրագրերի բնագավառում. 
համակարգչային ծրագրավորում. օժան-
դակություն և խորհրդատվություն համա-
կարգչային համակարգերի, տվյալների 
հիմնապաշարների և կիրառական հաշվո-
ղական համակարգերի կառավարման ոլոր տում.  
գրաֆիկական  նախագծում համա ցան ցում 
վեբ-էջերի կոմպիլյացիայի համար. գլոբալ 
համակարգչային ցանցի կամ համացանցի 
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միջոցով համակարգչային սարքավորում-
ների և ծրագրային արտադրանքի վերաբերյալ 
տեղեկատվության առցանց տրամադրում. 
վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում. վեբ-կայքերի տեղադրում 
երրորդ անձանց համար. վեբ-էջերի ստեղծում. 
առևտրային վեբ-կայքերի նախագծում, 
ստեղծում և տեղադրում. հաշիվների վճարման 
վեբ-կայքերի նախագծում, ստեղծում և 
տեղադրում.  համակարգչային և համացան-
ցային ծառայություններ, այն է՝ նույնակա-
նացման և իսկության ստուգման, վերահսկման 
ոլորտում գլոբալ համակարգչային ցանցի 
միջոցով առցանց էլեկտրոնային տվյալների 
հիմնապաշարի տրամադրում. ֆինանսական 
տեղեկատվության տվյալների գաղտնագրում 
և գաղտնազերծում. տեխնիկական խորհրդա-
տվություն համակարգչային ծրագրավորման, 
ֆինանսական համակարգչային ցանցերի, 
տվյալների մշակման, անվտանգ հաղորդակ-
ցության, տվյալների գաղտնագրման և 
գաղտնազերծման և տեղային ցանցի 
անվտանգության ոլորտում. գլոբալ համա-
կարգչային ցանցի միջոցով տեղեկատվության 
տարածում համակարգչային ծրագրերի, 
համակարգչային ապարատների, ֆինանսական 
համակարգչային ցանցերի և տեղային ցանցերի 
ոլորտում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150563 (111) 23617
(220) 28.04.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 28.04.2025
(730) Օրինջ Բրենդ Սերվիսիզ Լիմիթիդ, GB 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 

հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սար-
քավորումներ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը 
նախատեսված տվյալների մշակման, 

գրանցման, պահման, փոխանցման, որոնման, 
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր 
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, 
տեղեկատվության կամ ծածկագրված 
տվյալների գրանցման, փոխանցման, 
ուժեղացման կամ վերարտադրման համար. 
կառավարման, տեստավորման (բացառությամբ 
in-vivo տեստավորման), ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման) և ուսուցողական 
էլեկտրական սարքեր և գործիքներ. օպտի-
կական և էլեկտրաօպտիկական սարքեր և 
գործիքներ. հաղորդակցական սպասարկիչներ 
(սերվերներ). համակարգչային սպասարկիչ-
ներ (սերվերներ). վիրտուալ  մասնավոր 
ցանցի (VPN) համակարգային ապարատային 
արտադրանք. գլոբալ ցանցի (WAN) 
համակարգային ապարատային արտադրանք. 
լոկալ ցանցի (LAN) համակարգային 
ապարատային արտադրանք. համակարգչային 
ապարատային արտադրանք. համակարգչային 
ցանցի ապարատային արտադրանք. 
համակարգչային ապարատային արտադրանք 
համակարգչին և հաղորդակցական ցանցերին 
ապահով հեռադիր մուտքի ապահովման 
համար. իթերնետ ցանցի ապարատային 
արտադրանք. պատկերի մշակման սարքեր, 
գործիքներ և սարքավորանք. խցիկներ. 
լուսանկարչական սարքեր, գործիքներ 
և սարքավորանք. տեսապրոյեկտորներ. 
մուլտիմեդիային պրոյեկտորներ. գծանիշ 
կոդի տեսածրիչներ և ընթերցիչներ. 
հեռուստատեսային և ռադիոսարքեր և 
սարքավորումներ. հեռահաղորդակցական, 
ռադիո և հեռուստատեսային հեռարձակման 
հաղորդող և ընդունող սարքեր. հեռարձակված 
կամ հաղորդված ծրագրերին մուտքի 
ապահովման սարքեր. հոլոգրամներ. 
համակարգիչներ. համակարգիչներին կից 
սարքավորումներ. ծրագրավորված տվյալներ 
պարունակող էլեկտրոնային սխեմաներ. 
տվյալների մագնիսական կրիչներ հանդիսացող 
սկավառակներ, ժապավեններ և լարեր. 
տպահարթակներ. դատարկ և նախապես 
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների 
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
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հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային 
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվե-
քարտեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար, որոնք նախատեսված են 
հեռախոսների հետ օգտագործման համար. 
CD-ROM-ներ. տվյալների մագնիսական, 
թվային և օպտիկական կրիչներ. տվյալների 
մագնիսական, թվային և օպտիկական 
գրանցման և պահման կրիչներ (դատարկ 
և նախապես գրանցված). նախապես 
գրանցված կոմպակտ սկավառակներ. USB 
ֆլեշ սարքավարներ. սարքեր ներբեռնած 
երաժշտական ֆայլերի նվագարկման 
համար. շարժական մեդիա նվագարկիչներ. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոս-
ներ և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական 
լարեր և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
թելքաօպտիկական մալուխներ. դիմադրության 
լարեր. էլեկտրոդներ. հեռահաղորդակցական 
համակարգեր և կայանքներ. հեռախոսային 
ցանցերի տերմինալներ. հեռախոսային 
կոմուտատորներ. հեռահաղորդակցական 
ազդանշանի մուտքի, պահման, փոխա-
կերպման և մշակման սարքեր. հեռախոսային 
սարքավորանք. սարքավորանք ֆիքսված, 
շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
կամ ձայնով կառավարվող հեռախոսների 
համար. մուլտիմեդիային տերմինալներ. 
ինտերակտիվ տերմինալներ ապրանքների 
և ծառայությունների ցուցադրման և 
պատվիրման համար. անվտանգության 
տերմինալներ էլեկտրոնային գործարքների, 
այդ թվում` էլեկտրոնային վճարումների 
համար. սարքեր էլեկտրոնային վճարումների 
կատարման համար. փեյջինգային, ռադիո-
փեյջինգային և ռադիոհեռախոսային սար-
քեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
անձնական թվային քարտուղարներ (PDA). 
էլեկտրոնային նոթփեդներ, էլեկտրոնային 
նոթբուքեր. էլեկտրոնային պլանշետներ. 
ձեռքի էլեկտրոնային սարքեր տվյալների, 
հաղորդագրությունների և էլեկտրոնային 
վճարումների անլար ստացման, պահ-
ման և (կամ) փոխանցման համար. 

շարժական էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս օգտագործողին 
հետևելու կամ կառավարելու անձնա-
կան տեղեկատվությունը. արբանյակային 
նավարկ ման սարքեր, սարքավորումներ 
և համակարգեր. հեռախոսների և հեռա-
խոսափողերի լրասարքեր. հեռախոսների 
հետ օգտագործվող հարմարիչներ. 
հեռախոսների լիցքավորման սարքեր. 
գրասեղաններին կամ ավտոմեքենաներում 
տեղակայված բարձրախոսով սարքեր՝ 
հեռախոսափողերի ավտոմատ օգտագործման 
համար. ավտոմեքենաներում տեղադրվող 
հեռախոսափողերի հենարաններ. գլխային 
հեռախոսներ. ավտոմատ սարքեր հեռա-
խոսափողերի և այլ շարժական էլեկտրոնային 
սարքերի համար. պայուսակներ և 
պատյաններ՝ հատուկ նախատեսված 
շարժական հեռախոսների և հեռախոսային 
սարքերի ու լրասարքերի պահման և 
կրման համար. բջջային հեռախոսների 
փոկեր. համակարգչայնացված անձնական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. 
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմ-
ներ. հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ 
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր. 
նավարկման, հետևման և դիրքավորման 
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ. 
հսկման (բացառությամբ in-vivo հսկման) 
սարքեր և սարքավորումներ. ռադիոսարքեր 
և սարքավորումներ. տեսաֆիլմեր. 
ձայնատեսային սարքեր և սարքավորումներ. 
էլեկտրական և էլեկտրոնային լրացուցիչ 
պարագաներ և կից սարքավորանք, 
որոնք նախատեսված և հարմարեցված 
են համակարգիչների և ձայնատեսային 
սարքերի հետ օգտագործման համար. 
համակարգչային խաղերի քարթրիջներ. բոլոր 
վերոհիշյալ ապրանքների մասեր և կցամասեր. 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. վիրտուալ 
մասնավոր ցանցի (VPN) համակարգային 
ծրագրային արտադրանք. գլոբալ ցանցի (WAN) 
համակարգային ծրագրային արտադրանք. 
լոկալ ցանցի (LAN) համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. USB համակարգային ծրագրային 
արտադրանք. համացանցից տրամադրվող 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
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համակարգչային ծրագրային արտադրանք 
համակարգիչների, պրոցեսորների, ձայնա-
գրիչների, մոնիտորների և էլեկտրոնային 
սարքերի և գլխավոր համակարգչի միջև 
տվյալների համաժամացման համար. ամպային 
հաշվարկման ծրագրային արտադրանք. 
ցանցային օպերացիոն համակարգերի 
ծրագրեր. համակարգչային օպերացիոն 
համակարգերի ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք համակարգչին 
և հաղորդակցական ցանցերին ապահով 
հեռադիր մուտքի ապահովման համար. 
համակարգչի պաշտպանիչ ծրագրային 
արտադրանք. միջցանցային էկրանի 
համակարգչային ծրագրային արտադրանք. 
էլեկտրոնային փոստի անվտանգությունն 
ապահովող ծրագրային արտադրանք. 
ներբեռնվող զանգի մեղեդիներ բջջային 
հեռախոսների համար. համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարներից կամ 
համացանցից առցանց տրամադրվող 
էլեկտրոնային հրատարակություններ 
(բեռն վող). համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք և հեռահաղորդակցական 
սարքեր (ներառյալ մոդեմներ), որոնք 
հնարավորություն են տալիս միանալ տվյալների 
հիմնապաշարներին, լոկալ ցանցերին և 
համացանցին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառայության մատուցման համար. 
համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք տվյալների որոնման և առբեր-
ման համար. համակարգչային 
ծրա գրային արտադրանք տվյալների 
հիմնապաշարներ, հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ, համակարգչային ցանցեր 
և հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակներ մուտքի ապահովման համար. 
համակարգչային խաղերի ծրագրային 
արտադրանք. ինտերակտիվ մուլտիմեդիա 
համակարգչային խաղերի ծրագրեր. 
վիրտուալ իրականության խաղերի ծրագրային 
արտադրանք. ներբեռնվող երաժշտական 
ֆայլեր. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարներից կամ համացանցից կամ 
համացանցի կայքերից առցանց տրամադրվող 
լուսանկարներ, նկարներ, գրաֆիկաներ, 

պատկերային ֆայլեր, ձայնային ֆայլեր, ֆիլմեր, 
տեսատվյալներ և ձայնատեսային ծրագրեր 
(բեռնվող). համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռահսկման համար. ծրագրային 
արտադրանք GPS նավարկման համար.

