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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) 3200 (13) A
A01G 13/00
A01B 13/00

(21) AM20170002 (22) 26.01.2017
(72) Ռազմիկ Երեմի Փանոյան (AM) 
(73) Ռազմիկ Երեմի Փանոյան, Արմավիրի 
մարզ, գյուղ Մրգաշատ (AM) 
(54) Վազերի ծալման և հողածածկման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորապես`  խաղողի 
վազերի ծալման և հողածածկման սարքերին: 

Վազերի ծալման և հողածածկման սարքն 
ունի իրան, որին ամրակցված է փողալայնուկ՝ 
վազերը ներքև ծալելու համար, և ծալած 
վազերը հողով ծածկելու հանգույց: Իրանը 
ձողերից կազմված շրջանակ է, որի հակադիր 
կողերին հաջորդաբար ամրակցված են 
թմբկագլան պոլիէթիլենային գլանափաթեթով, 
ուղղորդող գլաններ, պոլիէթիլենային թաղանթը 
հողաշերտին հպող անիվներ և հողի թռիչքը 
սահմանափակող վահանակ: Ծալած վազերի 
հողով ծածկելու հանգույցը իրականացված 
է շրջանակին միակցված հողը քերող-շփող 
ռոտորի տեսքով: 

Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը, 1 նկ.:
____________________

(51) 2018.01 (11) 3201 (13) A
A23C 3/00

(21) AM20180038 (22) 03.04.2018
(72) Տիգրան Ալաջաջյան (AM), Անդրանիկ 
Ալաջաջյան (AM), Հակոբ Սարգսյան (AM), Ռոզա  
Մադոյան (AM) 
(73) Տիգրան Ալաջաջյան, 0014, Երևան, Նոր 
Արեշ 2-րդ փողոց, 25 տուն (AM), Անդրանիկ 
Ալաջաջյան, 0041, Երևան, Նոր Արեշ 2-րդ 
փողոց, 25 տուն (AM), Հակոբ Սարգսյան, 0017, 
Երևան, Սարի Թաղ, 3-րդ փողոց, 6 տուն (AM), 
Ռոզա  Մադոյան, 0012, Երևան, Վաղարշյան 
20/1, բն. 40 (AM) 
(54) Կենսաբանական ակտիվ սննդային 
հավելա նյութ

(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի բնագավառին, 
մասնավորապես՝ կենսաբանական  ակտիվ 
հավելանյութերին:

Հավելանյութը ներառում է ցեոլիթ, դրա 
վրա իմոբիլիզացված պրոբիոտիկ՝ Lactoba-
cillus acidophilus 317/402 մանրէների շտամ 
և ցեոլիթի վրա ադսորբված տոպինամբուրի 
փոշի: Հավելանյութը կատարված է պինդ 
չափավորված պատիճի տեսքով, ընդ որում, 
500 մգ զանգվածի հաշվարկով պատիճի մեջ 
բաղադրիչների քանակությունը վերցված է 
(մգ). ցեոլիթ՝ 200 - 300, Lactobacillus acidophilus 
317/402 մանրէների շտամ` 100, տոպինամբուրի 
փոշի՝  մնացածը: 

Բարձրացվում է կենսաբանական  ակտիվ 
սննդային հավելանյութերի կիրառման 
արդյունավետությունը:      

____________________

(51) 2018.01 (11) 3202 (13) A
C07C 159/00

(21) AM20180052 (22) 16.04.2018
(72) Տարիէլ Վլադիմիրի Ղոչիկյան (AM), 
Մելանյա Աշոտի Սամվելյան (AM), Արմեն 
Սուրենի Գալստյան (AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM) 
(54)  Հակաբորբոքային և ցավազրկող 
հատ  կու  թյուններ ունեցող 2-(2-բենզիլ-4-
հիդրօքսի-5-(իզոպենտիլօքսի)պենտանոիլ)-N- 
ֆենիլհիդրա զինոկարբոթիոամիդ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորա-
պես՝ հակաբորբոքային և ցավազրկող 
հատկություններ ունեցող 2-(2-բենզիլ-4-
հիդրօքսի-5-(իզոպենտիլօքսի)պենտանոիլ)-N-
ֆենիլհիդրազինոկարբոթիոամիդին, որը կարող 
է կիրառվել բժշկության մեջ որպես դեղամիջոց:

Ընդլայնվում է 1.3-երկտեղակալված 
թիոսեմի կարբազիդների տեսականին:

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

7

ՄԱՍ 1
 

7

ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 20 18

(51) 2018.01 (11) 3203 (13) A
C07D 249/00

(21) AM20180051 (22) 16.04.2018
(72) Տարիէլ Վլադիմիրի Ղոչիկյան (AM), 
Մելանյա Աշոտի Սամվելյան (AM), Արմեն 
Սուրենի Գալստյան (AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 
0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 (AM) 
(54) Հակացնցումային, քնաբեր և հիպնոսե-
դատիվ հատկություններ ունեցող 1-ալկօքսի-
4-(5-մերկապտո(տեղակալված մերկապտո)-4-
տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ) բուտան-
2-ոլներ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
հակացնցումային, քնաբեր և հիպնոսեդատիվ 
հատկություններ ունեցող 1-ալկ օքսի-4-(5-
մերկապտո (տեղակալված մերկապտո)-
4-տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ ) 
բուտան-2-ոլներին, որոնք կարող են կիրառվել 
բժշկության մեջ որպես դեղամիջոցներ:

Ընդլայնվում է 1,2,4-տրիա զոլ-3-թիոլների 
տեսականին:

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

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

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-03 (11) 457  (13) S 
(21) 20180008  (22) 07.03.2018
(72) Արմեն Վիրաբյան (AM), Գուրգեն Վիրաբյան 
(AM) 
(73) «Ռիվալ» ՍՊԸ (AM) 
(74) Ա. Խաչիկյան
(54) Չրերի փաթեթավորում (8 տարբերակ)
(55) 
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____________________

(51) 12-07 (11) 458 (13) S 
(21) 20180019  (22) 16.04.2018
(72) Արտավազդ Փամբուխչյան (AM) 
(73) Արտավազդ Ցոլակի Փամբուխչյան, ք. 
Եղվարդ, Շիրակի փող. 5 շ., բն. 29 (AM) 
(54) Դրոն (անօդաչու ինքնաթիռ)
(55) 

