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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) 2018.01 (11) 3182 (13) A
A01C7/00

(21) AM20180008 (22) 31.01.2018
(72) Շավարշ Մացակի Գրիգորյան (AM), Սիմոն 
Վլադիմիրի Ռաֆայելյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Ակոսակոճային սերմնահան ապարատ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես` ակոսա-
կոճային սերմնահան ապարատներին և կարող 
է օգտագործվել գյուղատնտեսության մեջ:

Ակոսակոճային սերմնահան ապա-
րատը  բաղկացած է սերմնատուփից, նրա 
ներսում լիսեռի վրա կոշտ տեղակայված 
ակոսակոճից, վարդակներից և փականից, 
ընդ որում ակոսակոճն առանցքի ուղղությամբ 
շարժունակ է, կողապատերը պատրաստված 
են ուղղանկյուն սեղանի ձևով և ունեն 
փոփոխական բարձրություն, ինչպես նաև 
սերմնատուփին միակցված է թեքադիր 
սահմանափակիչ: Թեքադիր սահմանափակիչը 
կատարված է ուղղանկյուն սեղանաձև 
թիթեղի և կոնական մակերևույթի լծորդմամբ: 
Ակոսակոճի ակոսիկը պարփակված է կոնական 
մակերևույթով, իսկ ուղղանկյուն սեղանաձև 
թիթեղը զսպանակված է և սահմանափակված 
ուղղորդիչներով: Ընդ որում, ուղղորդիչներն 
ու զսպանակն ամրակցված են սերմնատուփի 
կողային պատին: Սահմանափակիչը 
տեղակայված է ակոսակոճի շառավղի 
ուղղությամբ` սերմնահատիկների հետ շփման 
անկյունից մեծ անկյան տակ: Կոնական 
մակերևույթի աղեղի երկարությունը որոշվում է 
ըստ պայմանի:

Ապահովվում է սերմերի բարձր որակի 
ցանք, 3 նկ.:

 ____________________

(51) 2018.01 (11) 3183 (13) A
A23L29/00
A23L19/00

(21) AM20180009 (22) 08.02.2018

(72) Արմեն Մեհրաբյան (AM) 
(73) Արմեն Մեհրաբյան, Լոռու մարզ, գ. Օձուն, 
1-ին փող. 66/1 (AM) 
(54) Բուսական կոնֆիտյուր
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ բուսական 
կոնֆիտյուրի բաղադրակազմին և կարող է 
կիրառվել ֆունկցիոնալ նշանակության և առոդջ 
սննդակարգի մթերքների արտադրության մեջ։ 

Բուսական կոնֆիտյուրը ներառում է 
հետևյալ բաղադրամասերը, զանգված. %. 
ռեհանի կամ չիայի (եղասպակի) սերմեր՝ 1.0-
15.0, ագար-ագար՝ 1.0-2.0, կիտրոնաթթու՝ 
0.35-0.54, շաքար՝ 21.0-25.0, բուսական 
խտանյութ՝  0.003-0.03, բուսական գունանյութ՝ 
0.15-0.9, համեմունք՝ 0.1-6.0 և ջուր՝ մնացածը: 

Ապահովվում են կոնֆիտյուրի մեջ 
բաղադրամասերի բնական համային և 
առողջարար հատկությունների պահպանումը և 
օրգանոլեպտիկ լավ հատկությունները:  

____________________

(51) 2018.01 (11) 3184 (13) A
A61B17/00

(21) AM20180017 (22) 16.02.2018
(72) Յուրի Պողոսյան (AM), Աշոտ Հարությունյան 
(AM) 
(73) Յուրի Միքայելի Պողոսյան, 0817, 
Արարատի մարզ, Նոր Խարբերդ 10/14 (AM), 
Աշոտ Հարությունյան, 0028, Երևան, Նիկոլ 
Դուման 4 (AM) 
(54) Ստորին ծնոտի սովորույթային հոդա-
խախտի բուժման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության 
բնագավառին, մասնավորապես` ստորին 
ծնոտի սովորույթային հոդախախտի բուժման 
եղանակին: 

Ստորին ծնոտի սովորույթային 
հոդախախտի բուժման եղանակ, ըստ որի  
ձևավորում են հարթ մակերես հոդաթմբի 
շրջանում, տեղադրում են տրանսպլանտատ, 
ընդ որում տրանսպլանտատը տեղադրում են 
հոդաթմբի հարթ մակերեսի շրջանում և այն 
սևեռում են հոդաթմբին պտուտակամեխի 
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օգնությամբ: Հարթ մակերեսը ձևավորում 
են հոդաթմբի դրսային կորության շրջանում, 
որպես տրանսպլանտատ վերցնում  են 1,2-1,5 
սմ լայնությամբ, 1,3-1,6 սմ բարձրությամբ և 
0,25-0,3 սմ հաստությամբ աուտոգեն ոսկոր: 
Աուտոգեն ոսկորը վերցնում են ստորին ծնոտի 
թեք գծի շրջանից: 

Պարզեցվում է եղանակը:    
____________________

(51) 2018.01 (11) 3185 (13) A
A61K 33/00

(21) AM20180015 (22) 15.02.2018
(72) Հակոբ Հակոբի Անդրիասյան (AM), Զարուհի 
Հրանտի  Անդրիասյան (AM) 
(73) Հակոբ Հակոբի Անդրիասյան, 0003, 
Երևան, Ամիրյան 24, բն. 17 (AM) 
(54) Ողնաշարի հիվանդությունների բուժման 
բաղադրանյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է առողջապահության 
բնագավառին, մասնավորապես` ողնա շարի 
հիվանդությունների բուժման դեղագործական 
բաղադրանյութերին: 

Որպես ակտիվ նյութ հանդիսանում է 
Պիրիդօքսինը(B6), որը կարևորագույն դեր 
է կատարում նյութափոխանակության մեջ՝ 
ապահովում է սպիտակուցների և ճարպերի 
բնականոն յուրացումը, մասնակցում է 
ազոտային փոխանակությանը: Որպես 
օժանդակ նյութ, ներառում է փշատերև 
ծառատեսակի արտահոսող արգասիքների՝ 
կամեդների (Gummi) պոլիսախարիդներ, 
որոնք համադրության մեջ ապահովում 
են բաղադրանյութում ներառված 
հատկանիշները: Բաղադրամասերը վերցված 
են հետևյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ.%.)՝ 
Պիրիդօքսին - 2,0, D-գալաքտոզա - 2,58, 
D-մաննոզա - 2,50, L-արաբինոզա - 2,29, 
D-քսիլոզա - 2,12, L-րամնոզա - 2,12, 
L-ֆուկոզա - 2,05, D-գլյուկուրոնաթթու - 1,04, 
D-գալակտուրոնաթթու - 0,81, խեժի սպիրտ - 
0,12, թորած ջուր - 7,37:

Ընդլայնվում է ողնաշարի հիվանդու-
թյունների բուժման դեղագործական բաղա-
դրանյութերի տեսականին:  

____________________

(51) 2018.01  (11) 3186 (13) A
F02B 75/00

(21) AM20170141 (22) 06.12.2017
(72) Սիմոն Պյոտրի Պետրոսյան (AM) 
(73) Սիմոն Պյոտրի Պետրոսյան, 0061, Երևան, 
Ներքին Շենգավիթ, Շ.Շահամիրյանի փող. 2-րդ 
շենք, բն. 407 (AM) 
(54) Մխոցային շարժիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ մխոցային 
շարժիչներին: 

Մխոցային շարժիչն ունի  գլանի մեջ 
տեղակայված մխոց և մխոցի հետընթաց-
առաջընթաց շարժումը պտույտի փոխակեր-
պող հանգույց: Մխոցային շարժիչը լրացուցիչ 
ունի առաջին գլանին համառանցք և հակադիր 
միակցված երկրորդ նույնական գլան: Մխոցը 
սահմանափակված է գլաններում միմյանց 
հանդեպ հակադիր գտնվող երկու հատակներով, 
մխոցը փոխգործակցում է շարժիչի լիսեռի հետ 
գլանների միջև տեղակայված հոդակապի 
միջոցով: Հոդակապին կոշտ ամրակցված է 
ներքին և արտաքին սֆերային մակերևույթներ 
ունեցող ելուստ: Մխոցի մեջ կատարված 
է ելուստի սֆերային մակերևույթներին 
համապատասխան ներքին և արտաքին 
սֆերային մակերևույթներ ունեցող փորվածք՝ 
դրա մեջ ելուստի սահքի հնարավորությամբ, 
ընդ որում, հոդակապի միացման կետով 
անցնող շարժիչի  լիսեռի պտտման առանցքը 
ուղղահայաց է մխոցի հետընթաց-առաջընթաց 
շարժման ուղղությանը: 

Բարձրացվում է  շարժիչի հզորությունը  և 
պտույտների հաճախականությունը, 8 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3187 (13) A
F16D 65/00

(21) AM20160113 (22) 30.11.2016
(72) Ռազմիկ Մակարի Բալայան (AM), Արման 
Ռոբերտի Սիմոնյան (AM), Անդրանիկ Սամվելի 
Հակոբյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Տրանսպորտային միջոցի արգելակի 
կոճղակի և թմբուկի միջև բացակի կարգա-
վորման հանգույց
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(57) Հանգույցն ունի իրան, դրա մեջ կոճղակի 
հետ փոխազդման հնարավորությամբ տեղա-
կայված հրիչ և հրիչի տեղաշարժն ապահովող 
ձող:

Իրանը մեկ ծայրամասում ունի ներքին 
կոնաձև հատվածամաս, որում համառանցք 
տեղակայված է ցանգային սեղմակ: Սեղմակի 
գլանաձև հատվածամասի ծայրամասում 
տեղադրված է զսպանակած հենարանային 
մանեկ: Հրիչը բաժակաձև է, համառանցք 
տեղակայված է իրանի մյուս ծայրամասում, 
զսպանակած է և իր փակ ծայրամասով հենված 
է կոճղակին: Ձողը տեղակայված է իրանին 
և ցանգային սեղմակին համառանցք: Ձողի՝ 
հրիչի կողմում տեղակայված ծայրամասի մեջ 
կատարված է գլանաձև փորվածք, որտեղ 
տեղադրված է զսպանակ: Զսպանակի մեկ 
ծայրամասը միակցված է փորվածքի հատակին, 
իսկ մյուսն ամրակցված է հրիչի՝ կոճղակին 
միակցվող կողմի ներքին հատվածին: Իրանի 
մեջ տեղակայված է հենարանային մանեկին 
հենված հոլովակ՝ մանեկը ձողի առանցքով 
տեղաշարժելու հնարավորությամբ: Ձողի մյուս 
ծայրամասը տեղադրված է իրանին և ցանգային 
սեղմակին համառանցք տեղակայված 
էլեկտրամագնիսի կոճի մեջ: Կոճը տեղադրված 
է իրանին միակցված կափարիչում, իսկ կոճի 
գալարների ծայրերը միացված են շփական 
մակադրակների մաշի չափիչ սարքին:

Բարձրացվում է կոճղակի և թմբուկի 
միջև բացակի ավտոմատ կարգավորման 
ճշգրտությունը, ընդլայնվում են հանգույցի 
ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, 2 նկ.:

____________________

(51) 2018.01 (11) 3188 (13) A
H02H 5/00

(21) AM20170148 (22) 26.12.2017
(72) Ավգեն Գասպարյան (AM), Մարինկա 
Բաղդասարյան (AM), Դավիթ Սիմոնյան (AM), 
Նորայր Բադալյան (RU) 

(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան»  հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 105 (AM) 
(54) Պաշտպանիչ անջատման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխնիկային: 
Պաշտպանիչ անջատման սարքն ունի 
վթարային ազդանշանի տվիչ, գործարկող 
օրգան և կատարող մեխանիզմ: Վթարային 
ազդանշանի տվիչն իրականացված է 
փոփոխական ռեզիստորի տեսքով, գործարկող 
օրգանն ունի շեմային տարր և տիրիստոր: 
Կատարող մեխանիզմն իրականացված է 
էլեկտրամագնիսական ռելեի տեսքով, որն 
ունի կոճ և կոմուտացիոն հպակ: Շեմային 
տարրը կազմված է ուղղիչից, ռեզիստորից և 
երկու ստաբիլիտրոնից: Ստաբիլիտրոնները 
միացված են հաջորդաբար, որոնցից 
առաջինի կատոդը միացված է տիրիստորի 
կառավարման էլեկտրոդին: Ուղղիչի անոդը 
միացված է փոփոխական ռեզիստորի 
շարժական սեղմակին: Ռելեի կոճն ուղղիչի 
միջոցով միացված է տիրիստորի անոդին: 
Սարքը լրացուցիչ ունի հպակային երկու՝ 
թեստավորման ու հետբերման, կոճակներ և 
ազդարարման օրգան: Սնող ցանցի ֆազին 
միացվող թեստավորման հպակային կոճակի 
առաջին սեղմակը միացված է ռելեի կոճին 
և ռելեի հպակներից մեկին, իսկ երկրորդ 
սեղմակը` թեստավորման ռեզիստորին: 
Հպակային հետբերման կոճակի առաջին 
սեղմակը միացած է ռելեի սնման շղթային, 
իսկ երկրորդ սեղմակը միացած է սնող ցանցի 
զրոյական ֆազին: Ազդարարման օրգանն 
իրականացված է ուղղիչային կամրջակի 
տեսքով, որը զտիչ կոնդենսատորի միջոցով 
սնում է դրան զուգահեռ միացված լուսային 
դիոդին և ձայնային ազդարարին: 

Բարձրացվում է էլեկտրասարքա վո-
րումների շահագործման անվտանգությունը և 
հուսալիությունը, 1 նկ.:

____________________
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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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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2018.01  (11) 517 (13) U
A61F 5/00

(21) AM20170149U (22) 27.12.2017
(72) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM) 
(73) Պարույր Կարանի Ենոքյան, 0070, Երևան, 
Ե. Քոչարի 15, բն. 14 (AM) 
(54) Մարդու շնչառության կարգավորման սարք
(57) Սարքն ունի ականջներից վեր գլխի 
հորիզոնական շրջագիծն ընդգրկող 
հորիզոնական հատվածամաս, գլխի 
գագաթային մասով անցնող և իր երկու 
ծայրով հորիզոնական հատվածամասին 
միակցված չորս սևեռող հատվածամասեր, 
գլխի գագաթային մասում տեղակայվող 
շրջանաձև հատվածամաս և բերանը փակող 
հատվածամաս:  Սևեռող հատվածամասերից 
մեկը երկարացված է և դրա ծայրերն անցնելով 
կզակի տակով, երկարության փոփոխման 
հնարավորությամբ միակցված են  միմյանց: 
Բերանը փակող հատվածամասը մեկ 

ծայրով ամրակցված է երկարացված սևեռող 
հատվածամասի ստորին հատվածի մեկ 
կողմի կենտրոնական մասին, իսկ երկրորդ 
ծայրն իրականացված է կպչուն ժապավենի 
միջոցով երկարացված սևեռող հատվածամասի 
ստորին հատվածի մյուս կողմին սևեռվելու 
հնարավորությամբ: Սևեռող հատվածամասերը 
տեղակայված են հավասարահեռ, անցնում 
են շրջանաձև հատվածամասի տակով և 
միակցված են դրան: Երկարացված սևեռող 
հատվածամասի ծայրերը միակցված են միմյանց 
կպչուն ժապավենի միջոցով: Հորիզոնական 
և սևեռող հատվածամասերից յուրաքանչյուրի 
լայնությունը երեխաների համար 1,5 սմ է, իսկ 
մեծահասակների համար՝ 3 սմ: Բերանը փակող 
հատվածամասի երկարությունը 10 սմ է, իսկ 
լայնությունը՝ 5 սմ: 

Ապահովվում է մարդու քթային խորը 
շնչառությունը, 3 նկ.:

____________________



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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№ 06/101 .06 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 452  (13) S 
(21) 20180014  (22) 29.03.2018
(72) Ստեփան Ազարյան (AM), Էլիզա Մալխասյան 
(AM) 
(73) «Իբարի» ՍՊԸ (AM) 
(74) Վ. Պետրոսյան
(54) Շապիկ շշի համար ձկան տեսքով (3 
տարբերակ)
(55) 