դաս 35. գործարարության խթանում. 
գործերի կառավարում գործարարության 
ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում. գործա-
րարության ասպարեզում խրախուսական 
պարգևատրումների և հավատարմության 
ծրագրերի կազմակերպում և կառավարում. 
գործարարական տեղակատվության ծառայու-
թյուններ. ենթակապալային ծառայություններ 
(կոմերցիոն աջակցություն). խորհրդակցական 
ծառայություններ գործարարության ասպա-
րեզում   վթարային   իրավիճակների նկա-
տառումով նախագծման և վթարային 
իրավիճակներից վերականգնման վերաբեր-
յալ. անձնակազմի վերապատրաստում 
գործարարության ասպարեզում. բիզնես 
ինկուբացիոն ծառայություններ (business 
incubator - բիզնեսի աջակցության ձև, երբ 
գործարարները, աշխատելով նույն սենյակում, 
հնարավորություն ունեն  միմյանց հետ 
կիսվել տեղեկատվությամբ կամ փորձառու 
կառավարիչներից խորհրդատվություն 
ստանալ). խորհրդատվական և խորհրդակ-
ցական ծառայություններ գործարարության 
կառավարման, զարգացման և ապրանքների 
մշակման ու կատարելագործման վերաբերյալ. 
գործարարական ներկայացումների կազ-
մակերպում. գործարարական հետազոտում 
և զննում. գործարարական կանխատեսման 
ծառայություններ. վերոհիշյալ ծառայությունների 
վերաբերյալ խորհրդատվություն, տեղե-
կատվություն և խորհրդակցություն. բոլոր վերը 
նշված ծառայությունները, բացառությամբ 
գրասենյակային ծառայությունների կամ 
գրասենյակների գործարկման ոլորտում 
ծառայությունների.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
հաղորդակ ցություն. հեռախոսների, շար-
ժական հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, 
տելեքսի, հաղորդագրությունների հավաք-
ման և փոխանցման, ռադիոփեյջինգի, 
հեռախոսականչի երթուղու փոփոխման, 
ինքնապատասխանիչի, տեղեկատուի և 
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էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. ձայնի, 
տվյալների, պատկերների, երաժշտության 
և տեղեկատվության փոխանցում, տեղ-
հասցնում և ընդունում. էլեկտրոնային 
հաղորդագրությունների տեղհասցնում. 
առ ցանց տեղեկատվության տրամադրում 
հեռահաղորդակցության վերաբերյալ. տվյալ-
ների միջփոխանակման ծառայություններ. 
տվյալների փոխանցում հեռահաղորդակցության 
միջոցով. թվային ֆայլերի փոխանցում. 
արբանյակային կապի ծառայություններ. 
հեռարձակման ծառայություններ. ռադիո 
կամ հեռուստատեսային ծրագրերի, ֆիլմերի 
և ինտերակտիվ խաղերի հեռարձակում 
կամ հաղորդում. տեսատեքստի, տելե-
տեքստի և տվյալների դիտման ծառա-
յություններ. մուլտիմեդիային բովան դակության 
և էլեկտրոնային խաղերի հեռարձակում, 
հաղորդում և տեղհասցնում էլեկտրոնային 
հաղորդակցական ցանցերի միջոցով. 
տեսահաղորդագրությունների ծառայու թյուն-
ներ. տեսակոնֆե րանսների ծառայություններ. 
տեսահեռախոս ների ծառայու թյուններ. տե ղե-
կատվության (ներառյալ վեբ-էջերի), համա-
կարգչային ծրագրերի և այլ տվյալների 
հեռահաղորդակցություն. հիմնապաշարի 
սպասարկիչ (սերվեր) մուտքի ժամա-
նակի վարձույթ. հեռահաղորդակցական 
կապի տրամադրում հեռախոսային «թեժ 
գծերի» և հեռախոսազանգերի կայան-
ների համար. հեռախոսային կապի 
տրամադրում հեռախոսային «թեժ գծերի» 
և հեռախոսազանգերի կայանների համար. 
օգտագործողներին համացանց մուտքի 
տրամադրում. համացանցին կամ տվյալների 
հիմնապաշարներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների տրա-
մադրում. օգտագործողներին համացանց 
մուտքի տրամադրում (պրովայդերների ծառա-
յություններ). էլեկտրոնային կոնֆերանսների, 
բանավիճող խմբերի և զրուցասրահների 
տրամադրում և գործարկում. համացանցում 
թվային երաժշտության վեբ-կայքեր մուտքի 
տրամադրում. համացանցում MP3 վեբ-կայքեր 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցության 
միջոցով թվային երաժշտության տեղհասցնում. 
այլ օպերատորներին և երրորդ անձանց 
հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքներ 

մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
ենթակառուցվածքների և ցանցերի վարձույթ 
այլ օպերատորների և երրորդ անձանց 
համար.  որոնման միջոցների գործարկում և 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների ու 
պատ կերների համակարգչայնացված փոխ-
անցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. տվյալների կամ ձայնատեսային 
պատկերների փոխանցում և տարա-
ծում համաշխարհային համակարգչային 
ցանցի կամ համացանցի միջոցով. երրորդ 
անձանց համացանց ժամանակավոր 
մուտքի տրամադրում. էլեկտրոնային 
վճարումների վերաբերյալ տվյալների 
էլեկտրոնային փոխանցում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. 
լրատվական գործակալությունների ծառայու-
թյուններ. նորությունների և ընթացիկ 
իրադարձությունների վերաբերյալ տեղեկա-
տվության փոխանցում. վերոհիշյալ ծառա-
յությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձում, վարձույթ կամ վարձակալություն. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
խորհրդատվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն.

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ 
հետազոտություններ ու նախագծում. հետա-
զոտական      լաբորատորիաների     ծա ռա -
յու թյուն ներ. հետազոտական, նախա գծային 
և զարգացման պրոյեկտների ղեկա-
վարում. ապրանքների հետազոտում, 
նախա գծում և կատարելագործում. տեխ-
նի   կական հետազոտություններ. համա-
կար գիչների, համակարգչային ծրագրերի, 
համակարգչային համակարգերի, համա-
կարգչային աշխատածրագրային լուծում-
ների, համակարգչային խաղերի, 
վիրտուալ իրականության ծրագրային 
ապա հովման, տվյալների մշակման 
համակարգերի, տվյալների կառավարման, 
համակարգչայնացված տեղեկատվության 
մշակման համակարգերի, հաղորդակցական 
ծառայությունների, հաղորդակցական 
լուծումների, կապի աշխատածրագրերի, 
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հաղորդակցական համակարգերի և ցանցային 
ինտերֆեյսի վերաբերյալ հետազոտման, 
նախագծման և զարգացման ծառայություններ 
և տեխնիկական խորհրդատվություն, 
խորհրդակցություն և տեղեկատվություն 
վերոհիշյալի վերաբերյալ. համակարգային 
ծրագրային ապահովման նախագծում և 
կատարելագործում համակարգչային ցանցերի 
և սպասարկիչների (սերվերների) համար. 
համակարգային ծրագրային ապահովման 
նախագծում և կատարելագործում ամպային 
համակարգչային ցանցերի համար. հեռա-
հաղորդակցական ցանցերի տեխնիկական 
նախագծում և պլանավորում. համացանցի 
անվտանգության համակարգերի նախագծում և 
կատարելագործում. էլեկտրոնային տվյալների 
անվտանգության համակարգերի նախագծում 
և կատարելագործում. տեխնիկական ստուգում. 
արդյունաբերական ստուգում. տեխնիկական 
հաշվետվությունների և ուսումնասիրություն-
ների պատրաստում. համակարգչային 
ծառայություններ. ամպային հաշվարկման 
ծառայություններ. համակարգչային ապա-
րատային արտադրանքի արդիականացում և 
նախագծում. համակարգչային ներսարված 
ծրագրային արտադրանքի, համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի և համակարգչային 
ծրագրերի պահպանում, արդիականացում և 
նախագծում. համակարգչային ծրագրավորում. 
համակարգիչների և համակարգչային ցանցային 
միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության 
պատրաստում և տրամադրում. տեխնիկական 
խորհրդատվություն և խորհրդակցություն 
տեղեկատվական տեխնոլոգիայի և հեռա հա-
ղորդակցության ոլորտում. խորհրդակցություն 
ամպային համակարգչային ցանցերի և 
ծառայությունների ոլորտում. տեխնիկական 
խորհրդակցություն համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանքի կիրառման և 
օգտագործման վերաբերյալ. խորհրդակցություն 
և տեղեկատվություն համակարգչային 
համա կարգերի միահավաքման, տեղե-
կատվական տեխնոլոգիայի, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիայի համակառույցի և ենթա-
կառուցվածքի ոլորտում. խորհրդակցություն 
համակարգչային անվտանգության վերա-
բերյալ. համակարգչային համակարգերի 
և հեռահաղորդակցական համակարգերի 

ու սարքավորումների նախագծում և 
կատարելագործում. համակարգչային կառա-
վարման ծառայություններ. համակարգչային 
ցանցերի, հեռահաղորդակցական ցանցերի 
և տվյալների փոխանցման ցանցերի 
գործարկման համար աջակցության 
տրամադրում. համակարգչային առցանց 
ծառայություններ. առցանց տրամադրվող 
ծրագրավորման ծառայություններ.  անվտան-
գության ծրագրերի ծրագրավորում. 
էլեկտրոնային առցանց ցանցեր մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության որոնման 
և առբերման համար. համակարգիչների 
վարձույթ. համացանցում վեբ-էջերի 
հավաքման համար նախագծում, գծագրում և 
լիազորված գրառում. վիրտուալ և ինտերակտիվ 
պատկերների ստեղծման ծառայություններ. 
տվյալների հիմնապաշարների, ինտրանետի 
և վեբ-կայքերի ստեղծում, գործարկում և 
պահպանում. երրորդ անձանց վեբ-կայքերի 
ստեղծում, պահպանում և հոսթինգ. տվյալների 
հիմնապաշարների, վեբ-բլոգների, վեբ-
պորտալների  հոսթինգ.  համացանցում 
հիմնահարթակների հոսթինգ. համակարգչային 
կիրառական ծրագրերի հոսթինգ երրորդ 
անձանց համար. համացանցում հիշողության 
տարածքի հոսթինգ. վեբ-կայքերում 
հիշողության տարածքի հոսթինգ և վարձույթ. 
համացանցում էլեկտրոնային առևտրի 
հիմնահարթակների հոսթինգ. մուլտիմեդիա 
և ինտերակտիվ աշխատածրագրերի 
հոսթինգ. ծրագրային արտադրանքի հոսթինգ 
գրադարանների կառավարման համար. 
առցանց միջոցների հոսթինգ ինտերակտիվ 
քննարկումների անցկացման համար. 
առցանց վեբ-սարքերի հոսթինգ երրորդ 
անձանց համար. համակարգչայնացված  
տվյալների, ֆայլերի, աշխատածրագրերի և 
տեղեկատվության հոսթինգ. սպասարկիչների 
(սերվերների) հոսթինգ. համակարգչային 
ծրագրային արտադրանքի տեղակայում և 
պահպանում. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ժամանակի վարձույթ. 
համակարգչային հայտարարությունների 
և հաղորդագրությունների տախտակներ և 
համակարգչային ցանցեր մուտքի ժամանակի 
վարձույթ. առցանց աշխատածրագրերի, 
ծրագրային միջոցների և առցանց չբեռնվող 
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համակարգային ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում համակարգչային 
ցանցերի և սպասարկիչների (սերվերների) 
համար. համակարգային ծրագրերի վարձույթ 
ամպային համակարգչային ցանց մուտքի 
և օգտագործման համար. համակարգային 
ծրագրերի վարձույթ համակարգչային ցանցերի 
և սպասարկիչների (սերվերների) համար. 
վեբ-սպասարկիչների (սերվերների) վարձույթ. 
համակարգչային խաղերի ծրագրային 
արտադրանքի վարձույթ. առցանց չբեռնվող 
համակարգային ծրագրերի ժամանակավոր 
օգտագործման տրամադրում ամպային 
համակարգչային ցանց մուտքի և օգտագործման 
համար. համացանցի անվտանգության 
ծրագրերի օգտագործման ժամանակավոր 
տրամադրում. սպասարկիչներում (սերվեր-
ներում) հիշողության տարածքի վարձույթ 
էլեկտրոնային հայտարարությունների տախ-
տակների հոսթինգի համար.  համացանց 
տրամադրողների (ISP) ծառայություն-
ներ. գրանցված դոմեն անվանումների 
հավաքում, ստեղծում և պահպանում. 
համա  կարգիչների կամ շարժական հեռա-
խոսների միջո ցով տրամադրվող տեքստերի, 
պատկերների և երաժշ տու թյան  գրանցման 
համար վեբ- կայքերի, վեբ-էջերի  և 
պորտալների ստեղծում, գործար կում  և  
պահպանում. համակարգչային տվյալ  ների 
հիմնապաշարներից կամ համացանցի մի ջո-
ցով առցանց տրամադրվող տեղեկատվական 
և խորհրդատվական ծառայություններ. 
համակարգչային համակարգերի հսկում 
հեռադիր մուտքի միջոցով. համակարգչային 
անվտանգության ծառայություններ ապօրինի 
ցանցային մուտքից պաշտպանելու համար. 
տեղեկատվական տեխնոլոգիայի նախագծի 
կառավարում. ծրագրային արտադրանքի 
կիրառմամբ  համակարգչային ցանցերի ձևա-
վորում. համակարգչային համակարգերի 
միահավաքման ծառայություններ. համա-
կարգչային նախագծի կառավարում էլեկտրո-
նային տվյալների մշակման ոլորտում. 
սպասարկիչների (սերվերների) կառավարում. 
եղանակի կանխատեսում. եղանակի 
մասին տեղեկատվության տրամադրում. 
ինտերիերի նախագծման ծառայություններ. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն և խորհրդատվություն:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150566 (111) 23618
(220) 28.04.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 28.04.2025
(730) Քենդա Րաբըր Ինդասթրիալ ՔՕ. ԼԹԴ, TW 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 12. դողեր, օդախցիկներ օդա-