____________________
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(51) 12-08 (11) 459  (13) S 
(21) 20180011  (22) 16.03.2018
(31) 3-2017-01933   (32) 25.09.2017   (33) VN
(72) Ֆիլիպպո Պերինի (IT) 
(73) Վինֆասթ Թրեյդինգ ընդ Փրըդաքշն 
Լիմիթիդ Լայըբիլիթի Քամփնի (VN) 
(74) Հ. Դավթյան
(54) Ավտոմեքենա
(55) 

____________________
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(51) 12-08 (11) 460  (13) S 
(21) 20180012  (22) 16.03.2018
(31) 3-2017-01932     (32) 25.09.2017    (33) VN
(72) Ֆիլիպպո Պերինի (IT) 
(73) Վինֆասթ Թրեյդինգ ընդ Փրըդաքշն 
Լիմիթիդ Լայըբիլիթի Քամփնի (VN) 
(74) Հ. Դավթյան
(54) Ավտոմեքենա
(55) 

____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740



ԳՅՈՒՏԵՐ

23

ՄԱՍ 1

23

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 20 18

(210) 20160236  (111) 27639
(220) 01.03.2016 (151) 23.07.2018
   (181) 01.03.2026
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:  
____________________

(210) 20160237  (111) 27640
(220) 01.03.2016 (151) 23.07.2018
   (181) 01.03.2026
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:  
____________________

(210) 20160238 (111) 27641
(220) 01.03.2016 (151) 23.07.2018
   (181) 01.03.2026
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:  
____________________

(210) 20160739  (111) 27642
(220) 15.06.2016 (151) 23.07.2018
   (181) 15.06.2026
(730) «Գրանդ տոբակո» Հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(526) Բացի «Akhtamar» բառից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց կապույտ, արծաթագույն, կարմիր և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի:

____________________

(210) 20170812  (111) 27643
(220) 30.05.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 30.05.2027
(730) «Կադմոս փրոջեկտ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 8, բն. 21, AM 
(442) 17.07.2017
(540) 

(526) Բացի «CADMUS» գրառումից մնացած 
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու թյան 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, սև, սպիտակ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

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

____________________

(210) 20171165  (111) 27644
(220) 04.08.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 04.08.2027
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(730) Արթուր Գևորգյան, Երևան, Նար-Դոսի 4, 
բն. 44, AM 
(442) 16.08.2017
(540) 

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

դաս 35. առևտուր:
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20171186  (111) 27645
(220) 15.08.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 15.08.2027
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 01.09.2017
(540) 

(526) «PRO PALETTE» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. տնային պարագաներ 
կոսմետիկայի համար, սկուտեղներ, պատ-
յաններ և պիտոյատուփեր հարդարանքի և 
կոսմետիկայի պարագաների համար (դատարկ 
վաճառվող). կոսմետիկական խոզանակներ, 
սանրեր, սպունգներ և ապլիկատորներ. 
դիմափոշու ամաններ. դիմափոշի քսելու 
աղվափնջիկներ. փոքրիկ խոզանակներ 
հոնքերի համար, խոզանակներ թարթիչների 
համար, փոքրիկ սանրեր հոնքերի և 
թարթիչների համար. փոքրիկ խոզանակներ 
եղունգների համար. դեկորատիվ սկուտեղներ. 
խոզանակներ մազերի համար. կոսմետիկական 
մածկաթիակներ, կոսմետիկական թիակներ. 
շպարը մաքրելու հարմարանքներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171256  (111) 27646
(220) 31.08.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 31.08.2027
(730) «Էկոֆորմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
3-րդ թաղ., շ. 18, բն. 29, AM 
(442) 16.11.2017
(540) 

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

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

____________________

(210) 20171402  (111) 27647
(220) 03.10.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 03.10.2027
(730) Ջի Փի Գլոբալ Մարքեթինգ Քորփորեյշըն, KY 
(442) 16.11.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական կուտակիչներ. 

վերալիցքավորվող կուտակիչներ. կուտա-
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կիչների բլոկներ, ներառյալ՝ վերալիցքավորվող 
կուտակիչների բլոկներ. լիցքավորող սարքեր 
կուտակիչների համար. բջջային հեռախոսների 
լիցքավորող սարքեր և լիցքավորող սարքեր.

դաս 11. սարքվածքներ լուսավորման 
համար. գրպանի էլեկտրական լապտերներ. 
ձեռքի լապտերներ. լամպանոթներ. 
լուսավորման սարքեր և լապտերներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171435  (111) 27648
(220) 10.10.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 10.10.2027
(730) Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ, ԼԼՔ, Դելավերի 
նահանգ, US 
(442) 18.12.2017
(540) 

(526) «Pizza» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձուկ, ընտանի թռչուն 
(անկենդան), սառեցրած հավ, եփված 
հավ՝ բոլորը պիցայի վրա լցնելու համար. 
պահածոյացված, ջերմային մշակման 
ենթարկված, չորացրած և սառեցրած մրգեր 
և բանջարեղեն պիցայի վրա լցնելու համար, 
պանրեղեն պիցցայի վրա լցնելու համար.