____________________
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№ 06/101 .06 . 20 18

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 09-02 (11) 453  (13) S 
(21) 20170049  (22) 13.11.2017
(31) 2017502318   (32) 19.05.2017   (33) RU
(72) Սերգեյ Սերգեևիչ Իվաշկին (RU) 
(73) Պուբլիչնոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Նեֆտյանայա կոմպանիա «Լուկօյլ» (RU) 
(74) Հ. Դավթյան
(54) Կանիստր
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

01 .06 . 20 18

(210) 20171085  (111) 27375
(220) 20.07.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 20.07.2027
(730)   «Արմէկ թրեյդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի 
նրբ., 5ա, բն.15, AM 
(442) 01.08.2017
(540)  

(526) «TRADING» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն և կանաչ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

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

դաս 35. առևտուր, գովազդ. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործա-
րարության ասպարեզում. գրասենյակային 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20171240  (111) 27376
(220) 28.08.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 28.08.2027
(730)   «Հույս-մոտոր» ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 
12, AM 
(442) 15.09.2017
(540)  

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

դաս 9. էլեկտրական մարտկոցներ, 
էլեկտրական կուտակիչներ, էլեկտրական 
կուտակիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար:

____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

01 .06 . 20 18

(210) 20171285  (111) 27377
(220) 08.09.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 08.09.2027
(730)   Հանքուք Թայր Ուորլդուայդ Քո., Լթդ., KR 
(442) 16.10.2017
(540)  

(591) «Electric Mobility Technology» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 12. դողեր ավտոմեքենաների համար. 
դողեր հեծանիվների համար. դողածածկան-
ներ. պատյաններ դողերի համար. դողեր 
մոտոցիկլետների համար. ինքնասոսնձվող 
ռետինե կարկատաններ դողերի օդախցիկները 
նորոգելու համար. հեծանիվների օդախցիկներ. 
մոտոցիկլետների օդախցիկներ. օդախցիկներ 
օդաճնշական դողերի համար. օդախցիկներ 
տրանսպորտային միջոցների դողերի 
համար. բեռնացանցեր տրանսպորտային 
միջոցների համար. օդաճնշական դողեր. 
գործիքների և պիտույքների հավաքածուներ 
դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
տրանսպորտային միջոցների անվահեցեր. 
թամբերի պատյաններ հեծանիվների համար. 
թամբերի պատյաններ մոտոցիկլետների 
համար. անվտանգության գոտիներ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
համար. արգելակային սեգմենտներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մեղմիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ 
դահուկների համար. անվադողերի բութակներ. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. պահպանաշերտեր անվադողերը 
վերականգնելու համար. թրթուրներ 
(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. անխուց դողեր հեծանիվների 
համար. անխուց դողեր մոտոցիկլետների 
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի 
փականներ. տրանսպորտային միջոցների 
անվադողեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171328  (111) 27378
(220) 13.09.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 13.09.2027
(730)   «Էգալիտե» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 18Ա, 
բն. 82, AM 
(442) 16.11.2017
(540)  

(526) «RADIO» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, դեղին, կանաչ, երկնագույն, 
կապույտ և մանուշակագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես՝ գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային նյութերի 
առաքում. գովազդային նյութերի նորացում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
ռադիոգովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. գովազդային նյութերի 
ձևավորում. գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, 
ռադիոծրագրերի հեռարձակում. ձայնա- և 
տեսածրագրերի փոխանցում և հեռարձակում 
ինտերնետի միջոցով, մասնավորապես՝ 
ռադիոհեռարձակում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. ռադիոծրագրերի պատրաստում, 
մասնավորապես՝ շոու ծրագրեր. տեքստերի 
խմբագրում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________
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(210) 20171360  (111) 27379
(220) 23.09.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 23.09.2027
(730)   «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.12.2017
(540)  

(526) Բացի « Grand Candy» արտահայտու թյու-
նից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, սպիտակ, դեղին, 
կարմիր, կապույտ և ծիրանագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. չորաբլիթ:
____________________

(210) 20171361  (111) 27380
(220) 23.09.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 23.09.2027
(730)   «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.12.2017
(540)  

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, կարմիր, վարդագույն և մուգ 
շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 28. խաղալիքներ. խցիկներ խաղա-
գնդակների համար. խաղալիքներ ընտանի 
կենդանիների համար. կոնֆետ-շրխկաններ. 
պայուսակներ կրիկետի համար. չխչխկաններ. 
խամաճիկներ. տիկնիկներ. դիմակներ 
(խաղալիքներ). թավշե կենդանիներ. թավշե 
արջուկներ. թավշյա խաղալիքներ. փափուկ 
խաղալիքներ. կոնֆետիներ. մատրյոշկա 
տիկնիկներ.

դաս 30. թխվածքաբլիթ. անանուխի 
կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. կակաո. 
սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից. 
կարամելներ (կոնֆետներ). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). թեյ. շոկոլադ. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. քաղցրաբլիթներ. 
սննդային ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար, բուրա-
վետարարներ հրուշակեղենի համար. փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար. կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար. 
կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով 
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. մակարուն (նշով թխվածք). հաց. 
մաթ. անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի համար. 
պաստեղներ  (հրուշակեղեն).    խմորեղեն    (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկի-
ներ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. 
վարսակաձավար. վարսակի փաթիլներ. 
բիսկվիթներ (գալետներ, թխվածքներ), 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի 
փոխարինիչներ. կրեկերներ. եփած կրեմ. 
մրգային դոնդող (հրուշակային). սառույցով 
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. հալվա. 
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ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի 
համար. շոկոլադային մուսեր. աղանդերային 
մուսեր (հրուշակեղեն). խմոր հրուշակեղենի 
համար. շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. 
շոկոլադապատ ընկույզներ. հացին քսվող սնունդ 
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ 
պարունակող շոկոլադի հիմքով. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու 
համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). կարտոֆիլի 
ալյուր. հրուշակեղեն. քաղցրավենիք. 
հրուշակեղեն նոր տարվա տոնածառերը 
զարդարելու համար. եգիպտացորենի ձավար. 
սննդային ձավարներ. աղացած եգիպտա-
ցորեն. բոված եգիպտացորեն. եգիպտացորենի 
ալյուր. եգիպտացորենի փաթիլներ. կուսկուս 
(ձավար). մակարոններ. մակարոնե ղեն. 
սպիտակաձավար. նշակարկանդակներ. 
մեղր. մաթ. նշով խմոր. մշկընկույզ. մյուսլի. 
աստղաձև անիսոն. ոչ բուժիչ թուրմեր. մաքրած 
գարի. մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). 
արմավենու շաքար. պաստեղներ (հրուշա-
կեղեն). սուր համեմունքներ (համեմանք). հաց 
անխաշ խմորից. փոշի հրուշակեղենի համար. 
ցորենի ալյուր. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. բրինձ. բրնձի պուդինգ  
(քաղցրակուտապ). բրնձային  բլիթներ. սագո. 
ոսկե օշարակ կերամափի օշարակ. ածիկի 
լուծամզուք  (էքստրակտ) սննդի համար. 
սոուսներ (համեմունքներ). պաքսիմատ. 
թավալելու պաքսիմատ. սուշի. թաբուլե. 
տապիոկա. հրուշակներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). չիզբուրգեր (սենդվիչներ):

____________________

(210) 20171377  (111) 27381
(220) 26.09.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 26.09.2027
(730)   Անհատ ձեռնարկատեր Լիաննա Կուդ-
բալյան Աշոտի, Երևան, Սարյան փ., շ. 27, բն. 
22, AM 
(442) 01.12.2017

(540)  

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ վարդագույն, մոխրագույն, սև և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. դիմահարդարման դասընթաց  ների 
կազմակերպում և անցկացում.

դաս 44. գեղեցկության սրահների 
ծառայություններ:

____________________

(210) 20171389  (111) 27382
(220) 29.09.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 29.09.2027
(730)   «Դարոյնք» ՍՊԸ, Երևան, 0026, Սևանի 
86/1, AM 
(442) 16.10.2017
(540)  
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կարմիր, բաց և մուգ դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. հրուշակեղեն, քաղցրավենիք:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20171392  (111) 27383
(220) 29.09.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 29.09.2027
(730)   «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.12.2017
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, կարմիր, բաց և մուգ շագանա-
կագույն, դեղին, նարնջագույն, բաց և մուգ 
մանուշակագույն, կապույտ, երկնագույն, ծիրա-
նագույն, մոխրագույն և ոսկեգույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 30. թխվածքաբլիթ. անանուխի 
կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. կակաո. 
սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից. 
կարամելներ (կոնֆետներ). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). թեյ. շոկոլադ. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. քաղցրաբլիթներ. 
սննդային ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար, բուրա-
վետարարներ հրուշակեղենի համար. փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքա հունց 

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

____________________

(210) 20171516  (111) 27384
(220) 26.10.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 26.10.2027
(730)   Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 16.11.2017
(540)  

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

դաս 34. սիգարետներ. անմշակ 
կամ մշակված ծխախոտ. ծխախոտային 
արտադրանք. ծխախոտի փոխարինիչներ, ոչ 
բուժական նպատակների համար. սիգարներ. 
սիգարիլներ. վառիչներ ծխողների համար. 
լուցկի. ծխելու պիտույքներ. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարետների գլանակներ. 
ֆիլտրեր  սիգարետների համար. սիգարետներ 
փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխախոտը 
թղթի գլանակների մեջ լցոնելու համար 
ձեռքի սարքեր. էլետրոնային սիգարետներ. 
հեղուկներ էլետրոնային սիգարետների համար. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք: 
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20171528  (111) 27385
(220) 01.11.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 01.11.2027
(730)   «Ուայնբուրգ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 8, 
տարածք 1, AM 
(442) 16.11.2017
(540)  

(526) «BURGER», «WINE» և «DESSERT» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ, որը ներառում է 
սակայն չի սահմանափակվում ռեստորանային 
ծառայություններով:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20171529  (111) 27386
(220) 01.11.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 01.11.2027
(730)   «Ուայնբուրգ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 8, 
տարածք 1, AM 
(442) 16.11.2017
(540)  

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, որը ներառում է 
սակայն չի սահմանափակվում ռեստորանային 
ծառայություններով: 
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________
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(210) 20171530  (111) 27387
(220) 01.11.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 01.11.2027 
(730)   Անհատ ձեռնարկատեր Հրաչյա Ստե-
փանյան Էդվարդի, Երևան, Դավիթաշեն 1-ին 
թաղ., շ. 26, բն. 34, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

(511) 
դաս 35. առևտուր:

____________________

(210) 20171556  (111) 27388
(220) 13.11.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 13.11.2027
(730)   «Հանրային դիվանագիտություն» բարե-
գոր ծական հասարական կազմակերպություն, 
Երևան, Սարյան 24/5, AM 
(442) 01.12.2017
(540)  

(526) «TV» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, մասնա-
վորապես՝ հեռուստահեռարձակում.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում. կրկնօրինակում. 
կինոստուդիաների ծառայություններ. միկրո-
ֆիլմերի ստեղծում. տեսագրությունների 
մոնտաժում. հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. երաժշտության ստեղծում. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և 
անցկացում. մրցույթների կազմակերպում. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
կինոֆիլմերի արտադրություն, բացառությամբ 
գովազդային հոլովակների, սցենարներ գրելու 
ծառայություններ, բացի գովազդայիններից. 
շոու ծրագրեր:   

____________________

(210) 20171559  (111) 27389
(220) 13.11.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 13.11.2027
(730)   «Հանրային դիվանագիտություն» բարե-
գործական հասարական կազմակերպություն, 
Երևան, Սարյան 24/5, AM 
(442) 01.12.2017
(540)  

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

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

____________________

(210) 20171560  (111) 27390
(220) 13.11.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 13.11.2027
(730)   «Հանրային դիվանագիտություն» բարե-
գործական հասարական կազմակերպություն, 
Երևան, Սարյան 24/5, AM 
(442) 01.12.2017
(540)  

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

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

____________________

(210) 20171580  (111) 27391
(220) 16.11.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 16.11.2027
(730)   Վանիկ Չալոյան, Երևան, Սևքարեցի 
Սաքոյի 42/2, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(526) «Prokat», «.am» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում, 
մասնավորապես՝ ավտոմեքենաների վար-
ձույթ, ջրային տրանսպորտի վարձույթ, 
տրանսպորտային ծառայություններ զբոսա-
շրջիկների համար, ապրանքների առաքում, 
պահեստների վարձույթ, տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ, վագոնների վարձույթ, 
տրանսպորտային ծառայություններ, բեռների 
առաքում, վարորդների ծառայություններ, 
ապրանքների պահպաման բեռնարկղերի 
վարձույթ, ավտոբուսների վարձույթ, տրակ-
տորների վարձույթ:

____________________

(210) 20171617  (111) 27392
(220) 21.11.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 21.11.2027
(730)   Նսար Ջեներալ Թրեյդինգ Էլ.Էլ.Սի, AE 
(442) 01.12.2017
(540)  

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171620  (111) 27393
(220) 23.11.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 23.11.2027
(730)   Անհատ ձեռնարկատեր Վռամ Կարա-
պետյան, Երևան, Ավետիսյան 4, բն. 22, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  
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(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. հացահատիկային մթերքներ. 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. սոուսներ (համեմունք). սառույց. 
մասնավորապես՝  նրբաբլիթներ, վաֆլիներ.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր 
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ 
և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր. մասնավորապես՝ սմուզիներ 
(մրգերի կամ բանջարեղենների խառնուրդների 
հիմքով ըմպելիքներ).

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

____________________

(210) 20171621  (111) 27394
(220) 23.11.2017 (151) 23.05.2018
  (181) 23.11.2027
(730)   Անեստասս Էլ Մուր, LB 
(442) 01.12.2017
(540)  

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

դաս 10. կոսմետիկական մերսման սարքեր, 
ձեռնոցներ մերսման համար, ներարկիչներ 
ենթամաշկային ներարկումների համար, 
ուլտրամանուշակագույն լամպեր բժշկական 
նպատակների համար, լազերներ բժշկական 
նպատակների համար, մերսման սարքեր, 
քվարցային լամպեր բժշկական նպատակ-
ների համար, թրթռական ապարատներ 

մահճակալների համար, թրթռամերսիչներ, 
ֆիզիոթերապևտիկ ապարատուրա, մարմնի 
ճարպը հսկող-չափող սարքեր. մարմնի 
կազմությունը  հսկող-չափող սարքեր.