ճնշական դողերի համար, ավտոմոբիլի 
դողածածկաններ, դողերի մակադրակների 
նորոգման կարկատաններ, ավտոմոբիլների 
դողեր, հեծանիվների դողեր, մոտոցիկլետների 
դողեր, օդախցիկներ, մակադրակներ դողերի 
օդախցիկների նորոգման համար, գլոցման 
մակերևույթներ դողերի պահպանաշերտերի 
վերականգնման համար, անվադողերի 
բութակներ, հակասահքային բութակներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150575  (111) 23619
(220) 30.04.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 30.04.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 20.05.2015
(540) 

(526) «micro» և «less smell» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ, երկնագույն և բաց մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

_____________________

(210) 20150587 (111) 23620
(220) 05.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 05.05.2025
(730) «Հայմթերք» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 3, 
բն. 30, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
դարչնագույն, կարմիր, կանաչ, բաց և մուգ 
դեղին, մուգ մանուշակագույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 
չո րաց ված  և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. մասնավորապես` բանջարեղենի 
խորոված:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150588 (111) 23621
(220) 05.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 05.05.2025
(730) Սիփլա Լիմիթիդ, IN 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

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

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնաբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու 
համար:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________
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(210) 20150614  (111) 23622
(220) 07.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 07.05.2025
(730) «Գուդկրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 69, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

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

դաս 36. ապահովագրություն, ֆինանսական 
գործունեություն, դրամավարկային գործառ-
նություններ, վարկերի տրամադրում, 
ապառիկ առք ու վաճառքի և տարաժամկետ 
վճարմամբ առք ու վաճառքի ֆինանսավորում, 
մետաղադրամների թողարկում, վարկային 
քարտերի ծառայություններ, վճարային 
քարտերի ծառայություններ, վարկային և 
վճարային քարտերի թողարկում, դրամական 
միջոցների էլեկտրոնային փոխանցում, 
ֆինանսական խորհրդատվություն, ֆինան-
սական տեղեկատվություն, ֆինանսական 
վերլուծություն, ֆինանսական միջնորդություն, 
ֆինանսական ներդրումներ, անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ, 
փոխառության տրամադրում, վարկավորման 
վերաբերյալ տեղեկատվության ապահովման 
ծառայություններ, վարկավորման գործընթացի 
կազմակերպման ծառայություններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20150615  (111) 23623
(220) 07.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 07.05.2025
(730) «Գուդկրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 69, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

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

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն, ֆինանսական 

գործունեություն, դրամավարկային գործառ-
նություններ, վարկերի տրամադրում, 
ապառիկ առք ու վաճառքի և տարաժամկետ 
վճարմամբ առք ու վաճառքի ֆինանսավորում, 
մետաղադրամների թողարկում, վարկային 
քարտերի ծառայություններ, վճարային 
քարտերի ծառայություններ, վարկային և 
վճարային քարտերի թողարկում, դրամական 
միջոցների էլեկտրոնային փոխանցում, 
ֆինանսական խորհրդատվություն, ֆինան-
սական տեղեկատվություն, ֆինանսական 
վերլուծություն, ֆինանսական միջնորդություն, 
ֆինանսական ներդրումներ, անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ, 
փոխառության տրամադրում, վարկավորման 
վերաբերյալ տեղեկատվության ապահովման 
ծառայություններ, վարկավորման գործընթացի 
կազմակերպման ծառայություններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20150616  (111) 23624
(220) 07.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 07.05.2025
(730) «Գուդկրեդիտ» ՈւՎԿ ՓԲԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 69, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն, ֆինան-

սական գործունեություն, դրամավարկային 
գործառնություններ, վարկերի տրամադրում, 
ապառիկ առք ու վաճառքի և տարաժամկետ 
վճարմամբ առք ու վաճառքի ֆինանսավորում, 
մետաղադրամների թողարկում, վարկային 
քարտերի ծառայություններ, վճարային 
քարտերի ծառայություններ, վարկային և 
վճարային քարտերի թողարկում, դրամական 
միջոցների էլեկտրոնային փոխանցում, 
ֆինանսական խորհրդատվություն, ֆինան-
սական տեղեկատվություն, ֆինանսական 
վերլուծություն, ֆինանսական միջնորդություն, 
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ֆինանսական ներդրումներ, անշարժ 
գույքի հետ կապված գործառնություններ, 
փոխառության տրամադրում, վարկավորման 
վերաբերյալ տեղեկատվության ապահովման 
ծառայություններ, վարկավորման գործընթացի 
կազմակերպման ծառայություններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20150622  (111) 23625
(220) 08.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 08.05.2025
(730) «Լոռե գրուպ» ՍՊԸ, ք. Ստեփանավան, 
Չարենցի 122, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 39. ներքին և ներգնա տուրերի 
կազմակերպում:

_____________________

(210) 20150637  (111) 23626
(220) 13.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 13.05.2025
(730) Վիիվ Հելթքեըր Քամփնի, US 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150641  (111) 23627
(220) 14.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 14.05.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սարգիս 
Գևորգյան, Աշտարակ, Ղափանցյան 32, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

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

դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20150642  (111) 23628
(220) 14.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 14.05.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սարգիս Գևորգ-
յան, Աշտարակ, Ղափանցյան 32, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր:

(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20150645 (111) 23629
(220) 14.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 14.05.2025
(730) Այլընդ Ուոթչիզ ՖԶԵ, AE 
(442) 04.06.2015
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(540) 

(511) 
դաս 14. զարթուցիչներ. նվերի պատյաններ 

ձեռքի և գրպանի ժամացույցների համար. 
ձեռքի և գրպանի ժամացույցների շղթաներ. 
ժամանակագրիչներ (ձեռքի ժամացույցներ). 
ժամանակաչափներ. ժամացույցներ. էլեկ-
տրական ժամացույցներ. ստուգանմուշային 
ժամացույցներ (ազդանշանի առաջադրող 
գեներատոր). թվացույցներ (ժամացույցների 
արտադրություն). զսպանակներ ժամացույցների 
համար. շարժականգով վայրկենաչափներ. 
ապարանջաններ ժամացույցների համար. 
ձեռքի և գրպանի ժամացույցների կորպուսներ. 
ժամացույցների ապակիներ. ձեռքի և գրպանի 
ժամացույցներ. ժամացույց-ապարանջաններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150647  (111) 23630
(220) 15.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 15.05.2025
(730) «Երևանի կենցաղային քիմիայի գոր-
ծարան» ԲԲԸ, Երևան, Արշակունյաց 125/3, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

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

 դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար, 
օճառներ, կենցաղային հակաստատիկ, 
անուշաբույր նյութեր լվացքի հոտավորման 
համար, ժավելաջուր, ապակիներ մաքրող 
հեղուկ, այդ թվում՝ մեքենաների ապակիներ 

մաքրող հեղուկ, կիզելգուր փայլեցնելու համար, 
ներկանյութեր զուգարանի ջրի համար, 
սպիտակեցնող կավիճ, մաքրող կավիճ, օճառ, 
ախտահանիչ օճառ, օճառ հոտազերծիչ, 
գործվածքի երանգը վերականգնող օճառ, 
հատիկավոր ձեռքի օճառ, ջրածնի պերօքսիդ 
կոսմետիկական նպատակների համար, 
նախալվացքի միջոցներ, օսլայող միջոցներ, 
լվացքը փափկացնող միջոցներ, լվացող 
միջոցներ, չոր մաքրման միջոցներ, ժանգը 
հեռացնող միջոցներ, կոյուղու խողովակների 
մաքրող միջոցներ, լվացքի սպիտակեցնող 
միջոցներ, լվացքի գույնը վերականգնող 
միջոցներ, փայլ տվող միջոցներ, լաքահանիչ 
միջոցներ, մաքրող լուծույթներ, անձեռոցիկ, 
լեղակ, անձեռոցիկներ կոսմետիկական  
լոսյոններով տոգորված, ճարպազերծող 
բևեկնախեժ, սպիտակեցնող սոդա, սոդա 
լվացքի համար, մաքրող սոդա, անուշադրի 
սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց), լվացող 
միջոցներ, ճարպահանող միջոցներ, մաքրման 
համար նախատեսված լաթ: 

_____________________

(210) 20150650 (111) 23631
(220) 15.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 15.05.2025
(730) «Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 14, 
AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

_____________________
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(210) 20150651  (111) 23632
(220) 15.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 15.05.2025
(730) Լոտե Քոնֆեքշնրի Քո., ԼԹԴ., KR 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 

շոկոլադապատ ձողիկ (կամ ձողիկի տեսքով 
թխվածքաբլիթ):
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150652  (111) 23633
(220) 15.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 15.05.2025
(730) Լոտե Քոնֆեքշնրի Քո., ԼԹԴ., KR 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝  

սպիտակ շոկոլադով պատված ձողիկ (կամ 
ձողիկի տեսքով թխվածքաբլիթ) թխվածքաբլիթի 
փշրանքներով:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150653 (111) 23634
(220) 15.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 15.05.2025
(730) Վոլթոն Ինթերնեյշնլ լթդ., KY 
(442) 03.07.2015
(540) 