դաս 30. պիցա. 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20171501  (111) 27649
(220) 24.10.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 24.10.2027
(730) Ալաուդդին Ֆերոզուդդին, AE 
(442) 16.01.2018
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձին-
ներ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. կպչուն ժապավենի 
բաշխիչ հարմարանքներ (գրասենյակային). 
կպչուն երիզներ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. 
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. սոսնձող 
նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպատակների համար. համարադրոշմիչներ. 
գրատախտակներ. գրելու կավիճ. գրելու 
պիտույքներ. ջնջոցներ գրատախտակի 
համար. գրենական պիտույքներ. կազմեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). թղթե կամ 
ստվարաթղթե տուփեր. կազմարարական 
մեքենաներ և հարմարանքներ (գրասենյակային 
սարքավորանք). թելեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. կպչուն շերտեր 
կազմերը ամրացնելու համար (կազմարարա-
կան գործ). հեղուկ ճշտիչներ (գրասենյակային 
ապրանքներ). թանաք ուղղումներ կատարելու 
համար (հելիոգրաֆիա). սխալն ուղղելու 
ժապավեններ (գրասենյակային ապրանքներ). 
թղթի մանրատիչներ գրասենյակային 
նպատակների համար. թուղթ կտրելու 
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դանակներ (գրասենյակային). օրացույցներ. 
զմուռսի կնիքներ. զմուռս. գրասենյակային 
հարմարանքներ կնքելու համար. 
գրասենյակային նյութեր կնքելու համար. 
սոսնձաթղթիկներ կնքելու համար. գծագրոցներ 
սեղմիչներով. գրասենյակային պահարանիկներ 
(գրասենյակային պարագաներ). գրքեր. 
կատալոգային քարտեր (գրասենյակային 
պիտույքներ). գրանցամատյաններ. ծրարներ 
(գրասենյակային ապրանքներ). ջնջելու 
միջոցներ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր) նկարչության, 
գծագրության համար. գծագրական 
պիտույքներ. հարմարանքներ ճարմանդներով 
ամրացնելու համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). քարտարաններ (գրասենյակային 
պիտույքներ). ծալամեքենաներ (գրա-
սենյակային). քարտեր. գրասենյակային 
ամրակներ. գծագրական կարկիններ. գծանշիչ 
գրիչներ (գրասենյակային). ծեփելու մածուկներ. 
կավե կաղապարներ մոդելավորման 
համար (նյութեր նկարիչների համար). 
գրչակոթեր. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). մատիտ սրելու հարմարանքներ 
(էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական). թուղթ 
գրանցող սարքերի համար. թերթերով 
թղթեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
գրչածայրեր (գրասենյակային պարագաներ). 
մատիտներ. ջրաներկ բացելու բաժակապնակ-
ներ նկարիչների համար. դպրոցական 
պիտույքներ (գրասենյակային). բարձիկներ 
դրոշմակնիքների համար. թանաքի բարձիկներ. 
գծագրական քանոններ. գրասենյակային 
ռետիններ. պաստելներ (գունամատիտներ). 
ծակոտիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
փաստաթղթերի մակաշերտման ապարատներ 
(գրասենյակային). տախտակներ գրելու համար. 
հակակարիչներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
թղթե անվանաքարտեր. օրագրեր: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171633  (111) 27650
(220) 24.11.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 24.11.2027
(730) «Հայաստանի հանրային հեռուստա ընկե-
րություն» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Հովսեփյան 26, AM 

(442) 16.01.2018
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն, 
մաս  նա   վո րա  պես՝ ռադիոհեռարձա կում, 
հաղոր դա   գրու թյունների փոխանցում, հեռուս-
տահեռար  ձակում, հեռագրերի հաղոր դում, 
հեռագրակապ տրամադրելու ծառայություններ, 
հեռագրակապ, հեռախոսա կապ տրամա-
դրելու ծառայություններ, հեռախոսակապ, 
աբոնենտային հեռագրակապի (տելեքսի) 
ծառայություններ, լրատվական գործակա-
լությունների ծառայություններ, մալու խային 
հեռուստահեռարձակում, ռադիո   հեռա  խոսա-
կապ, համակարգչային տերմինալ  ներով 
իրագործվող կապ, համակարգչի միջոցով 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխանցում, էլեկտրոնային նամակների 
հաղորդում, ֆաքսիմիլային կապ, 
տեղեկատվություն հեռակապի վերաբերյալ, 
փեյջինգային ծառայություն (ռադիոյի, հեռա-
խոսի կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոց ների 
օգտագործմամբ), հաղորդագրությունների 
փոխանցման ապարատուրայի վարձույթ, 
օպտիկաթելքային կապ, ֆաքսիմիլային 
ապարատների վարձույթ, մոդեմների վարձույթ, 
հեռահաղորդակցական կապի սարքավորման 
վարձույթ, hեռախոսային ապարատների 
վարձույթ, կապ, հաղորդագրությունների 
էլեկտրոնային տախտակ (հեռա-
հաղորդակցական ծառայություններ), ինտեր-
նետին հեռահաղորդակցական միացման 
ապահովում, հեռահաղորդակցական միա-
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ցումն երի և երթուղավորման ծառայություն-
ներ, հեռակոնֆերանսներ, ինտերնետ մուտքի 
ապահովում, համացանցի հասանելիության 
ժամանակի վարձույթ, hեռուստախանութների 
ծառայություններ տրամադրող հեռա-
հաղորդակցական կապուղիների ապահովում, 
ինտերնետում բանավեճային համաժողովն երի 
հասանելիության ապահովում, տվյալների 
հիմնապաշար մուտքի ապահովում, ձայնային 
փոստի ծառայություններ, շնորհավորական 
բացիկների առցանց փոխանցում, թվային 
ֆայլերի հաղորդում, անլար հեռարձակում, 
տեսակոնֆերանսների համար կապի 
ծառայու թյունների տրամադրում, առցանց 
համաժողովների ապահովում, տրամադրում, 
տվյալների հոսքի փոխանցում, ռադիոկապ, 
տեսահաղորդում ըստ պահանջի.

դաս 41. հեռահաղորդումների պատ-
րաստում:

____________________

(210) 20171663  (111) 27651
(220) 28.11.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 28.11.2027
(730) «Հայկական ռամկավար ազատական 
կազմակերպություն» ժողովրդավարության 
զարգացման աջակցող ՀԿ, Երևան, Խանջյան 
50, AM 
(442) 01.03.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ կապույտ և երկնագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-

ներ. անվտանգության ծառայություններ նյութա-
կան արժեքների և անհատների ֆիզիկական 
պաշտպանության համար. այլ անձանց կողմից 
մատուցվող անհատական և սոցիալական 
ծառայություններ անհատի կարիքները հոգալու 
համար, մասնավորապես՝ հանդիպումների 
կամ ծանոթությունների կազմակերպման 
ակումբների ծառայություններ, իրավաբա-
նական հետազոտություններ, դատարանում 
իրավունքների ներկայացում, ծրագրային 
ապահովման լիցենզավորում (իրավաբա նական 
ծառայություններ), դոմեն անունների գրանցում 
(իրավաբանական ծառայություններ),  վեճերի 
այլընտրանքային (արտադատարանային) 
լուծման ծառայություններ, տոհմաբանական 
հետազոտություններ, սոցիալական ցանցերի 
առցանց ծառայություններ, իրավաբանական 
փաստաթղթերի նախապատրաստում, 
երրորդ անձանց համար պայմանագրերի 
համաձայնեցման հետ կապված 
իրավաբանական ծառայություններ:

____________________

(210) 20171693  (111) 27652
(220) 30.11.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 30.11.2027
(730) «Տրանսիմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
40, բն. 35, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում 
է երկնագույն, կարմիր, մուգ կարմիր, մուգ 
կապույտ, գազարագույն և սև գունային համակ-
ցությամբ:
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(511) 
դաս 39. սուրհանդակային ծառայություն-

ներ, ապրանքների առաքում, բեռնափոխա-
դրում, փաթեթավորում:

____________________

(210) 20171694  (111) 27653
(220) 30.11.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 30.11.2027
(730) «Տրանսիմպեքս» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
40, բն. 35, AM 
(442) 01.02.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապտա մա նուշակագույն (HEX - #433480/RGB-
67, 52, 128/CMYK-0.4766, 0.5938, 0, 0.4980) 
և կարմիր (ալիզարին) (HEX - #E32636/RGB-
227, 38, 54/CMYK- 0, 83.3, 76.2, 11/) գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. սուրհանդակային ծառայություն-
ներ, մասնավորապես՝ ապրանքների առաքում, 
բեռնափոխադրում:

____________________

(210) 20171723  (111) 27654
(220) 06.12.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 06.12.2027
(730) «Նեկա» ՍՊԸ, Երևան, Էրեբունի, Արին 
Բերդի փ., 5-րդ նրբ., շ. 4/5, AM 
(442) 18.12.2017
(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք.
դաս 35. կահույքի խանութների ծառայու-

թյուններ.
դաս 37. շինարարություն:

(740) Զարուհի Մանուկյան
____________________

(210) 20171749  (111) 27655
(220) 11.12.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 11.12.2027
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.01.2018
(540) 

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. տնային պարագաներ 
կոսմետիկայի համար, սկուտեղներ, պատ-
յաններ և պիտոյատուփեր հարդարանքի և 
կոսմետիկայի պարագաների համար (դատարկ 
վաճառվող). կոսմետիկական խոզանակներ, 
սանրեր, սպունգներ և ապլիկատորներ. 
դիմափոշու ամաններ, դիմափոշի քսելու 
աղվափնջիկներ. փոքրիկ խոզանակներ 
հոնքերի համար, խոզանակներ թարթիչների 
համար, փոքրիկ սանրեր հոնքերի և 
թարթիչների համար. փոքրիկ խոզանակներ 
եղունգների համար. դեկորատիվ սկուտեղներ. 
խոզանակներ մազերի համար. կոսմետիկական 
մածկաթիակներ, կոսմետիկական թիակներ. 
շպարը մաքրելու հարմարանքներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
____________________

(210) 20171751  (111) 27656
(220) 11.12.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 11.12.2027
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(442) 16.01.2018
(540) 

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. տնային պարագաներ 
կոսմետիկայի համար, սկուտեղներ, 
պատյաններ և պիտոյատուփեր հարդարանքի 
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և կոսմետիկայի պարագաների համար 
(դատարկ վաճառվող). կոսմետիկական խոզա-
նակներ, սանրեր, սպունգներ և ապլիկա-
տորներ. դիմափոշու ամաններ, դիմափոշի 
քսելու աղվափնջիկներ. փոքրիկ խոզանակներ 
հոնքերի համար, խոզանակներ թարթիչների 
համար, փոքրիկ սանրեր հոնքերի և 
թարթիչների համար. փոքրիկ խոզանակներ 
եղունգների համար. դեկորատիվ սկուտեղներ. 
խոզանակներ մազերի համար. կոսմետիկական 
մածկաթիակներ, կոսմետիկական թիակներ. 
շպարը մաքրելու հարմարանքներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171752  (111) 27657
(220) 12.12.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 12.12.2027
(730) ԷֆՋիԻքս Ինթերնեյշնլ Ինք., US 
(442) 01.02.2018
(540) 

(511) 
դաս 9. օպտիկա, ներառյալ` ակնոցներ 

(օպտիկա), ակնոցներ կարդալու համար, 
արևապաշտպան ակնոցներ, օպտիկական 
ոսպնյակներ, հպաոսպնյակներ, ակնոցների 
ապակիներ, ակնոցների շրջանակներ, 
օպտիկական դետալներ, օպտիկական 
շրջանակներ, և դրանց վերաբերվող 
պարագաներ, ներառյալ` պատյաններ, 
շղթաներ, նրբաքուղեր, անձեռոցիկներ 
ակնոցների համար և քուղեր:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171774  (111) 27658
(220) 13.12.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 13.12.2027
(730) ԲիԷմՋեյ Ինդըսթրիզ ՖԶՔՕ, AE 
(442) 16.01.2018

(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտի փոխարինիչներ. ծխա-

խոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171845  (111) 27659
(220) 25.12.2017 (151) 23.07.2018
   (181) 25.12.2027
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(442) 16.03.2018
(310) N 017392176   (320) 27.10.2017   (330) EM
(540) 

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

դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման, 
ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. օճառներ կենցաղային 
նպատակներով օգտագործման համար. սպասք 
լվացող փոշիներ, մաքրող և լվացող միջոցներ. 
պատրաստուկներ սպասք լվանալու համար. 
խոնավակլանիչ նյութեր սպասք լվանալու 
մեքենաների համար. ճարպազերծող միջոցներ:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180023 (111) 27660
(220) 15.01.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 15.01.2028
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(730) Արարատ Լաերտի Բաղդասարյան, 
Երևան, Վահագնի թաղ., Հատիս տուն 14, AM 
(442) 16.03.2018
(540) 

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

դաս 14. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
մետաղներից և քարերից պատրաստված 
զարդեր.

դաս 35. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
մետաղներից և քարերից պատրաստված 
զարդերի առք ևվաճառք:

____________________

(210) 20180038  (111) 27661
(220) 17.01.2018  (151) 23.07.2018
   (181) 17.01.2028
(730) Լուսինե Հարությունյան, Երևան, Մ. 
Մելիքյան 17. բն. 14, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «handmade artwork» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույնով:
(511) 

դաս 14. արծաթե զարդեր. արծնով և 
խեժի լուծույթով պատված արծաթե զարդեր. 
արծաթե զարդեր բնական ծաղիկներով. 
արծնաներկերով և խեժի լուծույթով պատված 
արծաթե զարդեր. պղնձե զարդեր. արծնով 
և խեժի լուծույթով պատված պղնձե զարդեր. 

պղնձե զարդեր բնական ծաղիկներով. 
արծնաներկերով և խեժի լուծույթով պատված 
պղնձե զարդեր. կաշվե զարդեր թանկարժեք և 
ոչ թանկարժեք մետաղներով. ոսկյա զարդեր. 
փայտյա զարդեր. արծնով և խեժի լուծույթով 
պատված մելքիորից զարդեր. մելքիորից 
զարդեր բնական ծաղիկներով. կաշվե զարդեր.

դաս 18. կաշվե պայուսակ. կաշվե գոտիներ. 
կաշվե դրամապանակներ. 