դաս 44. գեղեցկության սրահների 
ծառա  յություններ, վարսավիրանոցների 
ծառայու թյուններ, մերսում, ֆիզոթերապիա, 
մատնահարդարում, պլաստիկ վիրաբուժություն, 
մազերի պատվաստում, դաջում, վիզաժիստների 
ծառայություններ, մազահեռացում մոմով, 
էպիլյացիա, պիրսինգ:
(740) Արա Խզմալյան

____________________

(210) 20171623  (111) 27395
(220) 23.11.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 23.11.2027
(730)   «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 01.12.2017
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մուգ ոսկեգույն, կանաչ, կարմիր, մանու-
շակագույն, երկնագույն, սպիտակ և կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. թխվածքաբլիթ. անանուխի 
կոնֆետներ. կոնֆետներ. վաֆլիներ. կակաո. 
սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից. 
կարամելներ (կոնֆետներ). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). թեյ. շոկոլադ. 
պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. քաղցրաբլիթներ. 
սննդային ալյուր. ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). 
պետիֆուրներ (հրուշակներ). շաքար, բուրա-
վետարարներ հրուշակեղենի համար. փոշի 
հրուշակեղենի համար. քաղցր ամոքահունց 
խմոր հրուշակեղենի համար. կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար. 
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կակաոյով և կաթով ըմպելիքներ. սուրճով 
և կաթով ըմպելիքներ. շոկոլադակաթնային 
ըմպելիքներ. մակարուն (նշով թխվածք). հաց. 
անանուխ (դաղձ) քաղցրավենիքի համար. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). պրալինե. 
վարսակաձավար. վարսակի փաթիլներ. 
բիսկվիթներ (գալետներ, թխվածքներ), 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. մատուտակի 
ձողիկ ներ (հրուշակեղեն). սուրճի հիմքով 
ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով ըմպելիքներ. 
շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. սուրճի 
փոխարինիչներ. կրեկերներ. եփած կրեմ. 
մրգային դոնդող (հրուշակային). սառույցով 
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. հալվա. 
ջնարակ ամոքահունց խմորով թխվածքեղենի 
համար. շոկոլադային մուսեր. աղանդերային 
մուսեր (հրուշակեղեն). խմոր հրուշակեղենի 
համար. շոկոլադե զարդարանքներ տորթերի 
համար. քաղցրավենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. շոկոլա-
դապատ ընկույզներ. հացին քսվող սնունդ 
շոկոլադի հիմքով. հացին քսվող սնունդ ընկույզ 
պարունակող շոկոլադի հիմքով. գլյուտենային 
հավելույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց).  ցորենի  ծիլեր  սննդի  մեջ  օգտա-
գոր ծելու համար. կոճապղպեղ (ամոքանք). 
կարտոֆիլի ալյուր. հրուշակեղեն. քաղցրա-
վենիք. հրուշակեղեն նոր տարվա տոնածառերը 
զարդարելու համար. եգիպտացորենի ձավար. 
սննդային ձավարներ. աղացած եգիպտացորեն. 
բոված եգիպտացորեն. եգիպտացորենի 
ալյուր. եգիպտացորենի փաթիլներ. կուսկուս 
(ձավար). մակարոններ. մակարո նե ղեն. 
սպիտակաձավար. նշակարկանդակներ. 
մեղր. մաթ. նշով խմոր. մշկընկույզ. մյուսլի. 
աստղաձև անիսոն. ոչ բուժիչ թուրմեր. մաքրած 
գարի. մատուտակի ձողիկներ (հրուշակեղեն). 
արմավենու շաքար. պաստեղներ (հրուշակեղեն). 
սուր համեմունքներ (համեմանք). հաց 

անխաշ խմորից. փոշի հրուշակեղենի համար. 
ցորենի ալյուր. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. բրինձ. բրնձի պուդինգ  
(քաղցրակուտապ). բրնձային  բլիթներ. սագո. 
ոսկե օշարակ կերամափի օշարակ. ածիկի 
լուծամզուք  (էքստրակտ) սննդի համար. 
սոուսներ (համեմունքներ). պաքսիմատ. 
թավալելու պաքսիմատ. սուշի. թաբուլե. 
տապիոկա. հրուշակներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). չիզբուրգեր (սենդվիչներ):

____________________

(210) 20171626  (111) 27396
(220) 23.11.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 23.11.2027
(730)   Ե.Ի. դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, 
US 
(442) 16.01.2018
(540)  

(511) 
դաս 1. սինթետիկ պոլիմեր գորգերի, 

թա ղանթ ների և մանածագործվածքների, 
արդյու նա բերական և ոչ գործվածքային կտոր-
ների արտադրության համար.

դաս 22. սինթետիկ թելքեր գորգերի և 
մանածագործվածքների, արդյունաբերական և 
ոչ գործվածքային կտորների արտադրության 
համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171636  (111) 27397
(220) 24.11.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 24.11.2027
(730)   «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, 
Եղվարդի խճ. 1, AM 
(442) 18.12.2017
(540)  

(526) «ԴՊՐՈՑ» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
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(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

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

____________________

(210) 20171714  (111) 27398
(220) 05.12.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 05.12.2027
(730)   Տակարա Բելմոնտ Քորփորեյշն, JP 
(442) 18.12.2017
(540)  

(511) 
դաս 3. պատրաստուկներ մազերը գան-

գրացնելու համար. պատրաստուկներ մազերի 
մշտագանգրացման  համար. պատրաստուկներ 
մազերն ուղղելու համար. ոչ բուժական միջոցներ 
մազերի կոսմետիկական խնամքի համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171743  (111) 27399
(220) 11.12.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 11.12.2027  
(730)   «Սեյ Չիզ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 30, 

բն. 30, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

(526) «CHEESE» բառը, «premium product» և «EAT 
WITH PLEASURE» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ դեղին և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. պանիր.
դաս 35. պանիրների, գինիների, սոուսների, 

աքսեսուարների (նախատեսված պանրի 
համար) վաճառք.

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:
____________________

(210) 20171755  (111) 27400
(220) 12.12.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 12.12.2027
(730)   «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
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սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. խոնա-
վարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ՝ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171757  (111) 27401
(220) 12.12.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 12.12.2027

(730)   «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթե րային 
յուղերից.  լուցկիներ. լուցկիների բռնիչ ներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
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նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ` մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171760  (111) 27402
(220) 12.12.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 12.12.2027
(730)   «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. 
ծխախոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծքարեր. 
մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 

սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ՝ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171766  (111) 27403
(220) 12.12.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 12.12.2027
(730)   «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 34. չմշակված և մշակված ծխախոտ. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. պապիրոսներ. 
սիգարիլներ. սիգարներ. ծամելու ծխախոտ. 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. ծխելու խոտաբույսեր. քթախոտ. 
էլեկտրոնային սիգարետներ. հեղուկ 
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լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրոնային սիգարետների բուրա-
վետարարներ, բացի եթերային յուղերից. ծխա-
խոտի բուրավետարարներ, բացի եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. 
ծխագլանակի պարկուճներ առանց ծխախոտի 
մասերի. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
ծխամորճեր. մուշտուկներ սիգարների 
համար. մուշտուկներ սիգարետների համար. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճերը մաքրելու հարմարանքներ. 
ծխախոտաթղթերի գրքույկներ. կլանող 
թուղթ ծխամորճերի համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. սիգարակտրիչ մեքենաներ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
դրոցներ ծխամորճերի համար. անոթներ 
ծխախոտի համար. ծխախոտատուփեր. 
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները, 
ծխախոտերը փաթաթելու համար. ծխողների 
համար բերանի ցողացիրներ. նարգիլե. 
պիտույքներ նարգիլեի համար (ներառյալ՝ 
նարգիլեի գավաթներ և գլխիկներ, նարգիլեի 
ճկափողեր, նարգիլեի ծխափողեր և զտիչներ, 
նարգիլեի հորաններ, նարգիլեի ծխափողերով 
ճկափողեր, նարգիլեի կաղապարաձողեր, 
պայուսակներ և պատյաններ նարգիլեի համար. 
նարգիլեի անոթներ). մելաս ծխախոտային 
արտադրության մեջ օգտագործման համար. 
ծխելու նյութեր, ներառյալ՝ մելաս ոչ բժշկական 
կամ բուժական նպատակների համար. 
ծխախոտի և մելասի անուշաբույր խառնուրդներ 
նարգիլեի մեջ օգտագործման համար: 

____________________

(210) 20171784  (111) 27404
(220) 14.12.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 14.12.2027
(730)   «Տարերք - թվայն» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա պող. 11/2, AM 

(442) 01.02.2018
(540)  

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

դաս 44. բժշկական կլինիկաների 
ծա ռա  յու թյուններ. մերսում. բժշկական 
օգնու  թյուն. գեղեցկության սրահների  ծառա-
յություններ. ֆիզոթերապիա. մանուալ 
թերապիա (քիրոպրակտիկա). առողջատների  
ծառայություններ. հիվանդանոցների  ծառայու-
թյուններ. ակնաբույժների  ծառայություն-
ներ. ատամնաբուժական օգնություն. 
ստոմատոլոգիա. մատնահարդարում. ման-
կա բարձական օգնություն. պլաստիկ վիրա-
բուժություն. մազերի պատվաստում. 
հոգեբանների  ծառայություններ. բուժում 
հոմեոպաթիկ բնահյութերով. ծառայություններ 
արոմաթերապիայի ոլորտում. դաջում. 
շոգեբաղնիքների  ծառայություններ. արևա-
բուժարանների  ծառայություններ. վիզա-
ժիստների  ծառայություններ. թերապևտիկ  
ծառայություններ. բուժկենտրոններ. ոչ ավան-
դական բժշկության ոլորտում  ծառայություն-
ներ. էպիլյացիա. խորհուրդներ առողջության 
հարցերով. պիրսինգ. կոսմետոլոգիական 
ծառայություններ. ախտորոշիչ լաբորատոր  
ծառայություններ:

____________________

(210) 20171789  (111) 27405
(220) 15.12.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 15.12.2027
(730)   Արման Սամվելի Տոնիկյան, Երևան, 
0064, Անդրանիկի 110, բն. 44, AM 
(442) 16.01.2018
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(540)  

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

դաս 35. գովազդային (մարքեթինգային) 
ծառայություններ. խորհրդատվություն գործա-
րարության ասպարեզում. հասարակայնու-
թյան հետ կապերի կառավարում. գործերի 
կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով.

դաս 41. զվարճությունների, մարզական, 
մշակութային և այլ միջոցառումների կազմա-
կերպում. ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպում, կառավարում:

____________________

(210) 20171799  (111) 27406
(220) 18.12.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 18.12.2027
(730)   Անհատ ձեռնարկատեր Մելինե Ղորխ-
մազյան, Երևան, 0039, Շենգավիթ, Արտա-
շիսյան 44/4ա-33, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

(526) «BEAUTY STUDIO» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ, վարսավիրանոցների ծառայու-
թյուններ:

____________________

(210) 20171800  (111) 27407
(220) 18.12.2017 (151) 23.05.2018
   (181) 18.12.2027
(730)   Հակոբ Բարսեղյան Իշխանի, Երևան, 
Քոչար յան փ., բն. 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

(526) «DENTAL PROTECT» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, ոսկեգույն, բաց և մուգ կապույտ և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. ստոմատոլոգիական կենտրոն-
ների ծառայություններ:

____________________

(210) 20180002 (111) 27408
(220) 09.01.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 09.01.2028
(730)   Նսար Ջեներալ Թրեյդինգ Էլ.Էլ.Սի, AE 
(442) 16.01.2018
(540)  
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, մոխրագույն, սպիտակ և կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180028 (111) 27409
(220) 16.01.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 16.01.2028
(730)   Արմեն Արսենյան, Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 6-36, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային ըմպելիքներ, մասնա-

վորապես՝ անանուխի թրմօղի. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. դառը թրմօղիներ. 
անիսի լիկյոր. անիսի օղի. ապերիտիֆներ. 
արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի). թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. սիդրեր. 
կոկտեյլներ. կուրասո. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). գինիներ. ջին. 
լիկյորներ. մեղրային ըմպելիք (մեղրասպիրտ, 
մեղրագինի). բալի օղի. սպիրտային 
ըմպելիքներ. բրենդի. գինի խաղողի չանչերից. 
տանձի սիդր. սակե. վիսկի. սպիրտային 
բնահյութեր (էսենցիաներ). սպիրտային 
լուծամզութներ. ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրից. մրգեր պարունակող 
ալկոհոլային ըմպելիքներ. բրնձի սպիրտ. ռոմ. 
օղի. խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. նիրա 
(շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). 
բայցզյու (չինական ալկոհոլային ըմպելիք):

____________________

(210) 20180029 (111) 27410
(220) 16.01.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 16.01.2028

(730)   Անհատ ձեռնարկատեր Սերյոժա Հով-
հան նիսյան Տիգրանի, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, փ. 22, տուն 2, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

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

դաս 29. չրեր.
դաս 35. չրերի, ընդեղենի, գյուղա-

տնտեսական մթերքների հիմքով պատրաստ-
վող այլ ապրանքատեսակների, չրերի 
պահպանման տարաների և զամբյուղների 
վաճառք:

____________________

(210) 20180042 (111) 27411
(220) 17.01.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 17.01.2028
(730)   «Վերածնունդ» մշակութային և ինտելեկ-
տուալ հիմնադրամ, Երևան, Արաբկիր  փ. 21, շ. 
10, բն. 8, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  



ԳՅՈՒՏԵՐ

34

ՄԱՍ 1

34

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

01 .06 . 20 18

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազ-
դային նյութերի. կրթադաստիարակչական 
ծառա յու թյուններ. գրքերը դուրս տալու 
հնարավորությամբ գրադարանների  ծա ռա-
յություններ. գրքերի հրատարակում. շար-
ժական գրադարանների  ծառայու թյուն   ներ. 
կոնֆերանսների կազմակերպում և անցկա-
ցում. ցուցահանդեսների կազմակեր-
պում մշա կութային կամ կրթության 
նպա   տակ  ներով. թանգարանների  ծառա-
յություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. գիտաժողովների (սիմպո-
զիումների) կազմակերպում և անցկացում. 
գրքերի և պարբերականների առցանց 
հրապարակում. զբոսավարի (գիդի)  
ծառայություններ:

____________________

(210) 20180044 (111) 27412
(220) 17.01.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 17.01.2028
(730)   Վահան Կարապետյան, Երևան, Մամի-
կոնյանց 37, բն. 19, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(526) «16» թիվն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. առցանց առևտուր:
____________________

(210) 20180064 (111) 27413
(220) 22.01.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 22.01.2028
(730)   «ԴԵԱՀ» ՍՊԸ, Երևան, Քուչակի փ., բն. 
47/21, AM 

(442) 01.02.2018
(540)  

(526) «Armenian handmade products» արտահայ-
տությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ 
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ձիթապտղի գույնի և տերակոտայի գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. ոչ բուժական օճառներ:
____________________

(210) 20180068 (111) 27414
(220) 22.01.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 22.01.2028
(730)   Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(442) 01.02.2018
(540)  

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

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180070 (111) 27415
(220) 22.01.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 22.01.2028
(730)   Նելլի Հովհաննիսյան, Երևան, Վ. 
Համբարձումյան 18, բն. 4, AM 
(442) 01.02.2018
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(540)  

(511) 
դաս 33. գինի.
դաս 41. գրքերի հրատարակում. կրթա-

դաստիարակչական ծառայություններ.
դաս 42. նոր արտադրատեսակների հետա-

զոտություն և մշակում երրորդ անձանց համար.  
հետազոտություններ կենսաբանության բնա-
գավառում: 

____________________

(210) 20180090 (111) 27416
(220) 24.01.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 24.01.2028
(730)   «Նոաս օրչարդս դիսթիլինգ քոմփանի» 
ՍՊԸ, Երևան,Նորք-Մարաշ 0047, Նորքի 
այգիներ 202, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

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

դաս 33. բրենդի:
____________________

(210) 20180093 (111) 27417
(220) 25.01.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 25.01.2028
(730)   Փաբլիք Ջոյնթ-սթոք Քամփնի «Արնեստ 
Քամփնի», RU 
(442) 01.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 8. էլեկտրական և ոչ էլեկտրական 

ածելիներ. ածելիների սայրեր. ածելիասարքեր. 
ածելիների պատյաններ. ածելիների բռնիչներ, 
կասետներ և սայրերով գլխիկներ. վերոհիշյալ 
ապրանքների մասեր և պարագաներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20180096 (111) 27418
(220) 25.01.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 25.01.2028
(730)   «Գլոբալ բյութի» ՍՊԸ, ՀՀ Արագածոտնի 
մարզ, ք. Աշտարակ, Գ. Նժդեհի 26, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանու շակագույն, երկնագույն և վարդագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. վարսահարդարման, դիմահար-
դարման և մատնահարդարման ապրանքների 
վաճառք:

____________________
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(210) 20180100  (111) 27419
(220) 26.01.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 26.01.2028
(730)   Վեսթինգհաուս Էլեքթրիք քորփորեյշն, 
US 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 9. էլեկտրական մարտկոցներ, 

լիցքա վորող սարքեր մարտկոցների համար, 
լիցքավորող սարքեր հեռախոսների համար. 
հեռուստացույցներ. ցուցասարքեր. մոնիտոր-
ներ (համակարգչային սարքավորանք). 
պլանշետային համակարգիչներ. համա-
կարգիչներ. «մկնիկ» տեսակի մանիպուլյա-
տորներ. համակարգիչ ների ստեղ    նա    շարեր. 
ցուցասարքերի դեկորատիվ շրջա  նակներ և 
կանգնակներ. ինտերակտիվ էլեկտրոնային 
գրատախտակներ. թվային ֆոտոշրջանակ-
ներ. հեռուստացույցների բար ձակներ և 
կանգնակներ. տեսամոնիտորներ. էլեկտրո-
նային դոկ-կայաններ. բարձրախոսներ. 
ձայնային վահանակներ (սաունդբարներ). 
ռադիոսարքեր, ժամացույց պարունակող 
ռադիոսարքեր. խտասկավառակների 
նվա  գարկիչներ. նվագարկիչներ. դռան 
էլեկտրական զանգեր, շքամուտքի հսկման 
խոսակցասարքեր. ֆլուորեսցենտային լամ-
պերի էլեկտրական ադապտերներ, այդ թվում՝ 
բալաստային դիմադրություններ, վարդակի 
ադապտերներ, լույսի հեռակառավարման 
համակարգեր. մալուխներ և լարեր 
էլեկտրական կամ էլեկտրոնային սարքերի 
հետ օգտագործման համար. գործարկման 
մետաղաճոպաններ շարժիչների համար, 
արտաքին աղբյուրից գործարկման մալուխներ. 
մալուխներ և սարքեր էլեկտրականության 