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

հագուստ բմբուլից, կաշվե հագուստ, վարտիք, 

բաճկոններ, ջինսեր, տաբատներ (շալվարներ, 
անդրավարտիքներ), փոխաններ, շորտեր, 
բազկապատներ (թևքածալեր), շապիկներ 
(բլուզներ), ամենօրյա շապիկներ (բլուզներ), 
ամենօրյա վերնազգեստ, ֆուտբոլկաներ, 
անթևք ֆուտբոլկաներ, մայկաներ, հագնելու 
սպիտակեղեն, բանվորական բլուզներ, 
շրջազգեստներ, բաճկոնակներ, ժիլետներ, 
մանտո (կանացի լայն վերարկու, հիմնականում 
մորթեղենից), ֆուֆայկա, սպորտային 
համազգեստ, սպորտային տրիկոտաժեղեն, 
հագուստ ջերսիից, սպորտային շապիկներ 
(բլուզներ), կոմբինեզոններ, մարզական 
համազգեստ, փարաջաներ, կանացի 
զգեստներ, պուլովերներ, սվիտերներ, անթևք 
ֆուֆայկաներ, կարդիգաններ, ներքնա-
զգեստ, գլխակապեր (գլխի ծածկոցներ), 
շորագլխարկներ, բոլորագլխարկներ, վզպատ-
ներ, փողկապներ, գուլպաներ, գոտիներ 
(հագուստ), զանկապաններ, գամաշներ 
(ճարմանդներ), չուլկիներ, զուգագուլպաներ, 
կրծկալներ, կիսակոշիկներ, երկարաճիտ 
կոշիկներ, տնային (կիսա)կոշիկներ: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150660 (111) 23635
(220) 18.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.05.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» Հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, արծաթագույն, կարմիր, երկնագույն և 
կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր, ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150661  (111) 23636
(220) 19.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 19.05.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արմենուհի 
Ալեքսանյան, ք. Աբովյան, Հանրապետության  
պող. 22/9/3, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) «ՈՒՈՐԼԴ ԹՐԱՎԵԼ», «WORLD TRAVEL», 
«ВОРЛД ТРАВЕЛ» արտահայտություններն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է փիրու -
զա   գույն և վարդագույն գունային համակցու-
թյամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիզմի կազմակերպում (ներգնա 
և արտագնա):

_____________________

(210) 20150665 (111) 23637
(220) 19.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 19.05.2025
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարե-

ջուր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150685 (111) 23638
(220) 25.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 25.05.2025
(730) «Լավարե» ՍՊԸ, Երևան, Նորքի 7, տուն 
85, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 
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(526) «ECO CLEANING SERVICE» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կանաչ, մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 37. քիմիական մաքրում և լվացում: 
_____________________

(210) 20150696 (111) 23639
(220) 25.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 25.05.2025
(730) «Սամ-հար» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 3 մկր/շ. 
17/34, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(511) 

դաս 29. կոմպոտ:
_____________________

(210) 20150698 (111) 23640
(220) 25.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 25.05.2025
(730) «Փեյմենթ hաբ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդա-
նանց 5/33, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(526) «PAYMENT HUB» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կանաչ, սպիտակ, մուգ դեղին և դեղին 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

դաս 16. գրասենյակային պիտույքներ, 
տպագրական արտադրանք, գրասենյակային 
և թղթից ապրանքներ, այդ թվում՝ գրիչներ, 
մատիտներ, ծոցատետրեր, թղթապանակներ. 
այցետոմսապանակներ, ճնշածծաններ, 
գրասենյակային թղթապանակներ, ծրարներ 
բացելու սարքեր, փոխադրանկարներ 
և պիտակներ. ձևաթղթեր. բանկային 
տպագրական քարտեր, դիմումների ձևաթղթեր, 
առևտրում օգտագործվող և հաշիվներ 
ներկայացնելու համար ձևաթղթեր, փոստային 
թղթապանակներ, ծրարներ, մակատպող 
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սարքեր, տեղեկատվական տեղեկագրեր, 
բրոշյուրներ, ամսագրեր, բուկլետներ, 
թռուցիկներ, տեղեկատվական ներդիրներ 
վճարման ծրագրեր օգտագործողների համար, 
տեղեկատվական և ուսուցողական նյութեր 
վճարման ծրագրեր օգտագործողների համար. 

 դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն, մասնավորապես` 
վճարման գործիքների և վճարահաշվարկային 
փաստաթղթերի պրոցեսինգ և քլիրինգ, 
դրամական փոխանցումներ. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

 դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ   և  հետազոտություններ 
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումներ և 
հետազոտություններ. համա կարգչային ապա-
րատների և ծրագրերի մշակում և կատա-
րելագործում: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20150699 (111) 23641
(220) 26.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 26.05.2025
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի, հայկական կոնյակ (բրենդի), 

վիսկի:
_____________________

(210) 20150709  (111) 23642
(220) 26.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 26.05.2025

(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա-
խոտի համար. լուցկու տուփեր, ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150710  (111) 23643
(220) 26.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 26.05.2025
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(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա-
րանային 10, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր, ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150711  (111) 23644
(220) 26.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 26.05.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150712  (111) 23645
(220) 26.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 26.05.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գոր-
ծարանային 10, AM 
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(442) 16.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր, ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150718  (111) 23646
(220) 27.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 27.05.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լևոն Մար-
գարյան, Երևան, Մայիսի 9, տուն 23, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց դարչնագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 16. տպագրական արտադրանք.
դաս 41. հրատարակչություն:

_____________________

(210) 20150720  (111) 23647
(220) 29.05.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 29.05.2025
(730) «Հայր և որդիներ Միքայելյաններ» ՍՊԸ, 
Երևան, Ծարավ Աղբյուրի 55/11 շ., բն. 43, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

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

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20150724  (111) 23648
(220) 01.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 01.06.2025
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(730) «Ալվարիում» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 91, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(526) «TRAINING & CONSULTING» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
դեղին, սև, մոխրագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. բիզնես խորհրդատվություն.
դաս 41. կրթություն, ուսուցում, ուսումնական 

գործընթացի ապահովում:
_____________________

(210) 20150742  (111) 23649
(220) 04.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 04.06.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննես 
Բաբայան, Երևան, Անդրանիկի 117, բն. 30, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(526) «Cleaning Service» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությոմբ:
(511) 

դաս 37. լվացքի և ներկման աշխատանք-
ներ, չոր մաքրում, խոնավ մաքրում, գորգերի 
և գորգահատակների մաքրում, փափուկ 
կահույքի մաքրում, ավտոսրահների մաքրում, 
բրդերի լվացում, բարձերի չոր մաքրում:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20150746  (111) 23650
(220) 08.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 08.06.2025
(730) Զարուհի Ոսկանյան, Երևան, Թավրիզյան 
34, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կարմիր, շագանակագույն, նարնջագույն, 
երկնագույն, կանաչ, դարչնագույն, կապույտ, 
կարմիր, մանուշակագույն, մոխրագույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20150752  (111) 23651
(220) 09.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 09.06.2025
(730) «Դուստր Մարիաննա»  ՍՊԸ, Երևան, 
Հաղթանակ 6/17, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, մուգ կանաչ և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
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(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) 20150756  (111) 23652
(220) 09.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 09.06.2025
(730) Հիրոու ԱԳ, CH 
(442) 03.07.2015
(540) 

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

դաս 5. մանկական սնունդ. մանկական 
ըմպելիքներ.   սնունդ  և ըմպելիքներ նորա-
ծին ների և քայլել սկսող մանուկների համար. 
մանկական սննդի հավելումներ. կաթնային 
խառնուրդներ նորածինների համար. 
կաթնային խառնուրդներ մանուկների 
համար. կաթ երեխաների համար. մայրական 
կաթի փոխարինիչներ, մանկական կաթի 
փոխարինիչներ. մանկական կաթի փոշի.  
հավելյալ կեր երեխաների համար. մանկական 
սնունդ առանց գլյուտենի. սննդամթերքներ և 
սննդային հավելումներ առանց գլյուտենի.

դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր. պահածոյացված, սառեցված, չորաց-
ված և ջեր մամշակման ենթարկված բանջա-
րեղեն. մրգի և բանջարեղենի հիմքով թեթև 
խոր տիկներ, փոքր բատոններ, աղանդերներ. 
կտրատած մրգեր. դոնդող. ջեմեր, մուրաբաներ. 
մարմելադ (բացառությամբ հրուշակեղենի). 
կոմպոտներ. մրգային սփրեդներ, մրգային 
պտղամիս, մրգային պյուրե. մրգային 
պտղամսի և մրգային անուշաբույր նյութերի 
պարունակությամբ կաթնամթերք.

դաս 30. հացահատիկային մթերքներ. 
հացահատիկային պատրաստուկներ. հացա-
հատիկային պատրաստուկներ նախաճաշի 
համար. հացահատիկային փոքր բատոններ. 
բրնձի, հացահատիկի և եգիպտացորենի 
հիմքով թեթև խորտիկներ.

դաս 32. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր, լիմոնադներ և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային նեկտարներ, նեկտարներ. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման 
այլ բաղադրանյութեր. հանքային ջրեր. 
գազավորված ջրեր. ոչ ալկոհոլային խմիչքներ: 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20150758 (111) 23653
(220) 10.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 10.06.2025
(730) «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51 
փ., 3-րդ շ., բն. 54, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150759  (111) 23654
(220) 10.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 10.06.2025
(730) «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51 
փ., 3-րդ շ., բն. 54, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150760  (111) 23655
(220) 10.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 10.06.2025
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(730) «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51 
փ., 3-րդ շ., բն. 54, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20150761  (111) 23656
(220) 10.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 10.06.2025
(730) «Ալկո հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր 51 
փ., 3-րդ շ., բն. 54, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20150768 (111) 23657
(220) 11.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 11.06.2025
(730) «Մագնոլիա» ՍՊԸ, Երևան, Չկալովի 19, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) «CAFE» և «ՍՐՃԱՐԱՆ» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. սրճարան:

_____________________

(210) 20150769  (111) 23658
(220) 11.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 11.06.2025
(730) «Սիրո մեղեդի» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 
34/6, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 
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(526) «CAFE» և «ՍՐՃԱՐԱՆ» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. սրճարան:

_____________________

(210) 20150773  (111) 23659
(220) 11.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 11.06.2025
(730) «Մայ հաուզ» ՓԲԸ, Երևան, Շիրակի 2/4, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

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

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-
տեսված են օգտագործելու արդյունաբերա-
կան և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգեգործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

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

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և 
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուց-
վածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործա-
կան ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 

խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթ ներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում.

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

_____________________

(210) 20150792  (111) 23660
(220) 12.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 12.06.2025
(730) «Օմնեքս» ՍՊԸ, Երևան, Քեռու 35/70, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20150797  (111) 23661
(220) 12.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 12.06.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 03.07.2015
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20150798 (111) 23662
(220) 12.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 12.06.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20150799  (111) 23663
(220) 12.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 12.06.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 03.07.2015

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20150803 (111) 23664
(220) 12.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 12.06.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20150805 (111) 23665
(220) 12.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 12.06.2025  
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 03.07.2015
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20150810  (111) 23666
(220) 15.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 15.06.2025
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
3/52, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) Բացի «От Гурмана» արտահայտությունից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, կարմիր, սպիտակ, կանաչ, դեղին, 
բաց և մուգ կապույտ և շագանակագույն գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. արևածաղկի յուղ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150812  (111) 23667
(220) 15.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 15.06.2025
(730) «Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

_____________________

(210) 20150818  (111) 23668
(220) 15.06.2015 (151) 10.11.2015
(181) 15.06.2025
(730) Գրիգոր Բեքմեզյան, Երևան, Հանրա պե-
տության 76, բն. 28, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ.

դաս 45.  իրավաբանական ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20150825 (111) 23669
(220) 17.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 17.06.2025
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(730) Դը Ջիլլեթ Քամփընի, US 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 8. ածելիներ և ածելիների սայրեր. 