դաս 25. մետաքսե շարֆեր. շիֆոնե 
շարֆեր. վերնաշապիկ. ներքնազգեստ. 
տաբատ. գլխարկներ. կաշվե կոշիկներ. կաշվե 
բաճ կոններ։

____________________

(210) 20180039 (111) 27662
(220) 17.01.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 17.01.2028
(730) Լուսինե Հարությունյան, Երևան, Մ. 
Մելիքյան 17. բն. 14, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանակագույնով:
(511) 

դաս 14. արծաթե զարդեր. արծնով և 
խեժի լուծույթով պատված արծաթե զարդեր. 
արծաթե զարդեր բնական ծաղիկներով. 
արծնաներկերով և խեժի լուծույթով պատված 
արծաթե զարդեր. պղնձե զարդեր. արծնով 
և խեժի լուծույթով պատված պղնձե զարդեր. 
պղնձե զարդեր բնական ծաղիկներով. 
արծնաներկերով և խեժի լուծույթով պատված 
պղնձե զարդեր. կաշվե զարդեր թանկարժեք և 
ոչ թանկարժեք մետաղներով. ոսկյա զարդեր. 
փայտյա զարդեր. արծնով և խեժի լուծույթով 
պատված մելքիորից զարդեր. մելքիորից 
զարդեր բնական ծաղիկներով. կաշվե զարդեր.

դաս 18. կաշվե պայուսակ. կաշվե գոտիներ. 
կաշվե դրամապանակներ. 

դաս 25. մետաքսե շարֆեր. շիֆոնե 
շարֆեր. վերնաշապիկ. ներքնազգեստ. 
տաբատ. գլխարկներ. կաշվե կոշիկներ. կաշվե 
բաճկոններ։

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

32

ՄԱՍ 1

32

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 20 18

(210) 20180078 (111) 27663
(220) 23.01.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 23.01.2028
(730) Էթի Գիդա Սանայի Վե Թիքարեթ Անոնիմ 
Շիրքեթի, TR 
(442) 16.02.2018
(540) 

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

դաս 30. թխվածքաբլիթ. շոկոլադ. 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). կրեկերներ. 
վաֆլիներ. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, 
առավելապես խորիզով. տարտեր (մրգա-
բանջարեղենային կարկանդակներ). աղան-
դեր, մասնավորապես՝ ալյուրի և շոկոլադի 
հիմքով աղանդեր, աղանդերային մուսեր 
(հրուշակեղեն). հացաբուլկեղեն. պաղպաղակ. 
սննդային սառույց:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180117  (111) 27664
(220) 29.01.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 29.01.2028
(730) «Ֆամիլլե» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտաս, շ. 55, 
բն. 5, AM 
(442) 16.02.2018
(540) 

(526) «EST 2013» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:

(511) 
դաս 29. սննդային սպիտակուցներ. 

ջրի մուռների սննդային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). դոնդող. սննդային 
ճարպեր. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
գետնընկույզի յուղ. կարագ. կակաոյի սննդային 
յուղ. կոկոսի յուղ (կարագ). սերուցքային 
կրեմ. ձվի սպիտակուց. արյունախառն 
երշիկ. արգանակներ. բաղադրություններ 
արգանակ պատրաստելու համար. խավիար. 
պահածոյացված մրգեր. երշիկեղեն. կար-
տոֆիլի 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). 
շաքարած մրգեր. պանիրներ. կրոկետներ. 
անկենդան խեցգետնանմաններ. խուրմա. 
կաթ. անկենդան խեցգետիններ. շրդանային 
մակարդներ.  ձկան սուկի. ջերմային 
մշակման ենթարկված մրգեր. մրգային 
դոնդող. պտղամիս. միս. անկենդան ձուկ. 
սննդային դոնդող. մսային դոնդող. որսամիս. 
կոճապղպեղի մուրաբա. պահածոյացված սոյայի 
հատիկներ սննդի համար. ճարպա նյութեր 
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 լուծամզուք-
ներ (էքստրակտներ). կեֆիր (կաթնային 
ըմպելիք). կումիս (կաթնային ըմպելիք). կաթի 
գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնային շիճուկ. կաթնամթերք. լանգուստ-
ներ (անկենդան). բեկոն. պահածոյացված 
ոսպ. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). 
մարգարին. սննդային ոսկրածուծ. միդիաներ 
(խեցեմորթներ) անկենդան. կակղամորթներ 
անկենդան. արմավենու սննդային յուղ. 
մշակված ընկույզներ. ձվեր. ձվի փոշի. 
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լ յարդի պաշտետներ. պահածոյացված 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 
(ան կենդան). կենդանական սննդային ճարպեր. 
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). պահածոյացված 
ձուկ. պահածոյացված միս. մանր ծովա-
խեցգետիններ (անկենդան). խխունջի ձվեր. 
սոյայի շոռ. հարած սերուցք. խոզի միս. 
ձկան պահածոներ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. մրգային պահածոներ. 
մսի պահածոներ. կարտոֆիլի յուղաբլիթներ. 
աղը դրած ձուկ. բանջարեղենի պահածոներ. 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային 
վարունգ), անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային 
վարունգ). սննդի մեջ օգտագործվող շերամի 
որդի թիթեռների հարսնյակներ. 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 բանջա-
րեղենների հիմքով). սոյայի կաթ. կաթնային 
կոկտեյլներ. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 
արևածաղկի մշակված սերմեր. ձկան մուսեր. 
ոչ ալկոհոլային էգ-նոգ. բանջարեղենի մուսեր. 
ձկան մշակված խավիար. 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 խոհարարական 
նպատակների համար. կոմպոտներ (աղանդեր 
եփած մրգերից). խտացրած կաթ. թթվասեր 
(թթվեցրած սերուցք). արաժան (կաթնաթթվային 
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. շաքարապատված 
ընկույզներ. բուրավետացրած ընկույզներ. 
մշակված պնդուկ. պահածոյացված հատա-
պտուղներ. սոխի օղակներ. կիտրոնի հյութ 
խոհարարական նպատակների համար. 
սառեցումով չորացրած միս. վարսակի կաթ. 
բանջարեղենային սերուցքներ. սառեցումով 
չորացրած բանջարեղեն. առաջին սառը 
մամլման եղանակով ստացված ձիթապտղի 
յուղ. 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. սուրճ. թեյ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 

սրճարանների ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

____________________

(210) 20180247  (111) 27665
(220) 21.02.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 21.02.2028
(730) Արմինե Վազգենի Աբրահամյան, 
Արարատի մարզ, գ. Սուրենավան, Շահումյան 
54, AM 
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(442) 16.03.2018
(540) 

(526) «թեյ», «Tea», «чай» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. դեղաբույսերից (խոտաբույսերից) 
և դրանց խառնուրդներից պատրաստված 
թեյեր և թեյախառնուրդներ:

____________________

(210) 20180268 (111) 27666
(220) 26.02.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 26.02.2028
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչենոյ Օտվետստ-
վեն նոստյու «Արարատսկիյ վիննիյ զավոդ», RU 
(442) 03.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 33. անանուխի թրմօղի, սպիրտային 

մրգային լուծամզուքներ, դառը թրմօղիներ, 
անիսի լիկյոր, անիսի օղի, ապերիտիֆներ, 

արակ (բրնձի կամ եղեգի օղի), թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ, սիդրեր, 
կոկտեյլներ, կյուրասո, 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 
լուծամզուքներ, 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).