մատակարարման և միակցման համար, 
այն է՝ երկարացման լարեր, երկարիչներ, 
վարդակի իրաններ, ճյուղավորիչներ, 
վարդակի ադապտերներ. կոճեր էլեկտրական 
լարերի համար. էլեկտրական փոխարկիչներ, 
էլեկտրական փոխարկիչների իրաններ, 
էլեկտրական վարդակներ. լարային և անլար 
հեռախոսներ, ականջակալներ, բլյութութ անլար 
ստանդարտով աշխատող ականջակալներ. 
անլար հավաքակազմեր հեռախոսների 
համար. վիրտուալ իրականության գլխադիր 
սաղավարտներ. սենյակային և արտաքին 
ալեհավաքներ. հեռախոսների ծածկոցներ 
և պատյաններ. էկրանի պաշտպանիչներ. 
պրոյեկցիոն էկրաններ. հեռախոսի պիտույքա-
կազմ, այն է՝ հեռախոսափողեր, լարեր, 
մալուխներ, հարակցիչներ և կցորդիչներ. 
ականջում ներդրվող ականջակալներ. 
անհատական համակարգիչների համար 
տեսախցիկներ. դաստակների հենարաններ 
համակարգիչներ հետ աշխատանքի համար, 
ՀՀԴ (USB) ֆլեշ-կրիչներ, ՀՀԴ (USB) 
ճյուղավորիչներ, քարտերն ընթերցող սարքեր, 
դյուրակիր համակարգիչների հովացման 
տակդիրներ, համակարգչային ստիլուսներ. 
SD քարտեր, ձայնային ազդանշանի 
ճյուղավորման մալուխներ, ձայներիզների 
ադապտերներ, FM հաղորդիչներ. գեր-
լարումից պաշտպանող սարքեր, գեր-
լարումից պաշտպանող կարգավորիչներ. 
էլեկտրական ռելեներ, էլեկտրական տվիչներ, 
էլեկտրական ապահովիչներ, հալուն ապա-
հովիչներ, էլեկտրական հանգույցներ, 
տրանսֆորմատորներ, հաշվիչներ, ցանցի 
պաշտպանիչներ, կոմուտացման վահաններ, 
բաշխիչ սարքեր, բաշխիչ վահաններ. 
շարժիչների կառավարման կենտրոններ, 
շարժիչների և գեներատորների գրգռման 
կառավարման համակարգեր. վակուումային 
էլեկտրական ապահովիչներ, վակուումային 
ընդհատիչներ, վակուումային հպարկիչներ. 
բեռնվածքի փոխարկիչներ. միկրոպրոցեսորի 
վրա հիմնված ինտեգրված պաշտպանության, 
չափման և կառավարման սարքեր. էլեկտրա-
կան կոնդենսատորներ և ռեակտորներ. 
միջին լարման կոմուտացման վահաններ. 
հաղորդաձողալարեր. խոհանոցային ջեր-
մաչափ էլեկտրոնային սարքեր. թայ-
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մերներ սնունդ պատրաստելու համար. 
չափաբաժակներ. չափագդալներ. կշեռքներ. 
պաշտ պանիչ դիմակներ, բացառությամբ 
բժշկական  նպատակներով  օգտա գործվող ների. 
արևային մարտկոցներ էլեկտրա էներգիայի 
արտադրության համար. կառա վարման 
վահաններ ատոմակայանների համար. 
էլեկտրական կողպեքներ. բրելոկի տեսքով 
էլեկտրոնային անվտանգության սարքեր 
կողպեքները բացելու համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում հեռախոսների և ձեռքի 
համակարգիչների համար՝ նախատեսված 
դեպի կողպեքները մուտք ապահովելու և դրանք 
կառավարելու համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20180140  (111) 27420
(220) 02.02.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 02.02.2028
(730)   «Վոլֆ սեքյուրիթի» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 17, բն. 28, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(526) «SECURITY», «ՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻ» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 45. անվտանգության ծառայություններ 
նյութական արժեքների և անհատների 
ֆիզիկական պաշտպանության համար, 
պահնորդական ծառայություններ:

____________________

(210) 20180151  (111) 27421
(220) 05.02.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 05.02.2028
(730)   «Ա.Մ.Պ.» ՍՊԸ, Երևան, Արամ 
Խա չատրյան 10, բն. 49, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(526) «Projects» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 40. պատվերով կահույքի արտա-
դրություն:

____________________

(210) 20180163  (111) 27422
(220) 07.02.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 07.02.2028
(730)   «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

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

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

____________________
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(210) 20180164  (111) 27423
(220) 07.02.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 07.02.2028
(730)   «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

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

____________________

(210) 20180165  (111) 27424
(220) 07.02.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 07.02.2028
(730)   «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(526) Բացի «БОН ЖУР» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումները և շշի ձևը ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ և 
բաց կապույտ, կարմիր և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:

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

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք-
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։  

____________________

(210) 20180166  (111) 27425
(220) 07.02.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 07.02.2028
(730)   «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

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

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

____________________

(210) 20180174  (111) 27426
(220) 08.02.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 08.02.2028
(730)   Արմեն Զարայելյան, Երևան, Խորհրդա-
րանի 32, AM 
(442) 16.02.2018
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(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:
(511) 

դաս 35. ավտոպահեստամասերի վաճառք.
դաս 37. ավտոմեքենաների վերանորոգում 

և տեխնիկական սպասարկում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20180175  (111) 27427
(220) 08.02.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 08.02.2028
(730)   Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20180176  (111) 27428
(220) 08.02.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 08.02.2028
(730)   Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր: 

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20180177  (111) 27429
(220) 08.02.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 08.02.2028

(730)   Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր: 

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
____________________

(210) 20180178  (111) 27430
(220) 08.02.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 08.02.2028
(730)   Արման Աբրահամյան, Երևան, Կոմիտասի 
պող. 34/1, բն. 30, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(526) «ARMENIAN TOBACCO COMPANY» արտա-
հայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
արծաթագույն և երկնագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20180180  (111) 27431
(220) 08.02.2018 (151) 23.05.2018
   (181) 08.02.2028
(730)   Արման Աբրահամյան, Երևան, Կոմիտասի 
պող. 34/1, բն. 30, AM 
(442) 16.02.2018
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(540)  

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20170384 (111) 27432
(220) 17.03.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 17.03.2027
(730)  «Կայծ լայն» ՍՊԸ, Երևան, Չեխովի 29/6, AM 
(442) 03.04.2017
(540)  

(526) «TV» գրառումն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ և կարմիր գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռուստահեռարձակում։
____________________

(210) 20170630  (111) 27433
(220) 05.05.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 05.05.2027
(730)  «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 01.06.2017
(540)  

(526) Բացի «ԻՋԵՎԱՆ» և «IJEVAN» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կաթնագույն, բաց և մուգ կանաչ, արծաթագույն 
և սև գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-
վորապես՝ թթի օղի։

____________________

(210) 20170631  (111) 27434
(220) 05.05.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 05.05.2027
(730)  «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 01.06.2017
(540)  

(526) Բացի «ԻՋԵՎԱՆ» և «IJEVAN» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կաթնագույն, բաց և մուգ ծիրանագույն, արծա-
թագույն և սև գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-
վորապես՝ ծիրանի օղի։

____________________
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(210) 20170632  (111) 27435
(220) 05.05.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 05.05.2027
(730)  «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 01.06.2017
(540)  

(526) Բացի «ԻՋԵՎԱՆ» և «IJEVAN» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կաթնագույն, բաց և մուգ կարմիր, արծաթագույն 
և սև գունային համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնա-
վորապես՝ հոնի օղի:

____________________

(210) 20171333  (111) 27436
(220) 15.09.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 15.09.2027
(730)  Նեյշնլ Ինթրնեյշնլ Քամփնի ֆոր Թրեյդ 
ընդ Րեսթրանթս Ինվեսթմենթս ԼԼՔ, JO 
(442) 18.12.2017
(540)  

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

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ). ռեստորանների ծառայություններ. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171474  (111) 27437
(220) 17.10.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 17.10.2027
(730)  Էփլ Ինք., US 
(442) 16.01.2018
(310) 2017296   (320) 18.04.2017   (330) LI
(540)  

(511) 
դաս 9. համակարգիչներ. համակարգչային 

սարքավորումներ. դյուրակիր համակարգիչներ. 
պլանշետային համակարգիչներ. հեռակապ 
սարքավորումներ և գործիքներ. հեռախոսներ. 
բջջային հեռախոսներ. սմարթֆոններ. անլար 
կապի սարքավորումներ ձայնի, տվյալների, 
պատկերների, աուդիո, վիդեո և մուլտիմեդիա 
բովանդակության փոխանցման համար. 
ցանցային կապի սարքավորումներ. դյուրակիր 
թվային էլեկտրոնային սարքեր, որոնք 
հնարավորություն են տալիս մուտք գործել 
ինտերնետ և փոխանցել, պահպանել և ընդունել 
հեռախոսային զանգեր, էլեկտրոնային փոստ և 
այլ թվային տվյալներ. կրովի  համակարգչային 
սարքավորումներ. կրովի թվային էլեկտրոնային 
սարքեր, որոնք հնարավորություն են տալիս 
մուտք գործել ինտերնետ և փոխանցել, 
պահպանել և ընդունել հեռախոսային զանգեր, 
էլէկտրոնային փոստ և այլ թվային տվյալներ. 
սմարթ-ժամացույցներ. սմարթ-ակնոցներ. 
սմարթ-մատանիներ. կրովի սարքեր ֆիզիկական 
ակտիվությանը հետևելու համար. էլեկտրոնային 
ապարանջաններ (չափիչ գործիքներ). 
էլեկտրոնային գրքեր. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. համակարգչային 
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ծրագրային ապահովում՝ նախատեսված 
համակարգիչների, կից սարքավորումների, 
բջջային սարքերի, բջջային հեռախոսների, 
սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, 
կրովի սարքերի, ականջակալների, գլխա-
դիր ականջակալների, հեռուստացույցների, 
հեռուս տացույցների կցուրդների, աուդիո 
և վիդեո վերարտադրման ու ձայնա- և 
տեսագրման սարքերի, տնային կինոթատրոնի 
համակարգերի և ժամանցային համակար-
գերի տեղադրման, կոնֆիգուրացիայի, վերա-
հսկման և կառավարման համար. ծրագրային 
ապահովում հավելվածներ ստեղծելու համար. 
խաղային ծրագրեր համակարգիչների համար. 
նախապես արձանագրված աուդիո, վիդեո և 
մուլտիմեդիա ներբեռնելի բովանդակություն. 
համակարգիչների կից սարքեր. կից սարքեր 
համակարգիչների, բջջային հեռախոսների, 
բջջային էլեկտրոնային սարքավորումների, 
կրովի էլէկտրոնային սարքերի, սմարթ-ժամա-
ցույցների, սմարթ-ակնոցների, ականջա-
կալների, գլխադիր ականջակալների, 
հեռուստացույցների, հեռուստացույցների 
կցուրդ ների և աուդիո և վիդեո վերարտադրման 
ու ձայնա- և տեսագրման սարքերի համար. 
կրովի կից սարքեր համակարգիչների, բջջային 
հեռախոսների, բջջային էլեկտրոնային 
սարքերի, սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-
ակնոցների, սմարթ-մատանիների, ական-
ջակալների, գլխադիր ականջակալների, 
հեռուս տացույցների, հեռուստացույցների 
կցուրդների և աուդիո և վիդեո 
վերարտադրման ու ձայնա- և տեսագրման 
սարքերի հետ օգտագործելու համար. 
բիոմետրիկ նույնականացման և ինքնությունը 
ստուգելու սարքեր. արագացումաչափներ. 
բարձրաչափներ. հեռավորություն չափող 
սարքեր. հեռաձայնագրման սարքեր. 
քայլաչափներ. ճնշման չափիչներ. ճնշման 
ցուցիչներ. մոնիտորներ, ցուցադրման 
էկրաններ, վիրտուալ իրականության գլխադիր 
էկրաններ և սաղավարտներ համակարգիչների, 
սմարթֆոնների, բջջային էլեկտրոնային 
սարքերի, կրովի էլեկտրոնային սարքերի, 
սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, 
հեռուստացույցների, հեռուստացույցների 
կցուրդների, և աուդիո և վիդեո վերարտադրման 
ու ձայնա- և տեսագրման սարքերի հետ 

օգտագործման համար. վիրտուալ և 
ընդլայնված իրականության գլխադիր 
էկրաններ, ակնոցներ, կառավարիչներ և 
սաղավարտներ. 3D ակնոցներ. քթակնոցներ 
(պենսնե). արևային ակնոցներ. ակնոցների 
ապակիներ. օպտիկական ապակիներ. 
օպտիկական դետալներ. օպտիկական 
սարքեր և գործիքներ. լուսանկարչական 
ապարատներ. բռնկալամպեր լուսանկարչական 
ապարատների համար.  համակարգիչների 
ստեղնաշարեր, «մկնիկ» տեսակի մանի-
պուլյատորներ (կից սարքավորումներ), մկնիկ-
ների գորգեր, համակարգչային տպիչներ, 
սկավառակակիրներ համակարգիչ ների համար, 
և կոշտ սկավառակակիրներ. ձայնագրիչ և 
ձայնի վերարտադրման սարքեր. թվային 
աուդիո և վիդեո վերարտադրման ու ձայնա- 
և տեսագրման սարքեր. աուդիոդինամիկ-
ներ. ձայնի ընդունիչներ և ուժեղարարներ. 
ավտոտրանսպորտային աուդիո ապարատ-
ներ. ձայնագրման և ձայնի ճանաչման սարքեր. 
ականջակալներ. գլխադիր ականջակալներ. 
միկրոֆոններ. հեռուստացույցներ. հեռուստա-
ցույցային ընդունիչներ և մոնիտորներ. 
հեռուստացույցների կցուրդներ. ռադիո-
սարքեր. ռադիոհաղորդիչներ և ընդու-
նիչներ. օգտատերերի ինտերֆեյսներ 
ավտոմեքենաների մեջ գտնվող համակար-
գիչների և էլեկտրոնային  սարքերի 
համար, մասնավորապես` էլեկտրոնային 
կառավարման վահաններ, մոնիտորներ, 
թաչսքրին էկրաններ, հեռակառավարման 
ապարատուրա, դակիչ կայաններ, 
գծային միացիչներ (էլեկտրականություն), 
էլեկ տրական փոխարկիչներ, ձայնի 
ակտիվացմամբ կառավարող սարքեր. 
դիրքորոշման համաշխարհային համակարգի 
ապարատներ (GPS). նավագնացական 
սարքեր և գործիքներ. նավագնացական 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար (նավակողային համակարգիչներ). 
հեռակառավարման ապարատուրա նախա-
տեսված համակարգիչների, բջջային 
հեռախոսների, բջջային սարքերի, կրովի 
էլեկտրոնային սարքերի, սմարթ-ժամա-
ցույցների, սմարթ-ակնոցների, ականջա-
կալների, գլխադիր ականջակալների, 
աուդիո և վիդեո վերարտադրման 
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ու ձայնա- և տեսագրման սարքերի, 
հեռուստացույցների, հեռուստացույցների 
կցուրդ ների, բարձրախոսների, ձայնի ուժեղա-
րարների, տնային կինոթատրոնի համա-
կարգի և ժամանցային համակարգերի 
համար. կրովի սարքեր՝ նախատեսված 
համակարգիչների, բջջային հեռախոսների, 
բջջային էլեկտրոնային սարքերի, սմարթ-
ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, ական-
ջակալների, գլխադիր ականջակալների, 
աուդիո և վիդեո վերարտադրման ու ձայնա- և 
տեսագրման սարքերի, հեռուստացույցների, 
հեռուստացույցների կցուրդների, բարձրա-
խոսների, ձայնի ուժեղարարների, տնային 
կինոթատրոնի համակարգերի և ժամանցային 
համակարգերի կառավարման համար. 
տեղեկատվության պահպանման համար 
նախատեսված սարքեր. համակարգչային 
չիպեր. էլեկտրական մարտկոցներ. լիցքավորող 
սարքեր կուտակիչների համար. էլեկտրական 
և էլեկտրոնային միակցիչներ, կոմուտացման 
սարքեր, էլեկտրահաղորդալարեր, մալուխներ, 
լիցքավորող սարքեր, դոկեր, դակիչ կայան-
ներ, և ադապտերներ համակարգիչ-
ների, բջջային հեռախոսների, դյուրակիր 
համակարգիչների, համակարգիչների կից 
սարքերի, բջջային էլեկտրոնային սարքերի, 
կրովի էլեկտրոնային սարքերի, սմարթ-
ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, ականջա-
կալների, գլխադիր ականջակալների, աուդիո 
և վիդեո վերարտադրման ու ձայնա- և 
տեսագրման սարքերի, հեռուստացույցների, 
հեռուստացույցների կցուրդների հետ օգտա-
գործման համար. ինտերակտիվ թաչսքրին 
էկրաններ. ինտերֆեյսներ նախատեսված 
համակարգիչների, համակարգիչների էկրան-
ների, բջջային հեռախոսների, բջջային 
էլէկտրոնային սարքերի, կրովի էլեկտրոնային 
սարքերի, սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-
ակնոցների, հեռուստացույցների, հեռուս-
տացույցների կցուրդների և աուդիո և վիդեո 
վերարտադրման ու ձայնա- և տեսագրման 
սարքերի համար. համակարգչային էկրանների, 
բջջային հեռախոսների էկրանների և 
սմարթ-ժամացույցների էկրանների համար 
հարմարեցված պաշտպանիչ թաղանթներ. 
մասեր և պարագաներ համակարգիչների, 
կից սարքավորումների, բջջային 
հեռախոսների, բջջային էլեկտրոնային 
սարքերի, կրովի էլեկտրոնային սարքերի, 

սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, 
ականջակալների, գլխադիր ականջակալների, 
հեռուստացույցների, հեռուստացույցների 
կցուրդների, աուդիո և վիդեո վերարտադրման 
ու ձայնա- և տեսագրման սարքերի համար. 
ծածկոցներ, պայուսակներ, պատյաններ և 
նրբաքուղեր համակարգիչների, բջջային 
հեռախոսների, բջջային էլեկտրոնային 
սարքերի, կրովի էլեկտրոնային սարքերի, 
սմարթ-ժամացույցների, սմարթ-ակնոցների, 
ականջակալների, գլխադիր ականջակալների, 
հեռուստացույցների կցուրդների, աուդիո 
և վիդեո վերարտադրման ու ձայնա- և 
տեսագրման սարքերի համար. մոնոպոդներ 
(ձեռքի ամրակալաններ). լիցքավորող 
սարքեր էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. էլեկտրական վզնոցներ կենդանիներ 
վարժեցնելու համար. էլեկտրոնային 
ծոցատետրեր. նամականիշներով վճարում-
ների վերահսկողության ապարատներ. 
դրամարկղային ապարատներ. կանխավճարով 
աշխատող ավտոմատների մեխանիզմներ. 
դիկտոֆոններ. հարմարանքներ զգեստների 
ներքևի մասը շտկելու համար. ընտրաձայները 
հաշվելու մեքենաներ. ապրանքների 
էլեկտրոնային բեռնապիտակներ. մրցանակի 
ընտրման համար մեքենաներ. Ֆաքսիմիլային 
ապարատներ. կշռման սարքեր և գործիք-
ներ. չափիչներ. հայտարարությունների 
էլեկտրո նային տախտակներ. չափիչ սար-
քեր. մեկուսատախտակներ (սիլիկոնային 
թիթեղ ներ). ինտեգրալ սխեմաներ. 
ձայնի ուժեղարարներ. ֆլուորեսցենտող 
(լուսածոր) էկրաններ. հեռակառավարման 
ապարատուրա. օպտիկական լուսատուներ 
(թելքային). արտադրական գործընթացների 
հեռակառավարման էլեկտրական տեղա-
կայանքներ. շանթարգելներ. էլեկտրոլիտային 
վաննաներ. կրակմարիչներ. ռենտգենյան 
ապարատներ արդյունաբերական նպա-
տակների համար. փրկարարական 
սարքավորումներ. տագնապի ազդասարքեր. 
մուլտիպլիկացիոն ֆիլմեր. ձվադիտակներ. 
սուլիչներ շներին հրահանգներ հաղորդելու 
համար. դեկորատիվ մագնիսներ. էլեկտրա-
ֆիկացված ցանկապատեր. դյուրակիր 
հեռակառավարվող ավտոմեքենայի դանդա-
ղիչներ.
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

44

ՄԱՍ 1

44

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

01 .06 . 20 18

(210) 20171552  (111) 27438
(220) 13.11.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 13.11.2027
(730)  «Միդ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. Ավետիսյան 
22, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(526) «MAKE YOUR EVENT» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
գույնով:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդությունների կազ-
մակերպում. մասնավորապես՝ ճանապար-
հորդների ուղեկցում. ավտոմեքենաների 
վարձույթ. ավտոմոբիլային փոխադրումներ. 
ավտո բուսային փոխադրումներ. զբոսանա-
վերի ծառայություններ. տրանսպորտային 
ծառա յություններ զբոսաշրջիկների համար. 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ. 
տրանսպորտային ծառայություններ. ճանա-
պարհորդությունների կազմակերպում. 
ուղևո րային փոխադրումներ. ճանա-
պար հոր դությունների տոմսերի ամրա-
գրում. ճանապարհորդների փոխադրում. 
միջնոր դություն փոխադրումների դեպ-
քում. վարորդների ծառայություններ. 
սուրհանդակային ծառայություններ (նամակ-
ների կամ ապրանքների առաքում). 
տրանսպորտային միջոցների ամրագրում. 
ճանապարհորդությունների ամրագրում. 
փոս տային առաքում. փոստով պատվիրված 
ապրանքների առաքում. մրցարշավի 
ավտոմոբիլների վարձույթ. տրանսպորտի 
լոգիստիկա. ավտոբուսների վարձույթ. 
ճանապարհորդության երթուղու վերաբերյալ 
տեղեկատվության տրամադրում. քարշերինգի 
ծառայություններ.

դաս 41. զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմա-
կերպում, մասնավորապես՝ զվարճանքի 

(ատրակցիոնների) զբոսայգիների ծառայու-
թյուններ.  կինեմատոգրաֆիական սարքա-
վորումների վարձույթ. զվարճությունների 
կազմակերպում հյուրերի համար. կինո-
ստուդիաների ծառայություններ. մրցույթ-
ների կազմակերպում (ուսումնական կամ 
զվարճալի). դեկորացիաների վարձույթ շոու- 
ծրագրերի համար. հանգստի կազմակերպում. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
ձայնագրությունների վարձակալություն. 
կինոֆիլմերի վարձույթ. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների. մարմնամարզության ուսուցում. 
ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի 
մոնտաժում. վարյետեների ներկայացումներ, 
երաժշտասրահների ներկայացումներ. նվագա-
խմբերի ծառայություններ. թատերական 
ներկայացումներ. շոուների արտադրություն. 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
թատերական դեկորացիաների վարձույթ. 
սպորտային սարքերի տրամադրում. նկարիչ-
ներին մոդելներ տրամադրող գործա-
կալությունների ծառայություններ. ակումբների 
ծառայություններ (զվարճություն կամ 
կրթություն). կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում. դիսկոտեկների ծառայություններ. 
տեղեկատվություն կրթության հարցերով. 
քննությունների անցկացում. տեղեկատվություն 
զվարճության հարցերով. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում մշակութային կամ կրթության 
նպատակներով. առողջության ակումբների 
ծառայություններ (առողջարար և ֆիթնես-
մարզումներ). հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (զվարճություններ). թատերա-
կանացված ներկայացումներ. մանկա-
պարտեզներ (կրթություն). սպորտային 
մրցումների կազմակերպում. ժամանցային 
հանդիպումների ծրագրերի կազմում, 
գործնական հմտությունների ուսուցում 
(ցուցադրություն). թանգարանների ծառա-
յություններ (շնորհանդեսներ, ցուցա-
հանդեսներ). ձայնագրությունների 
ստու դիաների ծառայություններ. տեղեկա-
տվություն հանգստի հարցերով. սպոր-
տային սաքավորումների վարձույթ, 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների. 
մարզադաշտերի սարքավորումների վարձույթ. 
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սեմինարների կազմակերպում և անցկացում. 
սպորտային ճամբարների ծառայություն-
ներ. գիտաժողովների (սիմպոզիումների) 
կազմակերպում և անցկացում. սպորտային 
միջոցառումների ժամկետների պլանա-
վորում. վարպետաց դասերի կազմակերպում 
և անցկացում (ուսուցում). գեղեցկության 
մրցույթների կազմակերպում. ներկայա-
ցումների տոմսերի ամրագրում. կրկնօրինա-
կում. պարահանդեսների կազմակերպում. 
ներկայացումների կազմակերպում (իմպրե սա-
րիոների ծառայություններ). խաղադահլիճ ների 
ծառայությունների տրամադրում. ձայնային 
սարքավորումների վարձակալություն. լուսա-
վորման սարքերի վարձույթ թատրոնների 
կամ հեռուստաստուդիաների համար. 
տեսախցիկների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառայություններ, բացառությամբ 
գովազ դայինի. տեսագրությունների մոն-
տաժում. գրքերի և պարբերականների 
առցանց հրապարակում. հրապարակումներ 
էլեկտրոնային սեղանադիր հրատարակչական 
համակարգերի օգնությամբ. ենթագրերի 
կատարում. համակարգչային ցանցերի կողմից 
տրամադրվող ծառայություններ առցանց 
խաղերի ոլորտում. կարաոկե ծառայություն-
ներ. գիշերային ակումբ-սրճարանների 
ծառայություններ (զվարճություններ). առցանց 
ապահովում ոչ ներբեռնելի էլեկտրոնային 
հրապարակումներով. լուսանկարչական 
ռեպոր տաժներ. լուսանկարչություն. մասնա-
գիտական կողմնորոշում (խորհուրդներ 
կրթության կամ ուսուցման հարցերով). 
նորությունների ծառայություն. թարգմանիչների 
ծառայություններ. թարգմանություն ժեստերի 
լեզվից. տեսագրում. միկրոֆիլմերի ստեղծում. 
տոմսերի բաշխման ծառայություններ 
(զվարճանք, ժամանց). տեքստերի խմբագրում. 
համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
հրապարակումների մանրակերտում, բացա-
ռությամբ գովազդայինների. նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում ժամանցի 
նպատակով. մարզիչների, դասուսույցների 
ծառայություններ (ուսուցում). սպորտային 
հրապարակների վարձույթ. դիսկ-ժոկեյների 

ծառայություններ. բանավոր թարգմանողների 
ծառայություններ. անհատական մարզիչների 
ծառայություններ. ֆիթնես-դասերի անցկացում. 
մասնագիտական վերապատրաստում. խաղա-
սարքերի վարձույթ. ոչ բեռնելի երաժշտության 
առցանց տրամադրում. ոչ բեռնելի տեսանյու-
թերի առցանց տրամադրում. կրկնուսույցի 
ծառայություններ. կրթական ոչ վիրտուալ 
ֆորումների կազմակերպում և անցկացում. 
հեռուստատեսային և կինոսցենարների գրում. 
զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ. 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում, 
մասնա  վորապես՝ տեղերի ամրագրմամբ 
(հյուրանոցներում, պանսիոններում) զբաղ-
վող գործակալություններ. սննդամթերքի 
պատ րաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևավորում (քեյթրինգ). սրճա-
րանների ծառայություններ. քեմպինգների 
ծառայություններ. ճաշարանների ծառայու-
թյուններ հիմնարկներում կամ ուսումնական 
հաստատություններում. ժամանակավոր բնա-
կատեղերի վարձակալում. պանսիոնների 
ծառայություններ. զբոսաշրջիկների համար 
տների ծառայություններ. հյուրանոցների 
ծառայություններ. ռեստորանների ծառայու-
թյուններ. տեղերի ամրագրում պանսիոն-
ներում. տեղերի ամրագրում հյուրանոցնե րում. 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ. բարերի ծառայություններ. 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(կացարանի տրամադրում). շարժական 
շինությունների վարձույթ. տեղերի ամրագրում 
ժամանակավոր բնակության համար. 
մոթելների ծառայություններ. կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ. 
սենյակների, դահլիճների վարձակալում 
հավաքների համար. վրանների վարձույթ. 
խոհանոցային սարքերի վարձույթ. խմելու 
ջրի բաշխիչ սարքերի վարձույթ. լուսավորող 
սարքերի վարձույթ. ժամանակավոր բնակեց-
ման համար ընդունարանների ծառայություններ 
(ժամանման և մեկնման կառավարում):

____________________
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(210) 20171579  (111) 27439
(220) 16.11.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 16.11.2027
(730)  «Սերվիս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Վարդենիս, Հ. 
Արզոյան տուն 14, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(526) «Armenia» բառը և «Guests & events» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, վարդագույն, սպիտակ և բաց 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրում-
ներ. ապրանքների փաթեթավորում և 
պահպա նում. ճանապարհորդությունների 
կազ մակեր պում, մասնավորապես՝ տրանս-
պորտային ծառայություններ զբոսաշրջիկների 
համար, ապրանքների առաքում, տրանսպոր-
տային միջոցների վարձույթ, տրանսպոր-
տային ծառայություններ, բեռների առաքում, 
վարորդ ների ծառայություններ, ավտոբուս-
ների վարձույթ, ճանապարհորդության 
երթուղու վերաբերյալ տեղեկատվության 
տրամադրում, նվերների փաթեթավորում, 
տեղեկատվու թյուն երթևեկության վերաբերյալ, 
ծաղիկ ների առաքում, ճանապարհորդություն-
ների ամրա գրում, տրանսպորտային 
միջոցների ամրա գրում, ճանապարհորդների 
փոխադրում, ուղևորային փոխադրումներ, 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում, 
կրուիզների կազմակերպում, ավտոբուսային 
փոխադրումներ, ավտոմոբիլային փոխա-
դրումներ, ավիափոխադրումներ, ճանապար-
հորդների ուղեկցում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում) ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում. մասնավորապես՝  զվարճությունների 
կազմակերպում հյուրերի համար, մրցույթների 
կազմակերպում (ուսումնական կամ 

զվարճալի), դեկորացիաների վարձույթ շոու- 
ծրագրերի համար, հանգստի օբյեկտների 
տրամադրում, տեղեկատվություն զվարճության 
հարցերով, հանգստի ճամբարների 
ծառայություններ (զվարճություններ), լուսա-
վորման սարքերի վարձույթ թատրոնների 
կամ հեռուստաստուդիաների համար, տեսա-
խցիկների վարձույթ, լուսանկարչություն, 
տեսագրում, զբոսավարի (գիդի) ծառա-
յություններ:

____________________

(210) 20171640  (111) 27440
(220) 27.11.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 27.11.2027
(730)  Ուորլդ Ջիմ Ինթըրնեյշընլ ԱյՓի, ԼԼՔ, US 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 25. հագուստ, մասնավորապես՝ 
շապիկներ (բլուզներ), մայկաներ, շորտեր, 
տաբատներ, ճակատակապեր, սպորտային 
հագուստ, բաճկոններ (հագուստ), գլխարկներ, 
ձեռնոցներ (հագուստ), կարճագուլպաներ, 
կոշիկ.