ածելիների սայրեր պարունակող և հատուկ 
նախատեսված բաշխիչ սարքեր. ածելիների 
սայրեր պարունակող և հատուկ նախատեսված 
կասետներ. ածելիների սայրեր պարունակող և 
հատուկ նախատեսված կալիչներ (բռնիչներ). 
ածելիների սայրեր պարունակող և հատուկ 
նախատեսված քարթրիջներ. մասեր և 
կցամասեր վերոնշյալ բոլոր ապրանքների 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150827  (111) 23670
(220) 17.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 17.06.2025
(730) «Արգել» ՓԲԸ, Կոտայքի մարզ, գ. Արգել, 
2-րդ փ., 11 շին., AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) «ЗАО» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 19. բազալտե թելք՝ որպես ամրա-
նավորող նյութ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150831  (111) 23671
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 

(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա-
խոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________
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(210) 20150832 (111) 23672
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150834 (111) 23673
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025

(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150835 (111) 23674
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015



ԳՅՈՒՏԵՐ

61

ՄԱՍ 1

61

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 15

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ար ծա-
թագույն, սև, կարմիր, սպիտակ, մոխրա գույն, 
մարմնագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150836 (111) 23675
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015

(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
բաց և մուգ մոխրագույն, կարմիր և արծաթագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

62

ՄԱՍ 1

62

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 15

(210) 20150837 (111) 23676
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150838 (111) 23677
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025

(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150840 (111) 23678
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

63

ՄԱՍ 1

63

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 15

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150841  (111) 23679
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 

սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ, 
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150843 (111) 23680
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

64

ՄԱՍ 1

64

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 15

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150844 (111) 23681
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 

ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150845 (111) 23682
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

65

ՄԱՍ 1

65

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 15

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, արծաթագույն, ոսկեգույն, շագանա կա-
գույն, բաց և մուգ շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150846 (111) 23683
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապի րոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150847 (111) 23684
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
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կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150849 (111) 23685
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-

ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150850 (111) 23686
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

67

ՄԱՍ 1

67

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 15

(210) 20150852 (111) 23687
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է արծա-
թագույն, բաց և մուգ մոխրագույն և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար:  

_____________________

(210) 20150855 (111) 23688
(220) 18.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 18.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա -
պույտ  գույնով:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար. 
ներծծող թուղթ ծխամորճերի համար. 
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ. 
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի 
գրքույկներ, խոնավացուցիչով տուփեր 
սիգարների համար. լուցկու տուփեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների 
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր. 
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ. 
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի 
սաթե ծայրակալներ. մոխրամաններ, 
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի 
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի 
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս-
ներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ 
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու 
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և 
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի 
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, պապիրոսների համար: 

_____________________

(210) 20150873 (111) 23689
(220) 22.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 22.06.2025
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 
5, AM 
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(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

_____________________

(210) 20150875 (111) 23690
(220) 22.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 22.06.2025
(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20150877  (111) 23691
(220) 22.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 22.06.2025
(730) «Եվրոֆուտբոլ» բուքմեյքերական ընկե-
րություն» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 
1/3, 65 տարածք, AM 

(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:

_____________________

(210) 20150878 (111) 23692
(220) 22.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 22.06.2025
(730) «Եվրոֆուտբոլ» բուքմեյքերական ընկե-
րություն» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 
1/3, 65 տարածք, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:

_____________________

(210) 20150883 (111) 23693
(220) 23.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 23.06.2025
(730) Մահս Ինվեսթմենթ Հոլդինգ Լթդ., KY 
(442) 19.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. մարկետինգ. գործերի կառա-

վարում գործարարության ասպարեզում. 
գովազդ. օժանդակում առևտրային կամ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կա ռավարման հարցերում. ապրանքների 
ցուցադրում. նմուշների տարածում. 
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ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
մանեկենների ծառայություններ գովազդի 
կամ ապրանքների առաջխաղացման 
համար.   ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (այլ ձեռնարկությունների 
համար ապրանքների և ծառայությունների 
գնում). ապրանքների առաջխաղացում 
(երրորդ անձանց համար). առևտրային բնույթի 
տեղեկատվություն և խորհրդատվություն 
սպառողների համար. մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
լրատվության բոլոր միջոցներով. ներմուծման-
արտահանման գործակալություններ. սննդա-
մթերքի և սպառողական ապրանքների 
մեծածախ և մանրածախ վաճառքի ծառա-
յություններ. վաճառքի ծառայություններ և 
ապրանքների մատակարարում` հատկապես 
սննդամթերքի և սպառողական ապրանքների 
համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20150901  (111) 23694
(220) 25.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 25.06.2025
(730) «Արբիտրաժային դատարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Արշակունյաց պողոտա 49-22, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(526) «AM» գրառումը և «ARBITRATION COURT», 
«ԱՐԲԻՏՐԱԺՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆ» արտահայ տու-
թյունները ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(511) 

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

_____________________

(210) 20150909 (111) 23695
(220) 26.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 26.06.2025
(730) Կարեն Մարգարյան, ք. Երևան, Երզնկյան 
30, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. հացահատիկային մթերքներ, հաց, 

հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
դաս 35. հացահատիկային մթերքների, 

հացի, հրուշակեղենի և քաղցրավենիքի 
մանրածախ վաճառք.

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

_____________________

(210) 20150910  (111) 23696
(220) 26.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 26.06.2025
(730) Կարեն Մարգարյան, ք. Երևան, Երզնկյան 
30, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

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

դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20150946 (111) 23697
(220) 29.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 29.06.2025
(730) Հայկ Հովսեփյան, Երևան, Ավան, Թու-
ման յան 6/1, բն. 48, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

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

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150947  (111) 23698
(220) 29.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 29.07.2025
(730) Հայկ Հովսեփյան, Երևան, Ավան, 
Թումանյան 6/1, բն. 48, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(526) «Говядина тушеная», «Canned beef» արտա-
հայ տություններն ինքնուրույն պահ պանու թյան 
օբյեկտներ չեն:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կարմիր, կանաչ, դեղին, կապույտ, 
սպի տակ, մուգ վարդագույն և բորդո գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, որսամիս. մսի էքստրակտներ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150948 (111) 23699
(220) 29.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 29.06.2025
(730) Հայկ Հովսեփյան, Երևան, Ավան, Թու-
ման յան 6/1, բն. 48, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(526) «ФОРЕЛЬ в собственном соку», «TROUT in 
own juice» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դե ղին, կարմիր, երկնագույն, սպիտակ, մուգ 
վար դա  գույն և բորդո գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ձուկ, մասնավորապես՝ պահա-
ծոյացված ձուկ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150949 (111) 23700
(220) 29.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 29.06.2025
(730) Հայկ Հովսեփյան, Երևան, Ավան, Թու-
մանյան 6/1, բն. 48, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 
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(526) «ФОРЕЛЬ в томатном соусе», «TROUT in 
tomato sauce» արտահայտություններն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ կարմիր, կանաչ, դեղին, կապույտ, 
երկնագույն, սպիտակ, մուգ վարդագույն և բորդո 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. ձուկ, մասնավորապես՝ պահա-
ծոյացված ձուկ:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20150950 (111) 23701
(220) 29.06.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 29.06.2025
(730) Մակպար Էքսփորթս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա բու-

ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20150988 (111) 23702
(220) 03.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 03.07.2025
(730) «Թոփլայն ավտոս» ՍՊԸ, Երևան, Ազա-
տության պող., 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

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

դաս 39. տուրիստական ծառայություններ և 
տուրիզմի գործունեություն, խորհրդատվություն 
տուրիզմի ոլորտում, ավիատոմսերի վաճառք:
(740) Հասմիկ Քեռյան

_____________________

(210) 20150990 (111) 23703
(220) 03.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 03.07.2025
(730) ԼԳ Լայֆ Սայընսիզ, Լթդ., KR 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղորայքային պատրաստուկներ. 

դեղագործական պատրաստուկներ, ներառյալ՝ 
նատրիումի հիալուրոնատ. ակնաբուժական 
վիրաբուժության, ներառյալ՝ կատարակտայի 
վիրաբուժության (ներակնային ոսպնյակի 
իմպլանտացիա), կերատոպլաստիկայի, գլաու-
կոմայի վիրաբուժության ոլորտում օգտա-
գործվող օժանդակ պատրաստուկներ. 
դեղա գործական պատրաստուկներ ծնկների 
դեֆորմացիոն օստեոարթրիտի կամ ուսերի 
պերիարթրիտի բուժման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20151004  (111) 23704
(220) 07.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 07.07.2025
(730) «Գրեյթ վիկտորիա» ՓԲԸ, Երևան, Տերյան 
4/2, AM 
(442) 17.07.2015



ԳՅՈՒՏԵՐ

72

ՄԱՍ 1

72

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11 

25 . 1 1 . 20 15

(540) 

(526) «SHOPPING CENTER» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
կարմիր և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

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

_____________________

(210) 20151010  (111) 23705
(220) 09.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 09.07.2025
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-
վեննոստյու «Նաուչնո-պրոիզվոդստվեննոյե 
պրեդ պրի յատիյե Րոգնեդա», RU 
(442) 17.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործելու արդյունաբերական 
և գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե-
գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

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

դաս 5. դեղագործական և անաս նա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե-
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։ 
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20151016  (111) 23706
(220) 10.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 10.07.2025
(730) Դավիթ Ներսիսյան, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 65 տ., AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
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մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր:

_____________________

(210) 20151018  (111) 23707
(220) 10.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 10.07.2025
(730) Փաբլիք Ջոյնթ-Սթոք Քամփնի «Արնեստ», 
RU 
(310) 2011730849   (320) 20.09.2011   (330) RU
(540) 

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

դաս 5. միջատասպան միջոցներ:
(646) IR 1101251, 12.10.2011
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151056  (111) 23708
(220) 17.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 17.07.2025
(730) «Մայ հաուզ» ՓԲԸ, Երևան, Շիրակի 2/4, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ նարնջագույն գունային համակցությամբ:

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 

նախատեսված են օգտագործելու արդյու-
նաբերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգե գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

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

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
և բիտում. ոչ մետաղյա շարժական 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր-
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 

խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

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

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

_____________________

(210) 20151066  (111) 23709
(220) 20.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 20.07.2025
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Մեդիկո-բիոլոգիչեսկիյ նաուչնո-պրոիզ վոդստ-
վեննիյ կոմպլեքս «Ցիտոմեդ» (ԶԱՕ «ՄԲՆՊԿ 
«Ցիտոմեդ»), RU 
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(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դեղամիջոցներ, քսուքներ, բժշկական մոմեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20151067  (111) 23710
(220) 20.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 20.07.2025
(730) «Յուրալ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 41, 
տուն 16, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 6. մետաղյա դռներ, շարժական 

մետաղյա կառուցվածքներ, փականքային իրեր.
դաս 19. ոչ մետաղյա դռներ և պատուհան-

ներ, ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ.
դաս 35. առևտուր, գովազդ:

_____________________

(210) 20151082  (111) 23711
(220) 22.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 22.07.2025
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ, ֆրանշիզային ծառա-

յություններ, այն է՝ բիզնեսի կառավարման 
աջակցության տրամադրում հյուրանոցների, 
ռեստորանների, բարերի, սպա կենտրոնների, 
հանգստի ու ժամանցային վայրերի և 
ֆիթնես կենտրոնների, ինչպես նաև 

մանրածախ խանութների ստեղծման և 
գործարկման ոլորտում. գործերի կառավա-
րում գործարարության ասպարեզում, այն է՝ 
հյուրանոցների, ռեստորանների, բարերի, 
հանգստի ու ժամանցային վայրերի, ֆիթնես 
կենտրոնների և մանրածախ խանութների 
կառավարում և գործարկում երրորդ 
անձանց համար. մանրածախ խանութների 
ծառայություններ. բիզնես կենտրոնների 
ծառայություններ. խորհրդակցական ծառա-
յություններ գործերի կառավարման ոլորտում. 
ծառայությունների ու միջոցների տրամադրում 
գրասենյակային սարքերի ու սարքավորում-
ների օգտագործման համար. վարչարարա-
կան ծառայություններ գործարարության 
ասպարեզում. գործարար հանդիպումների 
նախագծման ծառայություններ. սենյակների 
և միջոցների տրամադրում նիստերի և 
կոնֆերանսների անցկացման համար. գրա-
սենյակների և մանրածախ առևտրի համար 
տարածքի կառավարում, վարձույթ և 
վարձակալում.

դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ, այն է՝ բնակարանների, 
սենյակների, բնակելի շենքերի, առանձնատ-
ների, հանգստյան տների և ցանկացած 
տեսակի անշարժ գույքի, ինչպես նաև դրանց 
վերաբերող միջոցների և հարմարությունների 
կատարելագործման, գնման, վաճառքի, 
վարձակալման, ֆինանսավորման, կառա-
վարման, գործարկման, վարձման, խթանման և 
միջնորդության հետ կապված ծառայություններ. 
անշարժ գույքի հետ կապված միջնորդական 
ծառայություններ. 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայու թյուն-
ներ. ռեստորանների ծառայություններ, ճաշա-
տեսակների և ըմպելիքների պատրաստման 
և առաք ման     ծառայություններ,     բարերի     
և    հանգստի սենյակների ծառայություններ. 
սրճարան ների ծառայություններ. առողջա-
րանային հյուրանոցների և կացարաններով 
ապահովման ծառայություններ, համընդհանուր 
միջոցների ու հարմարությունների տրամադրում 
նիստերի, կոնֆերանսների և ցուցահանդես-
ների անցկացման համար. բանկետների և 
հանդիսավոր ընդունելությունների համար 
միջոց ների և հարմարությունների տրամադրում 
հատուկ միջոցառումների անցկացման համար. 
հյուրանոցային համարների ամրագրման 
ծառայություններ: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20151083  (111) 23712
(220) 22.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 22.07.2025
(730) Մերիոթ Ուորլդուայդ Քորփորեյշն, US 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ, ֆրանշիզային ծառա-

յություններ, այն է՝ բիզնեսի կառավարման 
աջակցության տրամադրում հյուրանոցների, 
ռեստորանների, բարերի, սպա կենտրոնների, 
հանգստի ու ժամանցային վայրերի և 
ֆիթնես կենտրոնների, ինչպես նաև 
մանրածախ խանութների ստեղծման և գոր-
ծարկման ոլորտում. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում, այն է՝ 
հյուրանոցների, ռեստորանների, բարերի, 
հանգստի ու ժամանցային վայրերի, ֆիթնես 
կենտրոնների և մանրածախ խանութների 
կառավարում և գործարկում երրորդ 
անձանց համար. մանրածախ խանութների 
ծառա յություններ. բիզնես կենտրոնների 
ծառա յություններ. խորհրդակցական ծառայու-
թյուն ներ գործերի կառավարման ոլորտում. 
ծառայությունների ու միջոցների տրամադրում 
գրասենյակային սարքերի ու սարքավորումների 
օգտագործման համար. վարչարարական 
ծառայություններ գործարարության ասպա-
րեզում. գործարար հանդիպումների նախա-
գծման ծառայություններ. սենյակների 
և միջոցների տրամադրում նիստերի և 
կոնֆերանսների անցկացման համար. 
գրասենյակների և մանրածախ առևտրի 
համար տարածքի կառավարում, վարձույթ և 
վարձակալում.

դաս 36. անշարժ գույքի հետ կապված 
գործառնություններ, այն է՝ բնակարանների, 
սենյակների, բնակելի շենքերի, առանձնատ-
ների, հանգստյան տների և ցանկացած 
տեսակի անշարժ գույքի, ինչպես նաև դրանց 
վերաբերող միջոցների և հարմարությունների 
կատարելագործման, գնման, վաճառքի, 
վարձակալման, ֆինանսավորման, կառա-
վարման, գործարկման, վարձման, խթանման և 
միջնորդության հետ կապված ծառայություններ. 
անշարժ գույքի հետ կապված միջնորդական 
ծառայություններ. 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայու-
թյուններ. ռեստորանների ծառայություններ, 
ճաշատեսակների և ըմպելիքների պատրաստ-
ման և առաքման ծառայություններ, բարերի 
և հանգստի սենյակների ծառայություններ. 
սրճարանների ծառայություններ. առողջա-
րանային հյուրանոցների և կացարաններով 
ապահովման ծառայություններ, համընդհանուր 
միջոցների ու հարմարությունների տրամադրում 
նիստերի, կոնֆերանսների և ցուցահանդեսների 
անցկացման համար. բանկետների և 
հանդիսավոր ընդունելությունների համար 
միջոցների և հարմարությունների տրամադրում 
հատուկ միջոցառումների անցկացման համար. 
հյուրանոցային համարների ամրագրման 
ծառայություններ: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151093  (111) 23713
(220) 23.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 23.07.2025
(730) Օբշչեստվո ս    Օգրանիչեննոյ    Օտվետստ-
վեն նոստյու «Նաուչնո-պրոիզվոդստվեննոյե 
պրեդ պրիյատիյե Րոգնեդա», RU 
(442) 06.08.2015
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործելու արդյունաբերական 
և գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե-
գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա-
նյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
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չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրության համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20151099  (111) 23714
(220) 27.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 27.07.2025
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ 
երևանյան մասնաճյուղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5, 
17 ս., AM 
(442) 06.08.2015
(540) 

(526) «Cornel» և «Հոնի» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

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

_____________________

(210) 20151100  (111) 23715
(220) 27.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 27.07.2025
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ 
երևանյան մասնաճյուղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5, 
17 ս., AM 
(442) 06.08.2015

(540) 

(526) «Grape» և «Խաղողի» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

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

_____________________

(210) 20151101  (111) 23716
(220) 27.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 27.07.2025 
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ երևանյան 
մասնաճյուղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5, 17 ս., AM 
(442) 06.08.2015
(540) 
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(526) «Mulberry» և «Թթի» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

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

_____________________

(210) 20151104  (111) 23717
(220) 28.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 28.07.2025
(730) «Սևանի իշխան» ՓԲԸ, Երևան, Ազա-
տության 27, 8-րդ հարկ, AM 
(442) 04.09.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ, ծիրանագույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(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 31. հացահատիկ, գյուղատնտե-
սական, այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ: 

_____________________

(210) 20151105  (111) 23718
(220) 28.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 28.07.2025
(730) «Սևանի իշխան» ՓԲԸ, Երևան, Ազա-
տության 27, 8-րդ հարկ, AM 
(442) 04.09.2015
(540) 

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

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույք-
ներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ: 

_____________________

(210) 20151109  (111) 23719
(220) 29.07.2015 (151) 10.11.2015
   (181) 29.07.2025
(730) Այծեմնիկ Սամվելի Ավետիքյան, Երևան, 
Տերյան 66. բն. 13, AM 
(442) 06.08.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկ-
ված չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, 
զարդեր, թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 1970_1  (111) 23720
(220) 17.05.1996 (151) 18.11.2015
   (181) 17.05.2006
(730) Ֆիամմ Քոմփոնենթի Աչեսորի - Էֆ.Սի.Էյ. 
Ս.պ.Ա., IT 
(540) 

(526) “ +” և “-” նշանները ինքնուրույն պաh-
պանության ենթակա չեն։
(511)

դաս 12. ազդաշչակեր տրանսպորտային 
միջոցների համար։
(646) 69280 SU 04.11.1980
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

   166  05.12.2025 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   167  05.12.2025 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   168  05.12.2025 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   169  05.12.2025 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   170  05.12.2025 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   171  05.12.2025 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   172  05.12.2025 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   173  11.12.2025 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   174  11.12.2025 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   178  05.12.2025 Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

   273  15.12.2025 Սուզուկի Մոթոր Քորփորեյշն, JP

   274  15.12.2025 Սուզուկի Մոթոր Քորփորեյշն, JP

   439  25.12.2025 Քիմբերլի- Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

   441  25.12.2025 Քիմբերլի- Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

   463  25.12.2025 Քիմբերլի- Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

   466  25.12.2025 Քիմբերլի- Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

   467  25.12.2025 Քիմբերլի- Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

   671  20.11.2025 Էլփայն Էլեքթրոնիքս, Ինք., JP

   672  20.11.2025 Էլփայն Էլեքթրոնիքս, Ինք., JP

   702  20.11.2025 Ալստոմ Փաուեր Տուրբոմաշին ՍԱ, FR

   703  20.11.2025 Մազդա Մոթոր Քորփորեյշն, JP

   704  20.11.2025 Մազդա Մոթոր Քորփորեյշն, JP

   710  20.11.2025 Սեյկո Հոլդինգս Կաբուշիկի Կաիշա (Սեյկո Հոլդինգս Քորփորեյշն), JP

   711  20.11.2025 Սեյկո Հոլդինգս Կաբուշիկի Կաիշա (Սեյկո Հոլդինգս Քորփորեյշն), JP

   713  20.11.2025 Սեյկո Հոլդինգս Կաբուշիկի Կաիշա (Սեյկո Հոլդինգս Քորփորեյշն), JP

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

    714  20.11.2025 Սեյկո Ուոչ Կաբուշիկի Կաիշա (Սեյկո Ուոչ Քորփորեյշն), JP

    715    20.11.2025 Սեյկո Հոլդինգս Կաբուշիկի Կաիշա (Սեյկո Հոլդինգս Քորփորեյշն), JP

    716  20.11.2025 Սեյկո Հոլդինգս Կաբուշիկի Կաիշա (Սեյկո Հոլդինգս Քորփորեյշն), JP

    717  20.11.2025 Սեյկո Հոլդինգս Կաբուշիկի Կաիշա (Սեյկո Հոլդինգս Քորփորեյշն), JP

     718  20.11.2025 Սեյկո Հոլդինգս Կաբուշիկի Կաիշա (Սեյկո Հոլդինգս Քորփորեյշն), JP

     719  20.11.2025 Սեյկո Հոլդինգս Կաբուշիկի Կաիշա (Սեյկո Հոլդինգս Քորփորեյշն), JP

     744  20.11.2025 Ավենտիս Ֆարմա Ս.Ա., FR

     765  20.11.2025 Ավենտիս Ֆարմա Ս.Ա., FR

     821  20.11.2025 ՖՄՍ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

     834  20.11.2025 Ակտիենբոլագեթ Էլեքթրոլուքս, SE

     835  20.11.2025 Ակտիենբոլագեթ Էլեքթրոլուքս, SE

     836  20.11.2025 Ակտիենբոլագեթ Էլեքթրոլուքս, SE

     837  20.11.2025 Ակտիենբոլագեթ Էլեքթրոլուքս, SE

     838  20.11.2025 Ակտիենբոլագեթ Էլեքթրոլուքս, SE

     839  20.11.2025 Ակտիենբոլագեթ Էլեքթրոլուքս, SE

     887  20.11.2025 ՆԳՔ Սփարք Փլագ Քո. ԼԹԴ, JP

    1153   22.12.2025 Բայերսդորֆ ԱԳ, DE

    1213  08.12.2025 Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP

    1214  08.12.2025 Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP

    1215  08.12.2025 Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP

    1216  08.12.2025 Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP

    1217  08.12.2025 Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP

    1218  08.12.2025 Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP

    1219  08.12.2025 Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP

    1220  08.12.2025 Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP

    1221  08.12.2025 Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP

    1222  08.12.2025 Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP

    1223  08.12.2025 Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP
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համարը

     1224   08.12.2025  Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP

     1225  08.12.2025  Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP

     1226    08.12.2025  Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP

     1227    08.12.2025  Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP

     1914            05.03.2026    Էյչ Բի Այ Բրենդիդ Ըփերըլ Լիմիթիդ, Ինք., US

     2114   15.12.2025  Էգիս Ջիյուսերյար Զիեռթի., HU

     2228    12.02.2026  Թելեդայն Թեքնոլոջիզ Ինքորփորեյթիդ, US

     2229   12.02.2026  Թելեդայն Թեքնոլոջիզ Ինքորփորեյթիդ, US

     2332 20.11.2025  Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, Դելավերի նահանգ, US