դաս 35. օգնություն գործարարության 
կառա վար ման հարցերում, տվյալներ գոր-
ծարա րական գործառնությունների մասին, 
հայ տա  րա րությունների   փակցնում,   ներմուծման-
արտահանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ, առևտրային տեղեկատվության 
գործակալությունների ծառայություններ, 
ինքնարժեքի վերլուծություն, գովազդային 
նյութերի տարածում, լուսապատճենահանման 
ծառայություններ, աշխատանքի վարձելու 
գործակալությունների ծառայություններ, 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ, հաշվապահական գրքերի վարում, 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվ-
ների վերաբերյալ, առևտրային աուդիտ, 
խորհրդատվություն գործարարության կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով, 
խորհրդատվություն աշխատակիցների անձնա-
կազմը կառավարելու հարցերով, խորհրդա-
տվություն գործարարության կառավարման 
հարցերով, մեքենագրման ծառայություններ, 
ապրանքների ցուցադրում, գովազդային 
նյութերի առաքում, օգնություն առևտրային 
կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների 
կառավարման հարցերում, փաստաթղթերի 
վերարտադրում, գովազդային նյութերի 
նորացում, նմուշների տարածում, գործա-
րարության արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ, աճուրդային 
վաճառք, շուկայի ուսումնասիրություն, 
առևտրային գործունեության գնահատում, 
հետազոտություններ գործարարության 
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ասպա րեզում, գովազդային նյութերի 
վարձույթ, խորհրդատվություն գործարա-
րության կազմակերպման հարցերով, 
գովազդային տեքստերի հրատարակում, 
գովազդ, ռադիոգովազդ, կոնյունկտու-
րային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետա զո տություններ, ծառայություններ 
հասա   րա կա կան հարաբերությունների բնա-
գա վա ռում, սղագրական ծառայություններ, 
հեռուստագովազդ, հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ), 
ցուցափեղկերի ձևավորում, գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ, 
խորհրդա տվություն գործարարության կառա-
վարման հարցերով, մանեկենների ծառա-
յություններ ապրանքները գովազդելու կամ 
խրախուսելու համար, շուկայագիտական 
(մարքեթինգային) հետազոտություններ, 
տվյալների ավտոմատացված հիմնա-
պաշարների վարում, մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության ասպա-
րեզում, տնտեսական կանխատեսում, ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով, գործնա-
կան տեղեկատվություն, հասարակական 
կարծիքի հետազոտում, վճարման փաստա-
թղթերի նախապատրաստում, աշխա-
տակիցների հաստիքների համալրում, 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառայություններ, տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար, 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար, քարտուղարական ծառայություններ, 
հարկային հայտարարագրերի կազմում, 
հեռախոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յություններ բացակայող բաժանորդների 
համար, տեքստի մշակում, լրագրերի 
բաժանորդագրության կազմակերպում երրորդ 
անձանց համար, գովազդ փոստով, հյուրա-
նոցային գործունեության կառավարում, 
ստեղծագործների և կատարողների գոր-
ծերի կառավարում, տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում, տեղեկատվության 
կանոնա կարգում տվյալների համակարգ-
չային հիմնապաշարներում, առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով, 

լուսապատճենահանող սարքավորման 
վարձույթ, ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում, մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում), տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար, գովազդային ժամանակի 
վարձույթ զանգվածային տեղեկատվու թյան 
բոլոր միջոցներում, մամուլի տեսություն, 
առևտրի ավտոմատների վարձույթ, հոգեբա-
նական տեստավորում աշխատողներ ընտրելիս, 
գների համեմատման ծառայություններ, 
մանրա ծախ վաճառքի նպատակով ապրանք-
ների ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոց-
ներով, առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին ապրանքների 
և ծառայությունների ընտրության հարցում, 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար, գնման պատվերների մշակման 
գործընթացների կառավարում, ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար, ենթակապալառուի ծառայություններ 
(առևտրային (կոմերցիոն) օգնություն), 
հաշիվների ապրանքագրերի տրամադրում, 
գովազդային տեքստերի խմբագրում, 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում, գովազդի մանրակերտում, 
երաշխավորների որոնում, նորաձևության 
ցուցադրության կազմակերպում գովազդա-
յին նպատակներով, գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն, մարզիկների գործունեության 
կառավարում, մարքեթինգ (շուկայավարում), 
հեռուստամարքեթինգի ծառայություններ, 
դեղա գործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մանրածախ վաճառք, 
վաճառասեղանների վարձույթ, վաճառքի 
ցուցափեղկերի (ստենդների) վարձույթ, 
գործարար և առևտրային հարաբերություն-
ների ոլորտներում տեղեկատվության 
տրամադրում, վաճառքի օժանդակման համար 
որոնման համակարգի օպտիմալացում, 
վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում, 
գովազդային ծառայություններ «վճարել մեկ 
կտտոցով» (PPC), առևտրային միջնորդություն 
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(ծառայություն), արտահաստիքային աշխա-
տողների գործու նեության կառավարում, 
առևտրային գործարք ների համաձայնեցում և 
կնքում երրորդ անձանց համար, տվյալների 
էլեկտրոնային հիմնապաշարներում տվյալների 
նորացում և պահում, շինարարական 
նախագծերի համար առևտրային (կոմերցիոն) 
նախագծերի կառավարում, գործարար 
տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով, առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանք ներ  
և    ծառայություններ    վաճա ռող  ներին, 
գովազ դային նյութերի ձևավորում, արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերություն-
ների համար, հարկային հայտարարագրեր 
ներկայացնելու ծառայություններ, ծախսերը 
փոխհատուցող ծրագրերի առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար, գովազդային վահանակների վարձույթ, 
կենսագրական տվյալների գրում այլ անձանց 
համար, առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամա-
դրում, հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում, հանդիպումները 
ծրագրելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ), հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ), սպառողների հավա-
տարմության ծրագրերի կառավարում, 
գովազդային սցենարների տեքստերի կազմում, 
տվյալների և գրավոր հաղորդագրությունների 
գրանցում, գրանցամատյանների տեղեկա-
տվության թարմացում և պահում,  
տեղեկատվական ցանկի կազմում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով, պոտենցիալ 
մասնավոր ներդրողների և ֆինանասավորման 
կարիք ունեցող ձեռնարկատերերի ընտրու-
թյան հարցում բիզնես- ծառայություն-
ներ, հեռուստախանութների ծրագրերի 
արտա դրություն, հասարակության հետ 
հաղորդակցման ռազմավարության վերաբեր-
յալ խորհրդատվություն, խորհրդատվու-
թյուն գովազդային հաղորդակցության 
ռազմավարության վերաբերյալ, գործարար 
պայմանագրերի համաձայնեցում երրորդ 
անձանց համար, սպորտային միջոցառում-
ների հովանավորմամբ ապրանքների և 
ծառայությունների խթանում, մրցակցային 