դաս 41. մարմնամարզական սրահ-
ների ծառայություններ. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես-մարզումներ). սպորտային 
սարքերի տրամադրում. ֆիթնես-
դասերի անցկացում. սննդի և ֆիթնեսի 
հարցերով սեմինարների անցկացում. 
սննդի, ֆիզիկական վարժությունների և 
ֆիզիկական պատրաստվածության հարցերով 
անհատական ուսուցում. խառը մարտարվեստի 
և ֆիթնեսի մարզումներ. բռնցքամարտի 
և ֆիթնեսի մարզումներ. քիքբոքսինգի 
և ֆիթնեսի մարզումներ. բոդիբիլդինգի, 
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խառը մարտարվեստի, աթլետիկայի և այլ 
սպորտաձևերի ցուցահանդեսների, մրցումների 
անցկացում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171641  (111) 27441
(220) 27.11.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 27.11.2027
(730)  Ուորլդ Ջիմ Ինթըրնեյշընլ ԱյՓի, ԼԼՔ, US 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 25. հագուստ, մասնավորապես՝ 
շապիկներ (բլուզներ), մայկաներ, շորտեր, 
տաբատներ, ճակատակապեր, սպորտային 
հագուստ, բաճկոններ (հագուստ), գլխարկներ, 
ձեռնոցներ (հագուստ), կարճագուլպաներ, 
կոշիկ.

դաս 41. մարմնամարզական սրահ-
ների ծառայություններ. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես-մարզումներ). սպորտային 
սարքերի տրամադրում. ֆիթնես-դասերի 
անցկացում. սննդի և ֆիթնեսի հարցերով 
սեմինարների անցկացում. սննդի, 
ֆիզիկական վարժությունների և ֆիզի կա-
կան պատրաստվածության հարցերով անհա-
տական ուսուցում. խառը մարտարվեստի 
և ֆիթնեսի մարզումներ. բռնցքամարտի 
և ֆիթնեսի մարզումներ. քիքբոքսինգի 
և ֆիթնեսի մարզումներ. բոդիբիլդինգի, 
խառը մարտարվեստի, աթլետիկայի և այլ 
սպորտաձևերի ցուցահանդեսների, մրցումների 
անցկացում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171642  (111) 27442
(220) 27.11.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 27.11.2027

(730)  Ուորլդ Ջիմ Ինթըրնեյշընլ ԱյՓի, ԼԼՔ, US 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 25. հագուստ, մասնավորապես՝ 
շապիկներ (բլուզներ), մայկաներ, շորտեր, 
տաբատներ, ճակատակապեր, սպորտային 
հագուստ, բաճկոններ (հագուստ), գլխարկներ, 
ձեռնոցներ (հագուստ), կարճագուլպաներ, 
կոշիկ.

դաս 41. մարմնամարզական սրահ-
ների ծառայություններ. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես-մարզումներ). սպորտային 
սարքերի տրամադրում. ֆիթնես-
դասերի անցկացում. սննդի և ֆիթնեսի 
հարցերով սեմինարների անցկացում. 
սննդի, ֆիզիկական վարժությունների և 
ֆիզիկական պատրաստվածության հարցերով 
անհատական ուսուցում. խառը մարտարվեստի 
և ֆիթնեսի մարզումներ. բռնցքամարտի 
և ֆիթնեսի մարզումներ. քիքբոքսինգի 
և ֆիթնեսի մարզումներ. բոդիբիլդինգի, 
խառը մարտարվեստի, աթլետիկայի և այլ 
սպորտաձևերի ցուցահանդեսների, մրցումների 
անցկացում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171643  (111) 27443
(220) 27.11.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 27.11.2027
(730)  Ուորլդ Ջիմ Ինթըրնեյշընլ ԱյՓի, ԼԼՔ, US 
(442) 16.01.2018
(540)  
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(526) «GYM» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, մասնավորապես՝ 
շապիկներ (բլուզներ), մայկաներ, շորտեր, 
տաբատներ, ճակատակապեր, սպորտային 
հագուստ, բաճկոններ (հագուստ), գլխարկներ, 
ձեռնոցներ (հագուստ), կարճագուլպաներ, 
կոշիկ.

դաս 41. մարմնամարզական սրահ-
ների ծառայություններ. առողջության 
ակումբների ծառայություններ (առողջարար 
և ֆիթնես-մարզումներ). սպորտային 
սարքերի տրամադրում. ֆիթնես-
դասերի անցկացում. սննդի և ֆիթնեսի 
հարցերով սեմինարների անցկացում. 
սննդի, ֆիզիկական վարժությունների և 
ֆիզիկական պատրաստվածության հարցե-
րով անհատական ուսուցում. խառը մարտար-
վեստի և ֆիթնեսի մարզումներ. բռնցքա մարտի 
և ֆիթնեսի մարզումներ. քիքբոք սինգի 
և ֆիթնեսի մարզումներ. բոդիբիլ դինգի, 
խառը մարտարվեստի, աթլետիկայի և այլ 
սպորտաձևերի ցուցահանդեսների, մրցումների 
անցկացում:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171727  (111) 27444
(220) 08.12.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 08.12.2027
(730)  Էլեմենթոս Թրեյդ Լիմիթիդ, CY 
(442) 16.01.2018
(540)  

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրիմուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային ճար-
պեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի յուղ 
(սննդային). կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. 
կարտոֆիլի չիպսեր. թթու կաղամբ. չորացրած 
կոկոսի ընկույզներ. կանճրակի սննդային 
յուղ. արգանակի խտածոներ. մուրաբաներ. 
սառեցրած մրգեր. ապուրներ. չամիչ. մանր 
վարունգ (թթու դրած). պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. չորացրած բանջարեղեն. 
սննդային յուղ. սերուցք (կաթնամթերք). 
պանիրներ. շաքարած մրգեր. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
կաթ. անկենդան խեցգետիններ. ձկան 
սուկի. շրդանային մակարդներ. ջերմային 
մշակման ենթարկված   մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի  մուրաբա. պահածոյացված 
սոյայի հատիկներ սննդի համար. ճարպանյութեր 
սննդային ճարպեր պատրաստելու համար. 
յուղային խառնուրդներ բուտերբրոդների 
համար. անկենդան ծովատառեխ. օմարներ 
(անկենդան). եգիպտացորենի սննդային 
յուղ. սննդային յուղ արմավենու կորիզից. 
քնջութի սննդային յուղ. անկենդան ոստրեներ. 
ձկան սննդային սոսինձ. խոզապուխտ. ձվի 
դեղնուց. յոգուրտ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բանջարեղենի հյութեր սնունդ պատրաստելու 
համար. մսային լուծամզուքներ  (էքստրակտ ներ). 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթ նային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. 
լանգուստներ (անկենդան). բեկոն. պահա-
ծոյացված ոսպ. մարգարին. մարմելադ (բացի 
հրուշակեղենից). սննդային ոսկրածուծ. 
միդիաներ (խեցեմորթներ) անկենդան. 
կակղամորթներ անկենդան. արմավենու 
սննդային յուղ. մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի 
փոշի. լյարդի պաշտետներ. պահածոյացված 
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սոխ. պահածոյացված ձիթապտուղ. զեյթունի 
սննդային յուղ. սննդային ոսկրայուղ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. մանրաթթու. պահածոյացված սիսեռ. 
նրբերշիկ. աղը դրած միս. բաղադրություններ 
ապուրներ պատրաստելու համար. տոմատի 
խյուս. բանջարեղենային աղցաններ. խոզի 
սննդային ճարպ. մրգային աղցաններ. 
անկենդան սարդինա ձուկ. սաղմոն 
(անկենդան). կենդանական սննդային 
ճարպեր. թյուննոս (անկենդան). տոմատի 
հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
արևածաղկի սննդային յուղ. ենթամթերքներ. 
պահածոյացված գետնասնկեր. ընտանի 
թռչուն (անկենդան). մրգակեղև. ալգինատներ 
խոհարարական նպատակների համար. ծեծած 
նուշ. մշակված գետնընկույզ. պահածոյացված 
սնկեր. կոկոսի յուղ. կոկոսի հեղուկ սննդային 
յուղ. պահածոյացված լոբազգիներ. լյարդ. 
ձկան հիմքով սննդամթերք. մրգային 
չիպսեր. խխունջներ (անկենդան). սպիրտի 
մեջ պահածոյացված մրգեր. սննդի համար 
պատրաստված ծաղկափոշի. սղոցաձև 
ծովամորեխներ (անկենդան). պահածոյաց-
ված ձուկ. պահածոյացված միս. մանր 
ծովախեցգետիններ (անկենդան). խխունջի 
ձվեր. սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ուտելի թռչնի բներ. ձկան պահածոներ. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
մրգային պահածոներ. մսի պահածոներ. 
կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. աղը դրած ձուկ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ). 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ). 
սննդի մեջ օգտագործվող շերամի որդի 
թիթեռների հարսնյակներ. բանջարեղենի 
պահածոներ. նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. 
կարտոֆիլի փաթիլներ. խնձորի խյուս. 
լոռամրգի խյուս. թահինի (մածուկ քնջութի 
հատիկներից). հումուս (ածիկա սիսեռից). 
տապակած ջրիմուռներ. թեթև նախուտեստներ 
մրգերի հիմքով. կաթնաշոռ. կիմչի (սննդամթերք 
ֆերմենտացված բանջարեղենների հիմքով). 
սոյայի կաթ. կաթնային կոկտեյլներ. այվար 
(պահածոյացված պղպեղ). արևածաղկի 
մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. ոչ 
ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. 
ձկան խավիար (մշակված). մշակված սերմեր. 
սննդի համար պատրաստված հալվե-վերա. 

պահածոյացված սխտոր. պրոտեինի բարձր 
պարունակությամբ կաթ. կտավատի յուղ 
խոհարարական նպատակների համար. ցածր 
կալորիականությամբ կարտոֆիլի չիպսեր. 
լեցիտին  խոհարարական   նպատակների   
համար. կաթնային ֆերմենտներ խոհարա-
րական նպատակների համար. կոմպոտներ 
(աղանդեր եփած մրգերից). խտացրած 
կաթ. թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). 
արաժան (կաթնա թթվային խմորումով 
մերված կաթ). մածուն (թթվեցրած կաթ). 
տոմատի մածուկ. դդմիկի խավիար. 
բադրիջանի խավիար. գետնընկույզի կաթ 
խոհարարական նպատակների համար. նշի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
բրնձի կաթ. պահածոյացված արտիճուկ. կաթի 
փոշի. յակիտորի. բուլգոգի (կորեական մսային 
ճաշատեսակ). շաքարապատված ընկույզներ. 
բուրավետացրած ընկույզներ. մշակված 
պնդուկ. պահածոյացված հատապտուղներ. 
գուակամոլե (խյուս ավոկադոյից). սոխի 
օղակներ. ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ 
խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը 
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 
յուղ. գալբի (կորեական ճաշատեսակ-խորոված, 
տապակած միս). էսկամոլես (մրջյունների ուտելի 
թրթուրներ). ուտելի անկենդան միջատներ. 
մշակված քաղցր եգիպտացորեն. ընկույզի 
հիմքով հացին քսվող սնունդ. կարտոֆիլի 
հիմքով խմորագնդիկներ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). սոյայի ձեթ 
սննդի համար. կաթի փոխարինիչներ. նուշի 
կաթ. գետնընկույզի կաթ. կոկոսի կաթ. կոկոսի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ կոկոսի կաթի հիմքով. բրնձի 
կաթ խոհարարական նպատակների համար. 
ըմպելիքներ նուշի կաթի հիմքով. ըմպելիքներ 
գետնընկույզի կաթի հիմքով. բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար.

դաս 30. ջրիմուռներ (համեմունք). 
մակարոնեղեն. նշով խմոր. անիսոնի սերմ. 
աստղաձև անիսոն. հրուշակեղեն նոր տարվա 
տոնածառերը զարդարելու համար. ոչ բուժիչ 
թուրմեր. սրճային բուրավետարարներ. 
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անուշաբույր պատրաստուկներ սննդի 
համար. համեմանք. հաց անխաշ խմորից. 
աղ սննդամթերքը պահածոյացնելու համար. 
պաքսիմատ. թխվածքաբլիթ. ածիկային 
գալետներ. անանուխի կոնֆետներ. կոնֆետ-
ներ. վաֆլիներ. ամոքահունց բուլկիներ. 
կակաո. սուրճ. սուրճի հումք. սուրճի բուսական 
փոխարինիչներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. դարչին (ամոքանք). 
կապարի թուփ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարրի (ամոքանք). հացահատիկային 
արտադրանք. ծամոն (մաստակ). եղերդ 
(սուրճի փոխարինիչ). թեյ. շոկոլադ. նշա-
կարկանդակներ. մեխակ (ամոքանք). համե-
մունքներ. քաղցրավենիք. եգիպտա ցորենի 
փաթիլներ. ադիբուդի. կայունարարներ հարած 
սերուցքի համար. պաղպաղակ. նրբաբլիթներ. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
կերակրի աղ. թանձրացիչներ սննդամթերքի 
համար. քրքում. բնական քաղցրացնող նյութեր. 
ամոքանք. քաղցրաբլիթներ.  բուրավետ 
պղպեղ. սննդային ալյուր. բակլայի ալյուր. 
եգիպտացորենի ալյուր. մանանեխի փոշի. 
գարու ալյուր. սոյայի ալյուր. ցորենի ալյուր. 
ալյուրից պատրաստված ուտելիքներ. սննդային 
օսլա. խմորի մակարդներ. պոմադկաներ 
(հրուշակեղեն). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
շաքար. բուրավետարարներ հրուշակեղենի 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի). 
փոշի հրուշակեղենի համար. քաղցր 
ամոքահունց խմոր հրուշակեղենի համար. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի համար. բնական կամ 
արհեստական սառույց. սառույց սառեցման 
համար. գլյուկոզա խոհարարական 
նպատակների համար. սննդային սնձան 
(սպիտակուցային նյութ). սննդային ձավարներ. 
քացախ. կետչուպ (սոուս). կակաոյով և կաթով 
ըմպելիքներ. սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. 
շոկոլադակաթնային ըմպելիքներ. մակարդներ. 
խմորիչներ. կապակցող նյութեր երշիկեղենի 
համար. մակարուն (նշով թխվածք). 
մակարոններ. աղացած եգիպտացորեն. բոված 
եգիպտացորեն. հաց. ածիկաշաքար. մաթ. ոսկե 
օշարակ. կերամափի օշարակ. անանուխ (դաղձ) 
քաղցրավենիքի համար. մեղր. մաքրած գարի. 
մանանեխ. մշկընկույզ. լապշա (արիշտա). 