     2342            20.11.2025  Սանյո Էլեքթրիք Քո., ԼԹԴ, JP

     2346 05.12.2025  Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP

     2347    05.12.2025  Սումիտոմո Քեմիքլ Քո., ԼԹԴ, JP

     2392 25.12.2025  Վելլա ԳմբՀ, DE

     2442    20.11.2025  Սիթիգրուփ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

     2617    20.11.2025  Բայերսդորֆ ԱԳ, DE

     2690 20.11.2025   Սուզուկի Մոթոր Քորփորեյշն, JP

     2738 20.11.2025  Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

     2739 20.11.2025  Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

     2740 20.11.2025  Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

     2774            20.11.2025  Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

     2828 20.11.2025   Բուրժուա, Ս.պ.Ա.Ս., FR

     2937 20.11.2025  Ամերիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ) Լիմիթիդ, CH

     2974            20.11.2025  Բուրժուա, Ս.պ.Ա.Ս., FR

     2990 20.11.2025  ՓԶ Քասոնս (Ինթերնեյշնլ) Լիմիթիդ, GB

     2991    20.11.2025  Ջեո Ջի. Սանդեմեն Սանս & Քո., Լիմիթիդ, GB

     2995 20.11.2025  Մոթթ’ս LLՓ, Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

     3041            20.11.2025  Քիմբերլի- Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

     3263 20.11.2025  Օրըքլ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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   3323  15.03.2026 Ջակոբս ընդ Թրներ ԼԹԴ., GB

   9431  20.11.2025 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

  10035  17.03.2025 «Վալլետտա» ՍՊԸ, Կապան, Բաղաբերդ թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM

  10037  17.03.2025 «Վալլետտա» ՍՊԸ, Կապան, Բաղաբերդ թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM

  10039  17.03.2025 «Վալլետտա» ՍՊԸ, Կապան, Բաղաբերդ թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM

  10041  17.03.2025 «Սի Վի Ջի» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Բարեկամության 8, բն. 2, AM

  10100  07.09.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

  10217  09.06.2025 Միշն Ֆարմակալ Քամփնի, Տեխաս նահանգի կորպորացիա, US

  10218   09.06.2025 Միշն Ֆարմակալ Քամփնի, Տեխաս նահանգի կորպորացիա, US

  10234  30.08.2025 Գոհար Մարտինի Մանուկյան, ք. Երևան 54, 

     Դավիթաշեն 4-րդ թաղ., շ. 2բ, բն. 4, AM

  10242  02.05.2025 Քենթ Գիդա Մադելերի Սանայիի վե Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքեթի, TR

  10282  26.07.2025 «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

  10283  26.07.2025 «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

  10284   26.07.2025 «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

  10285  26.07.2025 «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

  10306  07.09.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

  10404  26.09.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

  10451  07.09.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

  10455  10.10.2025 «Դիլի» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, Դիլիջան, Առաջին փող., տուն 40, AM

  10472  10.08.2025 Գուանգզու Վանլիմա Ինվեսթմենթ Ինդասթրիս Քորփորեյշն Լիմիթեդ, CN

  10531  25.11.2025 «Վալլետտա» ՍՊԸ, Կապան, Բաղաբերդ թաղ., 2ա շենք, բն. 2, AM

  10538  22.11.2025 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

  10569  16.09.2025 Իսուզու Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Իսուզու Մոթորս Լիմիթիդ), JP

  10581  16.11.2025 «Էմ փի ջի» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս 23, բն. 27, AM

  10598  29.08.2025 Սբարրո ԼԼՔ, US

  10599  15.09.2025 Սանգյոնգ Մոութր Քամփնի, KR

  10861  18.11.2025 Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

  10863  12.01.2026 Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվենոստյու «Ալֆարմ», RU

  10864  12.01.2026 Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվենոստյու «Ալֆարմ», RU

  10924  20.12.2025 Ռեյթեոն Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

  11190  07.04.2026 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

  11191  07.04.2026 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

  11192  07.04.2026 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

  11507  07.04.2026 Դոչերնեե Պրեդպրիյատիե «Կոնդիտերսկայա Կորպորացիյա «Ռոշեն», UA

  11578  15.11.2025 Հուաուեյ Թեքնոլջիզ Քո., Լթդ., CN

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(730)
Նշանի իրավատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61C 8/00         2965  A
A61C 13/00        2965  A

A61C 8/00         2966 A

A23L1/00        427  U

H03F 1/00      428  U

H02M 7/00     428  U

H03G 1/00      428  U

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

     11-01     374 S

     12-15     375 S

     19-04      376 S

A61C 8/00     2967 A

A61C8/00      2968 A

A61K31/00     2969 A

A61L 2/00      2970 A

D21H 25/00   2970 A

C01B33/00    2971  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1564

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No  1569, 1570, 1573, 1574, 1575, 
1576, 1577, 1578, 13640, 13641, 13642, 13643, 
14174, 18376

73 (1) Իրավատեր Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, D-51368 Lever-
kusen, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բայեր 
Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ
BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH, Alfred-
Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, 
Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                Հանրապետություն
Գրանցված է 28.09.2015

_____________________

Գրանցում No 1565

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

(11) Վկայական No 1419

73 (1) Իրավատեր Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ 
Քամփնի

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One Procter 
& Gamble  Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ֆաթեր Ս.պ.Ա.
FATER S.p.A., Via Alessandro Volta 10, 65129 
Pescara, Italy, IT
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                         Հանրապետություն
Գրանցված է 28.09.2015

_____________________

Գրանցում No  1566
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19076
73 (1) Իրավատեր «Շոու ընդ էֆֆեկտս» ՍՊԸ, 
Երևան, Սայաթ-Նովա 19, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող   «Բարսիս» ՍՊԸ,
Երևան, Արշակունյաց 57/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
                                                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 28.09.2015

_____________________

Գրանցում No 1567
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22540
73 (1) Իրավատեր Լոնցա ԱԳ (Լոնցա Լթդ.)
LONZA AG (LONZA LTD.), Lonzastrasse, Visp 3930, 
Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող   Օրգանոբալանս 
ԳմբՀ
ORGANOBALANCE GmbH, Gustav-Meyer-Allee 25, 
D-13355, Berlin, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                        Հանրապետություն
Գրանցված է 02.10.2015

_____________________

Գրանցում No 1568
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 21287
73 (1) Լիցենզատու Վարուժան Դեկերմենջյան
Երևան, Նալբանդյան փ., շ. 7/1, բն. 50, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Դ Վ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Տիչինայի փ. 34/31, AM
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Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 01.09.2017
Գործողության տարածքը Հայաստանի                                                     
                                                                            Հանրապետություն
Գրանցված է 19.10.2015

_____________________

Գրանցում No 1569

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10437

73 (1) Իրավատեր «Պռոշյանի կոնյակի գոր-
ծարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, Աշտա րակի 
խճ. 2ա, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՕԱՕ «Պերմալկո»
OAO “PERMALKO”, 614990,  Russian Federation, 
Perm, Okulov str., 73, RU 
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                   Հանրապետություն
Գրանցված է 19.10.2015

_____________________

Գրանցում No 1570
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12864
73 (1) Իրավատեր էմԲիԻ Ուորլդուայդ Ս.Ռ.Լ.
MBE WORLDWIDE S.R.L., Via Carlo Tenca 2, 
Milano, Italy, IT
73 (2) Իրավունքներն ստացող  էմԲիԻ Ուորլ-
դուայդ Ս.Պ.Ա.
MBE WORLDWIDE S.P.A., Via Carlo Tenca 2, 
Milano, Italy, IT
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                          Հանրապետություն

Գրանցված է 19.10.2015
_____________________

Գրանցում No 1571

Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No  16463, 16464, 16465, 16466, 
22794, 22902
73 (1) Լիցենզատու ԲՌ ԻՓ Հոլդր ԼԼՔ, Դելավերի 
նահանգ
BR IP HOLDER LLC, State of Delaware, P.O. Box 
9141, Canton, Massachusetts 02021, USA, US
73 (2) Լիցենզառու Բասկին-Ռոբբինս 
Ֆրենչայզինգ ԷլԷլՍի
BASKIN-ROBBINS FRANCHISING LLC, P.O. Box 
9141, Canton,  Massachusetts 02021, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                     Հանրապետություն
Գրանցված է 23.10.2015

_____________________

Գրանցում No  1572
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 16463, 16464, 16465, 16466, 
22794, 22902
73 (1) Ենթալիցենզատու Բասկին-Ռոբբինս 
Ֆրենչայզինգ ԷլԷլՍի
BASKIN-ROBBINS FRANCHISING LLC, P.O. Box 
9141, Canton, Massachusetts 02021, USA, US
73 (2) Ենթալիցենզառու ԶԱՕ Այս Քրիմ 
Րիթեյլինգ
ZAO ICE CREAM RETAILING, 9, Miusskaya pl., 
Moscow, 125047, Russia, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 15.06.2020
Գործողության տարածքը Հայաստանի 
                                                                                                                    Հանրապետություն
Գրանցված է 23.10.2015

_____________________
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25 . 1 1 . 20 15

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

     1659               27.04.2015
     2071               07.05.2015
     2892              05.05.2015
     2826              27.03.2015
     2953              18.03.2015
     2954              18.03.2015

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

 244U        28.04.2015

 261U        28.04.2015

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

    131 S                25.04.2015

    132 S      25.04.2015

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2015.01 (11) 2965 (13) A
A61C 8/00
A61C 13/00

(21) AM20150084 (22) 07.07.2015
(72) Эдвин Ростами (AM), Юрий Погосян (AM) 
(73) Эдвин Ростами, 0012, Ереван, Комитаса 22, 
кв. 20 (AM), Юрий Погосян, 0817, Арарати марз, 
Нор Харберд 10/14 (AM) 
(54) Опорное приспособление внутрикостного 
зубного имплантата
(57) Изобретение относится к медицине, 
в частности, к опорному приспособлению 
внутрикостного зубного имплантата.

Опорное приспособление внутрикостного 
зубного имплантата выполнено в виде пластины, 
имеющей опорную и присоединенную к ней 
фиксирующую части. Опорная часть имеет 
фиксирующее отверстие, а фиксирующая часть 
– центральное резьбовое отверстие и радиально 
расположенное вокруг него, по крайней мере, 
одно крылышко с закрепляющим отверстием, 
выполненным на его периферии, причем 
опорная и фиксирующая части перфорированы. 
Количество пластин – более одного, а опорные 
части двух смежных пластин выполнены 
монолитно.

Обеспечивается надежность фиксации 
внутрикостной зубной имплантации, 2 ил.

  _____________________

(51) 2015.01  (11) 2966 (13) A
A61C 8/00

(21) AM20150085 (22) 07.07.2015
(72) Эдвин Ростами (AM), Юрий Погосян (AM) 
(73) Эдвин Ростами, 0012, Ереван, Комитаса 22, 
кв. 20 (AM), Юрий Погосян, 0817, Арарати марз, 
Нор Харберд 10/14 (AM) 
(54) Способ внутрикостной зубной имплантации
(57) Изобретение относится к челюстно-лицевой 
хирургии, в частности к способам внутрикостной 
зубной имплантации верхней челюсти.