հետախուզական ծառայություններ, շուկայի 
հետախուզական ծառայություններ, ֆինան-
սական աուդիտ, թվային երաժշտության 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ, հնչյունային ֆայլերի 
ներբեռնման համար մանրածախ առցանց 
ծառայություններ, նախապես գրառված 
երաժշտության և ֆիլմերի ներբեռնման համար 
մանրածախ առցանց ծառայություններ, 
դեղագործական, անասնաբուժական և 
հիգիենիկ պատրաստուկների և բժշկական 
պարագաների մեծածախ վաճառք, նվերների 
ցանկի գրանցման ծառայություններ, 
թիրախային մարքեթինգ (շուկայավարում), 
գործարարության ժամանակավոր կառավարում, 
արտաքին գովազդ, պատկերասրահների 
միջոցով արվեստի գործերի մանրածախ 
վաճառք, վարչական օժանդակություն 
մրցույթի հայտերի վերաբերյալ, մարքեթինգ 
(շուկայավարում) ծրագրային ապահովման 
հրապարակման շրջանակներում:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20180274  (111) 27667
(220) 27.02.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 27.02.2028
(730) «Տաշիր դիվելոփըր հոլդինգ» ՍՊԸ, Լոռու 
մարզ, գ. Լեռնահովիտ, փ. 8, տուն 11, AM 
(442) 16.03.2018
(540) 

(526) «FOOD COURT» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն, սև, շագանակագույն, կանաչ և 
սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), սրճարանների ծառայություններ, 
նախաճաշարանների ծառայություններ, քեմ-
պինգների ծառայություններ, ճաշարանների 
ծառայություններ հիմնարկներում կամ 
ուսումնական հաստատություններում, 
ռեստո րանների ծառայություններ, ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ, խորտկարանների ծառայություններ, 
բարերի  ծառայություններ, վաշոկու 
ռեստորանների ծառայություններ, «ուդոն» և 
«սոբա» ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20180275  (111) 27668
(220) 27.02.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 27.02.2028
(730) «Տաշիր դիվելոփըր հոլդինգ» ՍՊԸ, Լոռու 
մարզ, գ. Լեռնահովիտ, փ. 8, տուն 11, AM 
(442) 16.03.2018
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքի պատրաստում, 
առաքում, մատուցում և սեղանի ձևավորում 
(քեյթրինգ), սրճարանների ծառայություններ, 
նախաճաշարանների ծառայություններ, քեմ-
պինգների ծառայություններ, ճաշարան-
ների ծառայություններ հիմնարկներում 
կամ ուսումնական հաստատություններում, 
ռեստո րանների ծառայություններ, ինքնա-
սպասարկման ռեստորանների ծառայու-
թյուններ, խորտկարանների ծառայություն ներ, 
բարերի ծառայություններ, վաշոկու 
ռեստորանների ծառայություններ, «ուդոն» և 
«սոբա» ռեստորանների ծառայություններ:

____________________

(210) 20180276  (111) 27669
(220) 27.02.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 27.02.2028
(730) «Արմկաֆե» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, 
գ. Կարմիր, Նվեր Սաֆարյանի փ., տուն 12, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

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

դաս 30. բնական սուրճ:
____________________

(210) 20180301  (111) 27670
(220) 02.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 02.03.2028
(730) «Շաուլա ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտաս 38, AM 
(442) 16.03.2018
(540) 
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(526) «INTERNATIONAL exhibition of contem-
porary ART» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, դեղին, սև և բաց կապույտ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով, 
աճուրդային վաճառք.

դաս 41. կրթություն. (դաստիարակություն, 
ուսուցում), ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական 
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր-
պում, ցուցահանդեսների կազմակերպում 
մշակութային կամ կրթության նպատակներով, 
համերգների կազմակերպում և անցկացում:

____________________

(210) 20180324 (111) 27671
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Վօլօ» ՍՊԸ, Երևան, Սոսեի փ., շ. 2/2, բն. 
36, AM 
(442) 16.03.2018
(540) 

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ, 
արդյունաբերական վերլուծումների և հետա-
զոտությունների ծառայություններ, համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրային 