կուտապներ. գարեձավար. սենդվիչներ. 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). խմորեղեն (ալրային 
հրուշակեղեն). չոր թխվածքաբլիթ. բուլկիներ. 
պատիճավոր պղպեղ (համեմանք). պիցաներ. 
պղպեղ (տաքդեղ). կարտոֆիլի ալյուր. պուդինգ 
(քաղցրակուտապ). պրալինե. ռավիոլի. 
մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
բրինձ. զաֆրան (քրքում) (համեմանք). 
սագո. սոուսներ (համեմունքներ). նեխուրի 
աղ. սպիտակաձավար. սորբեթ (սառեցված 
աղանդեր).  սպագետի. տապիոկա. տապիոկայի 
ալյուր. տարտեր (մրգա-բանջարեղենային 
կարկանդակներ). վանիլի բուրավետարարներ 
խոհարարական նպատակների համար. 
վանիլին (վանիլի փոխարինիչներ). վերմիշել. 
կուլեբյակա մսով (կերակուր). պաշտետով 
կարկանդակներ. տնային պայմաններում 
միսը փափկացնող մթերքներ. սննդային 
սառույց. պաղպաղակ պատրաստելու փոշի. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. հրուշակեղեն 
գետնընկույզի հիմքով. բուրավետարարներ 
սննդի համար, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. բուրավետարարներ ըմպելիքների 
համար, բացառությամբ եթերային յուղերի. 
մանրացված վարսակ. մաքրված վարսակ. 
մթերք վարսակի հիմքով. վարսակի փաթիլներ. 
վարսակաձավար. մատուտակի ձողիկներ 
(հրուշակեղեն). գարեջրի քացախ. սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ. կակաոյի հիմքով 
ըմպելիքներ. շոկոլադի հիմքով ըմպելիքներ. 
սուրճի փոխարինիչներ. սառնաշաքար 
(նաբաթ). փաթիլներ (հացահատիկային 
արտադրանք). չոու-չոու (համեմունք). կուսկուս 
(ձավար). ածիկի լուծամզուք (էքստրակտ) սննդի 
համար. ածիկ սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
ակնամոմ. ռելիշ (համեմունք). մեղվամոր 
կաթ. ծովի ջուր սնունդ պատրաստելու 
համար. սուշի. տոմատի սոուս. մայոնեզ. 
կրեկերներ. եփած կրեմ. մրգային դոնդող 
(հրուշակային). մյուսլի. բրնձային բլիթներ. 
սոյայի սոուս. սառեցրած յոգուրտ (սննդային 
սառույց). շատնի (համեմունք). գարնանային 
ռուլետ. տակոս. տորտիլաներ. սառույցով 
թեյ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. համեմունքներ 
աղցանների համար. թավալելու պաքսիմատ. 
թաբուլե. հալվա. քիշ. մսային թանձր ամոքանք. 
սոյայի խյուս (համեմունք). հացահատիկների 
հիմքով թեթև նախաճաշեր. բրնձի հիմքով 
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թեթև նախաճաշեր. եգիպտացորենի շիլա. 
եգիպտացորենի ձավար. հացաթխման փոշի. 
կերակրի սոդա (նատրիումի բիկարբոնատ սննդի 
համար). պահածոյացված բանջարանոցային 
խոտեր (համեմունքներ). արիշտայի (լապշայի) 
հիմքով ճաշատեսակներ. ջնարակ ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. շոկոլադային 
մուսեր. աղանդերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
մրգային խյուսեր (սոուսներ). մարինադներ. 
չիզբուրգեր (սենդվիչներ). պեստո (սոուս). 
բաղադրություններ խոզապուխտը ջնարակելու 
համար. կտավատի սերմ խոհարարական 
նպատակների համար. ցորենի ծիլեր սննդի 
մեջ օգտագործելու համար. հացահատիկային 
սալիկներ պրոտեինի բարձր պարունակու-
թյամբ. գինեքարաթթու խոհարարական 
նպատակների համար. գլյուտենային հավե-
լույթներ խոհարարական նպատակների 
համար. սոուսներ մակարոնեղենի համար. 
հացահատիկային սալիկներ. արմավենու 
շաքար. պատրաստի խմոր. թեյի փոխարեն 
օգտագործվող ծաղիկներ կամ տերևներ. խմոր 
հրուշակեղենի համար. վարենիկներ (լցոնված 
խմորի գնդիկներ). պելմեններ (խմորի գնդիկներ 
մսի խճողակով). շոկոլադե զարդարանք-
ներ տորթերի համար. քաղցրավենիքից 
պատրաստված զարդարանքներ տորթերի 
համար. շոկոլադապատ ընկույզներ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). ընկույզի ալյուր. 
մանրացրած սխտոր (համեմունք). բաոցզի 
(չինական կարկանդակներ). բրնձե խմոր 
խոհարարական նպատակների համար. 
ցզյաոցզի (չինական պելմեններ). ռամեն 
(ճապոնական ճաշատեսակ լապշայի հիմքով). 
օկոնոմիակի (ճապոնական  բարկահամ  բլիթ-
ներ). օկոնոմիակիի համար խմորախառնուրդ 
(ճապոնական բարկահամ բլիթներ). բուրիտո. 
գիմբապ (կորեական ճաշատեսակ բրնձի 
հիմքով). ուտելի թուղթ. ուտելի բրնձե թուղթ. 
հացին քսվող սնունդ շոկոլադի հիմքով. հացին 
քսվող սնունդ ընկույզ պարունակող շոկոլադի 
հիմքով. ալյուրի հիմքով խմորագնդիկներ. 
ագավայի օշարակ (բնական քաղցրացնող). 
հայելային մակերեսով քաղցրաշերտ (ջնարակ). 
սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը բրինձն 
է. սառեցումով չորացրած ճաշատեսակներ, 
որոնց հիմնական բաղադրամասը մակարոնն 

է. երիցուկի հիմքով ըմպելիքներ. կաթնային 
կոնֆիտյուր. բիբիմբափ (բանջարեղենի և 
տավարի մսի խառնուրդով բրինձ). օնիգիրի 
(բրնձի գնդիկներ). արագակնթարթային 
եփվող բրինձ. հոթ-դոգ սենդվիչներ. սառույցի 
խորանարդիկներ. մշակված սերմնահատիկներ 
որպես համեմունք օգտագործելու համար. 
քնջութի սերմնահատիկներ (համեմունք). 
թթու դրած բանջարեղեն սուր համեմունքով 
(պիկալիլի):
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171728  (111) 27445
(220) 08.12.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 08.12.2027
(730)  Ռիմցմա Սիգըրեթընֆաբրիքըն ԳմբՀ, DE 
(442) 16.02.2018
(310) N 80491   (320) 08.06.2017   (330) KZ
(540)  

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
ծխախոտի փոխարինիչներ ոչ բուժական 
կամ բժշկական նպատակների համար. 
սիգարետներ, ծխագլանակներ. սիգարիլներ. 
սիգարներ. սիգարետներ պատրաստելու ձեռքի 
մեքենաներ. սիգարետների պարկուճներ. 
ֆիլտրեր սիգարետների համար. սիգարետների 
պապիրոսաթուղթ. էլեկտրոնային սիգարետներ. 
հեղուկ լուծույթներ էլեկտրոնային սիգարետների 
համար. լուցկիներ և ծխելու պիտույքներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171775  (111) 27446
(220) 14.12.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 14.12.2027
(730)  «Ալեքսանդր հոթել» ՍՊԸ, Երևան, Աբով-
յան 3/4, AM 
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(442) 16.01.2018
(540)  

(526) Բացի «ATELIER» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և բաց շագանակագույն - ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 
բարերի ծառայություններ:

____________________

(210) 20171792  (111) 27447
(220) 15.12.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 15.12.2027
(730)  Հանքուք Թայր Քո., Լթդ., KR 
(442) 01.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլների դողեր. հեծա-

նիվների դողեր. դողածածկաններ. պատյաններ 
դողերի համար. մոտոցիկլետների դողեր. 
ինքնասոսնձվող ռետինե կարկատաններ 
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. 
հեծանիվների անվախուցեր. մոտոցիկլետների 
անվախուցեր. օդախցիկներ օդաճնշական 
դողերի համար. օդախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների դողերի համար. բեռնացանցեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
օդաճնշական դողեր. գործիքների և պիտույք-
ների հավաքակազմեր դողերի օդախցիկ-
ների նորոգման համար. տրանսպորտային 
միջոցների անվահեցեր. թամբերի պատյաններ 
հեծանիվների համար. թամբերի պատյաններ 

մոտոցիկլետների համար. անվտանգության 
գոտիներ տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների համար. արգելակային սեգմենտ-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
մեղմիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմոբիլային բեռնախցիկներ 
դահուկների համար. անվադողերի բութակներ. 
դողեր տրանսպորտային միջոցների անիվ-
ների համար. պահպանաշերտեր անվա-
դողերը վերականգնելու համար. թրթուրներ 
(թրթուրային ժապավեններ) տրանսպորտային 
միջոցների համար. անխուց դողեր հեծանիվների 
համար. անխուց դողեր մոտոցիկլետների 
համար. տրանսպորտային միջոցների դողերի 
փականներ.  տրանսպորտային միջոցների 
անվադողեր: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171835  (111) 27448
(220) 25.12.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 25.12.2027
(730)  «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայ-
կական կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի:

____________________

(210) 20171836  (111) 27449
(220) 25.12.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 25.12.2027
(730)  «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(442) 01.02.2018
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(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի: 

____________________

(210) 20171837  (111) 27450
(220) 25.12.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 25.12.2027
(730)  «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի),  խաղողի գինի: 

____________________

(210) 20171838  (111) 27451
(220) 25.12.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 25.12.2027
(730)  «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայ-
կական կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի: 

____________________

(210) 20171840  (111) 27452
(220) 25.12.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 25.12.2027
(730)  «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայ-
կական կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի: 

____________________

(210) 20171841  (111) 27453
(220) 25.12.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 25.12.2027
(730)  «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

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

թյամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայկական 
կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի: 

____________________

(210) 20171842  (111) 27454
(220) 25.12.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 25.12.2027
(730)  «Արմսպիրիտս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Գետարգել, Ալեքսանյան տուն 1, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի), խաղողի գինի: 

____________________

(210) 20171847  (111) 27455
(220) 25.12.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 25.12.2027
(730)  Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 16.01.2018
(540)  

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 

այդ թվում՝ գազավորված ըմպելիքներ և 
էներգե?տիկ ըմպելիքներ. օշարակներ, 
խտանյութեր, փոշիներ և բաղադրություններ 
ըմպելիքների, այդ թվում՝ գազավորված և 
էներգետիկ ըմպելիքների պատրաստման 
համար. գարեջուր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171864  (111) 27456
(220) 27.12.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 27.12.2027
(730)  ԲիԷմՋեյ Ինդըսթրիս ՖԶ-ԼԼՔ, AE 
(442) 16.01.2018
(540)  

(511) 
դաս 34. սիգարետներ, ծխագլանակներ. 

սիգարներ. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 
արկղեր սիգարների համար. արկղեր 

սիգարետների, ծխագլանակների համար. 
ծամելու ծխախոտ. սիգարիլներ. ծխախոտային 
մելաս. ծխելու պիտույքներ, մասնավորապես՝ 
սիգարակտրիչ մեքենաներ, ծխամորճերը 
մաքրելու հարմարանքներ. վառիչներ ծխողների 
համար. ֆիլտրեր սիգարետների համար. 
լուցկիներ և լուցկու տուփեր:  
(740) Ռուբեն Քալաշյան

____________________

(210) 20171870  (111) 27457
(220) 28.12.2017 (151) 31.05.2018
   (181) 28.12.2027
(730)  «Անելիք բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Վար դա-
նանց 13, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն, նարնջագույն և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններ, 
մասնավորապես՝ տարաժամկետ մարման 
վարկեր, միջնորդային գործունեություն, 
վարկային գործակալությունների ծառա-
յություններ, պարտքերի բռնագանձման 
գործակալությունների ծառայություններ, 
ապա հովագրման միջնորդություն, բան-
կային ծառայություններ, փոխադարձ 
հիմնադրամների հիմնադրում, կապիտալ 
ներդրումներ, երաշխավորություն, դրամի 
փոխանակում, ֆինանսական հաշվանցում 
(քլիրինգ), պահպանում անկիզելի պահա-
րաններում, փոխառությունների տրամադրում 
(ֆինանսավորում), ֆինանսական գնա-
հատումներ (ապահովագրություն, բանկային 
գործառնություններ, անշարժ գույք), ֆակ-
տորինգ, ֆինանսավորում, ֆինանսական 
կառավարում, փոխատվության տրամադրում 
գրավի դիմաց, հիփոթեքային վարկեր, 
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խնայբանկեր, ֆինանսական վարձակալություն, 
բորսայական միջնորդություն, ֆինանսա-
կան վերլուծություն, խորհրդատվություն 
ֆինանսական հարցերով, սպասարկում 
վարկային քարտերով, սպասարկում դեբետ 
քարտերով, դրամական միջոցների փոխան ցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համա կարգով, 
ֆինանսական տեղեկատվություն, արժե թղթերի 
թողարկում, վարկային քարտերի թողարկում, 
կենսաթոշակների վճարման ծառայու թյուն-
ներ, ֆինանսական հովանավորություն, 
բանկային գործառնությունների առցանց 
իրականացում, ածխածնային վարկեր իրակա-
նացնելու միջնորդություն, վարկավորում 
գրավի դիմաց, պահեստային հիմնադրամ-
ների ծառայություններ, խնայողական 
հիմնադրամների ծառայություններ, միջնոր-
դային ծառայություններ, խորհրդա-
տվություն պարտքի հետ կապված հարցերով, 
շինարարական նախագծերի ֆինան-
սավորման կազմակերպում, ֆինանսական 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով, հիմնադրամների տեղա-
բաշխում, փոխհատուցման վճարների 
ֆինանսական կառավարում այլ անձանց 
համար, միջնորդական գործարքներ կապված 
արժեթղթերի և պարտատոմսերի հետ, 
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով 
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց:

____________________

(210) 20180052 (111) 27458
(220) 18.01.2018 (151) 31.05.2018
   (181) 18.01.2028
(730)  Գելեհեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

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

____________________

(210) 20180058 (111) 27459
(220) 19.01.2018 (151) 31.05.2018
   (181) 19.01.2028
(730)  «Ֆլայ Մարաթուկ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մաշտոցի պողոտա, թիվ 40, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

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

դաս 39. ճանապարհորդների ուղե կ-
ցում, ավիափոխադրումներ, ավտո  մոբիլային 
փոխադրումներ, ավտո բուսային փոխադրում-
ներ, զբոսա նավերի ծառայություններ, 
փաթեթա վորված բեռների առաքում, 
բեռների տեղափոխում, տրանսպորտային 
ծառայություններ զբոսաշրջիկների համար, 
ճանապարհորդությունների կազմա-
կեր  պում, ուղևորային փոխադրումներ, 
ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրա-
գրում, ճանապարհորդների փոխադրում, 
ճանապարհորդությունների ամրագրում:

____________________
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(210) 20180115  (111) 27460
(220) 29.01.2018 (151) 31.05.2018
   (181) 29.01.2028
(730)  «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 
1, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ռադիո-

հեռարձակում, հեռուստահեռարձակում, մալու-
խային հեռուստահեռարձակում.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում. տեսագրում, կրկնօրինա-
կում, կինոստուդիաների ծառայություններ, 
միկրոֆիլմերի ստեղծում, տեսագրությունների 
մոնտաժում, ռադիո և հեռուստատեսային 
ծրագրերի մոնտաժում, երաժշտության 
ստեղծում, հեռուստատեսային և կինո-
սցենարների գրում, համերգների կազմա-
կերպում և անցկացում, մրցույթների 
կազմակերպում, հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ, կինոֆիլմերի արտադրություն 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների, 
սցենարներ գրելու ծառայություններ բացի 
գովազդայիններից, շոու ծրագրեր:

____________________

(210) 20180134  (111) 27461
(220) 31.01.2018 (151) 31.05.2018
   (181) 31.01.2028
(730)  Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար, հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ 
սնունդ և նյութեր բուժական նպատակների 

համար. կենսաակտիվ սննդային հավելումներ 
մարդկանց համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20180152  (111) 27462
(220) 05.02.2018 (151) 31.05.2018
   (181) 05.02.2028
(730)  «Սպայկա» ՍՊԸ, Երևան, Ներքին 
Շենգավիթ, 3-րդ փ., տուն 42, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(526) «.RU» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր գույնով:
(511) 

դաս 35. ապրանքների մեծածախ կամ 
մանրածախ վաճառք, այդ թվում՝ առցանց 
վաճառք. ներմուծման-արտահանման գործա-
կա լությունների ծառայություններ. գովազդային 
նյութերի տարածում. ապրանքների ցուցա-
դրում. գովազդային նյութերի առաքում. 
աճուրդային վաճառք. գովազդ. ռադիոգովազդ. 
հեռուստագովազդ. վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
մատակարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա-
հովում). մանրածախ վաճառքի նպատակով 
ապրանքների ցուցադրում հաղորդակցության 
բոլոր միջոցներով. առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ վաճառողներին.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրում-
ներ. փաթեթավորված բեռների առաքում. 
բեռների տեղափոխում. ապրանքների 
առաքում. ապրանքների պահպանություն. 
տաքսի ծառայություն. բեռների առաքում. 
սուրհանդակային ծառայություններ (նամակ-
ների կամ ապրանքների առաքում). 
տեղեկատվություն պահեստներում ապրանք-
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ների պահպանության հարցերով. ապրանքների 
փաթեթավորում. թերթերի առաքում. փոստով 
պատվիրված ապրանքների առաքում. 
ծաղիկների առաքում։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20180215  (111) 27463
(220) 15.02.2018 (151) 31.05.2018
   (181) 15.02.2028
(730)  Գարո Սերպեկյան, Երևան, Օրբելի 4, բն. 
45, AM 
(442) 01.03.2018

(540)  

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

դաս 39. տուրիստական գործակալու-
թյունների ծառայություններ:

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4309  01.07.2028 Սթարբաքս Քորփորեյշն, US

4331  11.05.2028 Ռեյմա ՕՅ, FI

4332  11.05.2028 Ռեյմա ՕՅ, FI

4394  25.05.2028 Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

4566  07.07.2028 Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Ինք.