Способ осуществляют следующим 
образом. Со стороны предверия рта, небной 

или языковой части рассекают и отслаивают 
слизистую оболочку выступа лунки зуба 
вместе с надкостницей. Формируют костное 
ложе для имплантата, в ложе помещают 
резьбовой имплантат. Отслоенный слизисто-
надкостничный лоскут помещают на прежнее 
место и ушивают узловым или непрерывным 
швом. Причем, до помещения резьбового 
имплантата в ложе его фиксируют к крыльчатой 
опорной пластине, после чего крылья крыльчатой 
опорной пластины фиксируют к выступу зубной 
лунки, после помещения фиксированного 
имплантата в ложе, образовавшееся под 
крыльями крыльчатой опорной пластины пустое 
пространство заполняют стимулирующим 
костеобразование биологическим веществом, 
а пластину покрывают стимулирующим 
костеобразование биологическим веществом 
толщиной 1,5-2мм, затем – впитываемой 
биологической мембраной.

Расширяются возможности зубной 
имплатации.

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2967 (13) A
A61C 8/00

(21) AM20150087 (22) 07.07.2015
(72) Эдвин Ростами (AM), Юрий Погосян (AM) 
(73) Эдвин Ростами, 0012, Ереван, Комитаса 22, 
кв. 20 (AM), Юрий Погосян, 0817, Арарати марз, 
Нор Харберд 10/14 (AM) 
(54) Способ внутрикостной зубной имплантации
(57) Изобретение относится к челюстно-лицевой 
хирургии, в частности к способам внутрикостной 
зубной имплантации.

Со стороны предверия рта, небной или 
языковой части производят трапециевидный 
разрез и отслаивают слизистую оболочку 
выступа лунки зуба вместе с надкостницей и 
формируют костную ложу. Резьбовой имплантат 
фиксируют к крыльчатой опорной пластине, 
затем фиксированный имплантат помещают в 
ложе. Крылья крыльчатой опорной пластины 
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фиксируют к выступу зубной лунки. Отслоенный 
слизисто-надкостничный лоскут помещают 
на прежнее место и ушивают узловым или 
непрерывным швом.

Расширяются возможности зубной 
имплатации.

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2968 (13) A
A61C8/00

(21) AM20150086 (22) 07.07.2015
(72) Эдвин Ростами (AM), Юрий Погосян (AM) 
(73) Эдвин Ростами, 0012, Ереван, Комитаса 22, 
кв. 20 (AM), Юрий Погосян, 0817, Арарати марз, 
Нор Харберд 10/14 (AM) 
(54) Способ внутрикостной зубной имплантации 
верхней челюсти
(57) Изобретение относится к челюстно-лицевой 
хирургии, в частности к способам внутрикостной 
зубной имплантации верхней челюсти.

Со стороны предверия рта производят 
трапециевидный разрез и отслаивают 
слизистую оболочку выступа лунки зуба вместе 
с надкостницей. Поднимают дно гайморовой 
пазухи и образовавшееся костное ложе 
заполняют стимулирующим костеобразование 
биологическим веществом. Резьбовой 
имплантат фиксируют к крыльчатой опорной 
пластине, затем фиксированный имплантат 
помещают в ложе. Крылья крыльчатой опорной 
пластины фиксируют к выступу зубной лунки. 
Образовавшееся под крыльями крыльчатой 
опорной пластины пустое пространство 
заполняют стимулирующим костеобразование 
биологическим веществом, а пластину 
покрывают стимулирующим костеобразование 
биологическим веществом толщиной 1,5-2мм, 
затем – впитываемой биологической мембраной. 

Отслоенный слизисто-надкостничный 
лоскут помещают на прежнее место и ушивают 
узловым или непрерывным швом. Расширяются 
возможности зубной имплатации.

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2969 (13) A
A61K31/00

(21) AM20150090 (22) 10.07.2015
(72) Миша Акопян (AM), Геворг Акопян (AM), 
Лусине Акопян (AM) 
(73) Миша Акопян, 0008, Ереван, пр-т Арцаха 
8, кв. 10 (AM), Геворг Акопян, 0018, Ереван, 
Хоренаци 42 (AM), Лусине Акопян, 0008, Ереван, 
Суворова 53 (AM) 
(54) Способ лекарственного лечения злока-
чественных опухолей
(57) Изобретение относится к медицине, в 
частности к онкологии и может найти применение 
для лекарственного лечения злокачественных 
болезней (полихимиотерапия).

Способ осуществляют следующим 
образом: больному вводят добавки, 
активирующие процессы обмена веществ 
всех клеток организма - витамины, гормоны, 
ферменты, сахара, после чего осуществляют 
интенсивную полихимиотерапию: в течение 
10-15 дней ежедневно, из расчета 20-30 минут 
инъекции, больному вводят до 6-7 наиме-
нований противоопухолевых (цитостатики) 
препаратов, выбранных из алкилирующих 
веществ, агентов, регулирующих обмен 
веществ, противоопухолевых антибиотиков 
(антрациклины), таксанов, биологических 
(моноклональные антитела) веществ и веществ 
других групп, предназначенных для лечения 
больного органа (данной болезни и других органов 
- в случае распространения болезни). Через 
15-20 минут после введения противоопухолевых 
препаратов вводят антитоксин. После 
интенсивной полихимиотерапии болезни, в 
случае необходимости, проводят последующее 
поддерживающее лечение -  введением 
больному 3-4 противоопухолевых препарата, 
принятых ранее во время полихимиотерапии – в 
15-20 раз меньшей дозе. 

Повышается эффективность лечения, 
сокращаются сроки лечения и снижаются 
вторичные отрицательные явления, оставленные 
на организм использованными лекарственными 
средствами.        

_____________________
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(51) 2015.01 (11) 2970 (13) A
A61L 2/00
D21H 25/00

(21) AM20150098 (22) 27.07.2015
(72) Армен Саакян (AM), Гаяне Элиазян (AM), 
Лусине Маргарян (AM), Aрмине Пароникян (AM), 
Хачатур Саакян (AM) 
(73) Институт древних рукописей «Матенадаран» 
им. М. Маштоца, 0009, Ереван Маштоци 53 (AM) 
(54) Композиция для дезинфекции библио-
течных фондов
(57) Изобретение относится к композициям  для 
дезинфекции в частности к композициям для 
дезинфекции библиотечных фондов. 

Композиция для дезинфекции библио-
течных фондов содержит дистилляты тимьяна 
Кочи, серебристолистного ромашника, 
тонколист ного тысячелистника,  полыни 
ереванской, борщевика Сосновского и эфирное  
масло урцадагца, при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: дистилляты тимьяна 
Кочи – 10-18, серебристолистного ромашника – 
16.4-18, тонколистного тысячелистника – 16.4-
18, полыни ереванской –16.4-18, борщевика 
Сосновского - 16.4-18  и эфирное масло 
урцадагца –16.4-18.

Расширяется ассортимент композиций для 
дезинфекции библиотечных фондов. 

_____________________

(51) 2015.01 (11) 2971 (13) A
C01B33/00 

(21) AM20150081 (22) 03.07.2015

(72) Ншан Зулумян (AM), Айк Бегларян (AM), 
Анна Исаакян (AM), Артур Габриелян (AM), Анна 
Терзян (AM) 
(73) Ншан Зулумян, 0051, Ереван, Грибоедова 
3, кв. 29 (AM), Айк Бегларян, 0014, Ереван, 
Паруйра Севака 8/1, кв. 91 (AM) 
(54) Способ получения бета-волластонита
(57) Изобретение относится к неорганической 
химии, в частности, к способам получения 
β-волластонита и может найти применение 
в производстве красителей, пластмасс, 
изоляторов, резино-технических изделий, 
бумаги, адсорбентов, косметических средств и 
керамики.

Вещества, содержащие кремнезем и 
оксид кальция, подвергают взаимодействию,  
образовавшийся осадок гидросиликата кальция 
отделяют, промывают, сушат, затем обжигают. 
В качестве вещества содержащего кремнезем 
используют отход производства соединений 
магния из серпентинита-слоистый диоксид 
кремния, в качестве компонента содержащего 
оксид кальция – известняк, взаимодействие 
осуществляют при температуре 85-95 °C 
в присутствии раствора, содержащего 
гидроокись натрия, при массовом соотношении 
в реакционной смеси твердой и жидкой фаз  
1:15, гидросиликат кальция обжигают в течение 
30-40 минут при температуре  810-850 °C.

Упрощается процесс, образуется 
β-волластонит с высокой гомогенностью 
размеров игольчатых кристаллов.

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся к 
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
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(51) 2015.01 (11) 427  (13) U
A23L1/00

(21) AM20150096U (22) 24.07.2015
(72) Роберт Мелоян (AM) 
(73) Роберт Мелоян, НКР, Кашатагский район, 
село Айтаг (AM) 
(54) Пищевой продукт на основе меда
(57) Полезная модель относится к пищевой 
промышленности, в частности, к пищевым 
продуктам на основе меда.

Пищевой продукт на основе меда содержит 
мед, высушенный размол гриба Трюфель 
черный и коньяк, при следующем соотноше-
нии компонентов, мас.%: мед - 84,5-95,0; 
высушенный размол гриба Трюфель черный - 
0,3-0,5 и коньяк - 4,7-15,0.

Повышаются функциональные свойства 
пищевого продукта.

_____________________

(51) 2015.01 (11) 428 (13) U
H03F 1/00
H02M 7/00
H03G 1/00

(21) AM20150082U (22) 06.07.2015
(72) Самвел Степанян (AM), Эдуард Арутюнян 
(AM), Мери Оганесян (AM) 
(73) Самвел Степанян, 0065, Ереван, Улнеци 
74, кв. 5 (AM), Эдуард Арутюнян, 0031, Ереван, 
Зограпа 115 (AM), Мери Оганесян, 0062, Ереван, 
Нелсон Степанян 7, кв. 32 (AM) 
(54) Способ суммирования мощностей радио-
волновых модулей
(57) Полезная модель относится к технике 
преобразования, в частности, к управляемому 
суммированию мощностей. 

Согласно способу в качестве радиоволновых 
модулей берут системы генератор-усилитель. 
Системы параллельно соединяют, с их системы 
управления системам генератор-усилитель 
подают амплитудно-временные сигналы. 
Посредством входов синхронизации генераторов 
осуществляют синхронизацию с управляемыми 
фазами и посредством сумматора выполняют 
суммирование выходных сигналов систем 
генератор-усилитель. 

Посредством изменения формы выходного 
сигнала расширяются функциональные 
возможности системы, обеспечивается 
уменьшение шума, 1 ил.. 

_____________________

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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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(51) 11-01 (11) 374  (13) S 
(21) 20150025  (22) 20.07.2015
(72) Арег Агасарян (AM) 
(73) Арег Агасарян (AM) 
(74) А. Галоян
(54) Ювелирное изделие - кольцо

_____________________

(51) 12-15 (11) 375  (13) S 
(21) 20150023  (22) 30.06.2015
(72) Сергей Юрьевич Бондаренко (RU) 
(73) Общество с ограниченной ответственностью 
“Поволжская шинная компания” (RU) 
(74) Р. Давтян
(54) Протектор шины

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах

(51) 19-04 (11) 376 (13) S 
(21) 20150029  (22) 20.08.2015
(72) Эдуард Феликсович Асатрян (AM) 
(73) ООО “Лион принтинг сервис”, Ереван, ул. 
Пароняна 4/1 (AM) 
(54) Сувенирная книга в переплете 
из обсидиана с серебряным крестом, 
сувенирная книга в переплете из обсидиана 
с деревянной коробкой с серебряным 
штампом, сувенирная книга в переплете из 
обсидиана с замшевым мешком

_____________________
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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


	CONTENTS
	Armenian
	Russian

	INVENTIONS
	Armenian
	Granted patents

	Russian
	Granted patents


	UTILITY MODELS 
	Armenian
	Granted patents

	Russian
	Granted patents


	INDUSTRAL DESIGN
	Armenian
	Granted certificates

	Russian
	Granted certificates


	TRADE MARKS
	Registered Trademarks and Service Marks
	Renewal of Trademark Registration validity

	INDEXES
	REPORTS
	TWO LETTER CODES