     (Դելավերի նահանգի կորպորացիա), US

13363  19.05.2028 «Ֆոշան » ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 57/2, AM

13364  19.05.2028 «Ֆոշան » ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 57/2, AM

13460  13.03.2028 Թերըքո Հըուլդինգս Լիմիտիդ, CY

13496  27.06.2028 «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM

13626  15.04.2028 Մանն+Համլ ՖԹ Փոլընդ Սպոլկա զ օգրանիչոնա 

      օդպովիեդզիալնոսցյա Սպ.կ., PL

13666  08.04.2028 ԱՕ «Ջորջիան Միներալ Վոթերս-Բորժոմսկիյ ռազլիվոչնիյ զավոդ N 2», GE

13778  05.06.2028 «Ջիէնսի-Ալֆա» ՓԲԸ, ք. Աբովյան, Խաղաղության 1, AM

13955  08.07.2028 ՓՓԳ Ինդասթրիզ Օհայո, Ինք., US

14394  14.08.2028 Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ, CY

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

     09-01                452 S
     09-02                453 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01C7/00     3182  A

A23L29/00   3183  A

A23L19/00    3183  A

A61B17/00     3184  A

A61K 33/00    3185  A

F02B 75/00     3186  A

F16D 65/00     3187  A

H02H 5/00    3188  A

   A61F 5/00              517  U
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2073
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 27058, 27200
73 (1) Լիցենզատու  «Գրանդ Տոբակո» ՍՊԸ, 
ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Ինտերնեյշնլ Մասիս 
տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական 
հանգույց, Գործարանային 10, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         08.05.2018

____________________

Գրանցում No 2074
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13626, 20838
73 (1) Իրավատեր  Մանն+Համլ Ֆիլթրեյշն 
Թեքնոլըջի Փոլընդ սպ. զ օ.օ., ul. Wroclawska 
145, 63-800 Gostyn, Poland, PL
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Մանն+Համլ 
ՖԹ Փոլընդ Սպոլկա զ օգրանիչոնա 
օդպովիեդզիալնոսցյա Սպ.կ., ul. Wroclawska 
145, 63-800 Gostyn, Poland, PL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        08.05.2018

____________________

Գրանցում No 2075
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2430, 2988, 11508, 24940
73 (1) Իրավատեր  Քոթ Բևրիջիս Ինք., 5519 
West Idlewild Avenue, Tampa, Florida 33634-
8016, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քոթ Բևրիջիս 
ԼԼՔ, 1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 
31901 USA, US

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         14.05.2018

____________________

Գրանցում No 2076
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4859, 5983
73 (1) Իրավատեր  ԼՋ Լայֆ Սայընսիզ, ԼԹԴ., 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of 
Korea, KR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ԷլՋի Քեմ, 
ԼԹԴ., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, Republic of Korea, KR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         14.05.2018

____________________

Գրանցում No 2077
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 18808
73 (1) Լիցենզատու  ԴիՓի Բևրիջիս, PO 
Box 309, Ugland House, South Church Street, 
George Town, Grand Cayman KY1-1104 Cayman 
Islands, IE
73 (2) Լիցենզառու  Շվեփս Հոլդինգս 
Լիմիթիդ, Southgate, Dublin Road, Drogheda, 
County Meath, Republic of Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

                Հանրապետություն
Գրանցված է                       16.05.2018

____________________
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Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2257                05.11.2017

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության  դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

   326 U         20.11.2017
   480 U              15.11.2017 

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
 185 S                 20.11.2017
 291 S                 19.11.2017
 292 S                 16.10.2017

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

2724     18.11.2017

2922     04.11.2017

3010     20.11.2017

3081     10.11.2017

3084     17.11.2017

3090     09.11.2017
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Международные коды для идентификации 
библиографических данных, относящихся 
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2018.01  (11) 3182 (13) A
A01C7/00

(21) AM20180008 (22) 31.01.2018
(72) Шаварш Григорян (AM), Симон Рафаелян 
(AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Катушечный высевающий аппарат
(57) Изобретение относится к сельско-
хозяйственному машиностроению, в частности, 
к катушечным высевающим аппаратам и может 
быть использовано в сельском хозяйстве. 

Катушечный высевающий аппарат, 
состоящий из бункера, жестко установленной 
на валу катушки, размещенной в бункере, 
розеток и клапана, при этом катушка 
выполнена с возможностью перемещения в 
осевом направлении, со стенками переменной 
высоты, выполненными в виде трапеций. 
К бункеру также прикреплен наклонно 
расположенный ограничитель. Ограничитель 
выполнен с помощью сопряжения пластины 
в виде прямоугольной трапеции и конической 
поверхности. Бороздка катушки охвачена 
конической поверхностью, а пластина в 
виде прямоугольной трапеции подпружинена 
и ограничена направляющими. При этом, 
направляющие и пружина прикреплены 
к боковой стенке бункера. Ограничитель 
расположен по направлению радиуса 
катушки, под более большом углом контакта с 
семенами. Длина дуги конической поверхности 
определяется согласно условию.

Обеспечивается высокое качество посева 
семян, 3 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3183 (13) A
A23L29/00
A23L19/00

 (21) AM20180009 (22) 08.02.2018
(72) Армен Меграбян (AM) 
(73) Армен Меграбян, Марз Лори, с. Одзун, 1-ая 
ул. 66/1 (AM) 

(54) Растительный конфитюр
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к составу 
растительного конфитюра и может найти 
применение в производстве продуктов 
функционального назначения и продуктов для 
здорового питания. 

Растительный конфитюр включает 
следующие компоненты, мас. %: семена 
базилика или чии (шалфея) - 1,0-15,0; агар-агар 
– 1,0-2,0; лимонная кислота – 0,35–0,54; сахар 
– 21,0-25,0; растительный концентрат – 0,003-
0,03; пряность - 0,1-6,0 и вода – остальное. 

Обеспечивается сохранение натуральных 
вкусовых и целебных свойств компонентов в 
конфитюре.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3184 (13) A
A61B17/00

(21) AM20180017 (22) 16.02.2018
(72) Юрий Погосян (AM), Ашот Арутюнян (AM) 
(73) Юрий Погосян, 0817, Арарати марз, Нор 
Харберд 10/14 (AM), Ашот Арутюнян, 0028, 
Ереван, Никол Думан 4 (AM) 
(54) Способ лечения привычного вывиха 
нижней челюсти
(57) Изобретение относится к области медицины, 
в  частности, к способам лечения привычного 
вывиха нижней челюсти. 

Способ лечения привычного вывиха 
нижней челюсти, при котором формируют 
плоскую площадку в области суставного бугорка 
на котором устанавливают трансплантат и 
фиксируют к суставному бугорку с помощью 
винта. Плоскую плошадку формируют в области 
наружной кривизны суставного бугорка, в 
качестве трансплантата берут аутогенную кость  
шириной 1.2-1.5см,  высотой 1.3-1.6см и 0.25-
0.3см толщиной 0.25-0.3см. Аутогенную кость 
берут из области косой линии нижней челюсти.

Упрощается способ.
____________________

Сведения о выданных патентах



67

ՄԱՍ 1
 

67

№ 06/1 
01 .06 . 20 18

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2018.01 (11) 3185 (13) A
A61K 33/00

(21) AM20180015 (22) 15.02.2018
(72) Акоп Андриасян (AM), Заруи Андриасян 
(AM) 
(73) Акоп Андриасян, 0003, Ереван, Амирян 24, 
кв. 17 (AM) 
(54) Композиция для лечения заболеваний 
позвоночника
(57) Изобретение относится к медицине, 
в частности,  к фармацевтическим компо-
зициям для лечения болезней позвоночника. 
В качестве  активного компонента  является 
Пиридоксин(В6), который играет важную роль 
в процессе метаболизма, регулирует белковый 
обмен с участием в процессе транспорта 
аминокислот через клеточные мембраны, 
принимает участие в жировом и липидном 
обмене, улучшает усвоение ненасыщенных 
жирных кислот. В качестве вспомогательного 
компонента включает экстракт застывшего 
молочного сока Камеди Сосны (Gummi), 
который относится к защитным и резервным 
полисахаридам-галактоманнанам, содержит 
хими ческие вещества, оказывающие 
физиологическое действие на организм 
человека. Ингредиенты состава композиции 
взяты в следующем соотношении (мас %): 
Пиридоксин(В6)-2,0, D-галактоза - 2,58, 
D-манноза - 2,50, L-арабиноза - 2,29, 
D-ксилоза- 2,12, L-рамноза - 2,12, L-фукоза 
- 2,05, D-глюкуроновая кислота - 1,04,  
D-галактуроновая кислота - 0,81, смоляной 
спирт - 0,12, дистиллированная вода - 7,37.

Расширяется ассортимент фарма цев-
тической продукции для лечения заболеваний 
позвоночника.

____________________

(51) 2018.01  (11) 3186 (13) A
F02B 75/00

(21) AM20170141 (22) 06.12.2017
(72) Симон Петросян (AM) 
(73) Симон Петросян, 0061, Ереван, Н. Шенгавит, 
ул. Ш. Шаамиряна, д.2, кв. 407 (AM) 

(54) Поршневой двигатель
(57) Изобретение относится к сфере 
машиностроения, в частности, к поршневым 
двигателям. 

Поршневой двигатель имеет установлен-
ный в цилиндре поршень и узел, преобра-
зующий возвратно-поступательное движение 
поршня во вращение. Поршневой двигатель 
дополнительно имеет соосный первому 
цилиндру и противоположно соединенный 
второй идентичный цилиндр. Поршень 
в цилиндрах ограничен находящимися 
противоположно друг другу двумя днищами, 
поршень взаимодействует с валом двигателя 
с помощью шарнира, установленного между 
цилиндрами. К шарниру жестко закреплен 
выступ, имеющий внутренние и внешние 
сферические поверхности. В поршне выполнена 
выемка, имеющая внутренние и внешние 
сферические поверхности, соответствующие 
сферическим  поверхностям выступа, со 
сдвигом выступа внутри него, причем, ось 
вращения вала двигателя, проходящая через 
точку закрепления шарнира, перпенди ку-
лярна направлению возвратно-поступательного 
движения поршня. 

Увеличивается  мощность и частота 
оборотов двигателя, 8 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3187 (13) A
F16D 65/00

(21) AM20160113 (22) 30.11.2016
(72) Размик Балаян (AM), Арман Симонян (AM), 
Андраник Акобян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Узел регулирования зазора между колод-
кой и барабаном тормоза транспортного 
средства
(57) Узел содержит корпус, установленный в нем 
с возможностью взаимодействия с колодкой 
толкатель и стержень, обеспечивающий 
перемещение толкателя. На одном конце 
корпус имеет внутренний конический участок, 
в котором соосно установлен цанговый зажим. 
На конце цилиндрического участка зажима 
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установлена подпружиненная опорная гайка. 
Толкатель стакановидный, соосно установлен 
на другом конце корпуса, подпружинен и своим 
закрытым краем прислонен к колодке. Стержень 
установлен соосно корпусу и цанговому 
зажиму. В конце стержня, установленного со 
стороны толкателя, выполнена цилиндрическая 
выемка, где установлена пружина. Один конец 
пружины присоединен ко дну выемки, а другой 
прикреплен к внутреннему участку толкателя со 
стороны, присоединяемой к колодке. В корпусе 
установлен прислоненный к опорной гайке 
ролик, с возможностью перемещения гайки по 
оси стержня. Другой конец стержня установлен 
в катушке электромагнита, установленного 
соосно корпусу и цанговому зажиму. Катушка 
установлена в крышке, присоединенной к 
корпусу, а концы витков катушки подключены 
к измерительному устройству износа 
фрикционных накладок. 

Повышается точность автоматической 
регулировки зазора между колодкой и 
барабаном, расширяются функциональные 
возможности узла, 2 ил.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3188 (13) A
H02H 5/00

(21) AM20170148 (22) 26.12.2017
(72) Авген Гаспарян (AM), Маринка Багдасарян 
(AM), Давид Симонян (AM), Норайр Бадалян (RU) 
(73) Фонд “Национальный политехнический 
университет Армении”, 0009, Ереван, ул.Терьяна 
105 (AM) 

(54) Защитное отключающее устройство
(57) Изобретение относится к области 
электротехники.

Защитное отключающее устройство 
имеет датчик аварийной сигнализации, орган 
срабатывания и исполнительный механизм. 
Датчик аварийной сигнализации выполнен в 
виде переменного резистора, срабатывающий 
орган имеет пороговый элемент и тиристор. 
Исполнительный механизм реализован в 
виде электромагнитного реле, которое имеет 
катушки и коммутационный контакт. Пороговый 
элемент состоит из выпрямителя, резистора и 
двух стабилитронов. Стабилитроны соединены 
последовательно, из которых катод первого 
стабилитрона соединен с управляющим 
электродом тиристора. Анод выпрямителя 
соединен с подвижным зажимом переменного 
резистора. Катушка реле через выпрямитель 
соединена с анодом тиристора. Устройство 
дополнительно имеет две контактные кнопки 
– тестирования и возврата и сигнализирующий 
орган. Присоединенная к фазе питающей 
сети первая клемма кнопки тестирования 
присоединена к катушке реле и к одному из 
контактов реле, а вторая клемма - к резистору 
тестирования. Первая клемма кнопки возврата 
присоединена к цепи питания реле, а вторая 
клемма - к нулевой фазе питающей сети. 
Сигнализирующий орган выполнен в виде 
выпрямительного моста, который через 
сглаживающий конденсатор питает параллельно 
соединенные к нему световой диод и звуковую 
сигнализацию.

Повышаются безопасность и надежность 
эксплуатации электроустановок, 1 ил.

____________________



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) 2018.01 (11) 517  (13) U
A61F 5/00

(21) AM20170149U (22) 27.12.2017
(72) Паруйр Енокян (AM) 
(73) Паруйр Енокян, 0070, Ереван, Е. Кочара 15, 
кв. 14 (AM) 
(54) Устройство для регулирования дыхания 
человека
(57) Устройство содержит горизонтальный 
участок, обхватывающий горизонтальную 
окружность головы, выше ушей, четыре 
фиксирующих участка, проходящих через 
верхушечную часть головы и присоединенных 
своими двумя концами к горизонтальному 
участку, устанавливаемый на верхушечной 
части головы кругообразный участок и участок, 
закрывающий рот. Один из фиксирующих 
участков удлинен и его концы проходя под 
подбородком, присоединены друг к другу с 

Сведения о выданных патентах

возможностью изменения длины. Участок, 
закрывающий рот одним концом прикреплен 
к центральной части одной стороны нижнего 
отрезка удлиненного фиксирующего участка, 
а второй конец осуществлен с возможностью 
фиксации на другой стороне нижнего 
отрезка удлиненного фиксирующего участка 
посредством липкой ленты. Фиксирующие 
участки равноудалены друг от друга, проходят 
под кругообразным участком и присоединены 
к нему. Концы удлиненного фиксирующего 
участка присоединены друг к другу посредством 
липкой ленты. Ширина каждого горизонтального 
и фиксирующих участков для детей равен 1,5 
см, а для взрослых – 3 см. Длина участка, 
закрывающего рот равен 10 см, а ширина - 5 
см.

Обеспечивается глубокое носовое дыхание 
человека, 3 ил.

____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-01 (11) 452  (13) S 
(21) 20180014  (22) 29.03.2018
(72) Степан Азарян (AM), Элиза Малхасян (AM) 
(73) ООО “Ибари” (AM) 
(74) В. Петросян
(54) Чехол  для  бутылки  в  виде  рыбы  
(3 варианта)

____________________

(51) 09-02 (11) 453  (13) S 
(21) 20170049  (22) 13.11.2017
(31) 2017502318   (32) 19.05.2017   (33) RU
(72) Сергей Сергеевич Ивашкин (RU) 
(73) Публичное акционерное общество 
“Нефтяная компания “Лукойл” (RU) 
(74) Р. Давтян
(54) Канистра

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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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