ապահովման մշակում և զարգացում, 
մասնավորապես՝ տեխնիկական հետա-
զոտություններ. տեխնիկական նախա-
գծերի ուսումնասիրում, համակարգիչների 
վարձույթ, համակարգիչների համար գրերի 
կազմում, ծրագրային ապահովման մշակում, 
ծրագրային ապահովման արդիականացում, 
խորհրդատվություն համակարգչային տեխ-
նիկայի մշակման և զարգացման ոլորտում, 
ծրագրային ապահովման վարձույթ, նոր 
արտադրատեսակների հետազոտություն 
և մշակում երրորդ անձանց համար, 
արդյունաբերական նմուշների (դիզայնի) 
ստեղծման ծառայություններ, համակարգչային 
տվյալների վերականգնում, ծրագրային 
ապահովման սպասարկում, համակարգչային 
համակարգերի վերլուծություն, համա-
կարգչային համակարգերի նախագծում, 
համակարգչային ծրագրերի բազմացում, 
տվյալների կամ փաստաթղթերի փոխադրում 
ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային կրիչի 
վրա, վեբ-կայքերի ստեղծում և տեխնիկական 
սպասարկում երրորդ անձանց համար, 
համակարգչային կայքերի տեղադրում (վեբ-
կայքերի), համակարգչային ծրագրային 
ապահովման տեղակայում. տվյալների և 
տեղեկատվական ծրագրերի կերպափոխում, 
բացառությամբ ֆիզիկական կերպափոխման, 
խորհրդատվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով, վեբ-սերվերների վարձույթ, 
տեղեկատվական համակարգերի պաշտ-
պանություն վիրուսներից, ինտերնետի 
համար որոնման միջոցների տրամադրում, 
փաստաթղթերի թվայնացում (տեսածրում), 
հեռակա հասանելիության համակարգչային 
համակարգերի մոնիտորինգ, վեբ-կայքերի 
դիզայնի ոլորտում խորհրդատվություն, 
ծրագրային ապահովում որպես (SaaS) 
ծառայություն, սերվերների տեղավորում, 
սերվերների հոսթինգ, տվյալների պահեստային 
հեռապատճենման ծառայություններ, տվյալ ների 
էլեկտրոնային պահպանում, համակարգ չային 
տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման ոլոր-
տում արտաքին (աութսորս) ծառայություն ների 
տրամադրում, տեխնոլոգիաների հարցերով 
խորհրդատվություն, տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների ոլորտում խորհրդատվական 
ծառայություններ, համակարգչային անվտան-
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գության ոլորտում խորհրդատվություն, 
տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում, 
համակարգչային համակարգերի մոնիտո-
րինգ անսարքությունները բացահայտելու 
համար, վեբ-կայքերի տեղեկատվական 
կատալոգների ստեղծում և մշակում 
երրորդ անձանց համար (ծառայություններ 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտում), խորհրդատվություն համա-
ցան ցային անվտանգության հարցերով, 
խորհրդատվություն տվյալների կոդավորման 
հարցերով, անձնական տվյալների 
էլեկտրոնային վերահսկում համացանցի 
միջոցով տեղեկատվության գողությունը 
հայտնաբերելու համար:

____________________

(210) 20180331  (111) 27672
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների 
սպիտա կեցման համար. հոտազերծիչներ. 
պարֆյումերիային արտադրանք. կոսմե-
տիկական կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկա-
կան նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և 
բուրավետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկա-
կան պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի 
համար. հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 

կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180332 (111) 27673
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակնե-
րով օգտագործվողների. ժել ատամների 
սպիտակեցման համար. հոտազերծիչներ. 
պարֆյումերիային արտադրանք. կոս մե-
տիկական կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և 
բուրավետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկական 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի 
համար. հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 



ԳՅՈՒՏԵՐ

40

ՄԱՍ 1

40

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 20 18

կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180333 (111) 27674
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների 
սպիտա կեցման համար. հոտազերծիչներ. 
պարֆյումերիային արտադրանք. կոսմե-
տիկական կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկա-
կան նպատակների համար. կոսմետիկա կան 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրա-
վետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկա-
կան պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի 
համար. հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180334 (111) 27675
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների սպիտա-
կեցման համար. հոտազերծիչներ. պարֆյու-
մերիային արտադրանք. կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրա-
վետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկա-
կան պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի 
համար. հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկ ներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  
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դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180335 (111) 27676
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ բժշկա-

կան նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների սպիտա-
կեցման համար. հոտազերծիչներ. պարֆյու-
մերիային արտադրանք. կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրա-
վետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկա-
կան պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի 
համար. հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180336 (111) 27677
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների սպիտա-
կեցման համար. հոտազերծիչներ. պարֆյու-
մերիային արտադրանք. կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրա-
վետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկա-
կան պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի 
համար. հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
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հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180337 (111) 27678
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակ-
ներով օգտագործվողների. ժել ատամների 
սպիտա կեցման համար. հոտազերծիչներ. 
պարֆյումերիային արտադրանք. կոսմե-
տիկական կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրա-
վետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկա-
կան պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի 
համար. հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 

հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180338 (111) 27679
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների սպիտա-
կեցման համար. հոտազերծիչներ. պարֆյու-
մերիային արտադրանք. կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրա-
վետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկական 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. պատ-
րաստուկներ անձնական հիգիենայի համար. 
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
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կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180339 (111) 27680
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների սպիտա-
կեցման համար. հոտազերծիչներ. պարֆյու-
մերիային արտադրանք. կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրա-
վետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկական 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. պատրաս-
տուկներ անձնական հիգիենայի համար. 
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180340 (111) 27681
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների սպիտա-
կեցման համար. հոտազերծիչներ. պարֆյու-
մերիային արտադրանք. կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական նպա-
տակների համար. կոսմետիկական դիմակներ. 
յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի 
յուղեր. եթերային յուղեր. օճառներ. անուշաբույր 
ջուր (օդեկոլոն). ատամի մածուկներ. ատամի 
փոշիներ. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ անձնա-
կան հիգիենայի համար. հոտազերծիչներ. 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվողների. կոսմե-
տիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180341  (111) 27682
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
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(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների սպիտա-
կեցման համար. հոտազերծիչներ. պարֆյու-
մերիային արտադրանք. կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական նպա-
տակների համար. կոսմետիկական դիմակներ. 
յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի 
յուղեր. եթերային յուղեր. օճառներ. անուշաբույր 
ջուր (օդեկոլոն). ատամի մածուկներ. ատամի 
փոշիներ. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ անձնա-
կան հիգիենայի համար. հոտազերծիչներ. 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվողների. կոսմե-
տիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180343 (111) 27683
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 

(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ բժշկա-

կան նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների սպիտա-
կեցման համար. հոտազերծիչներ. պարֆյու-
մերիային արտադրանք. կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական նպա-
տակների համար. կոսմետիկական դիմակներ. 
յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի 
յուղեր. եթերային յուղեր. օճառներ. անուշաբույր 
ջուր (օդեկոլոն). ատամի մածուկներ. ատամի 
փոշիներ. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ անձնա-
կան հիգիենայի համար. հոտազերծիչներ. 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողող-
ման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպա տակներով օգտագործվողների. կոսմե-
տիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180344 (111) 27684
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
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(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակնե-
րով օգտագործվողների. ժել ատամների 
սպիտակեցման համար. հոտազերծիչներ. 
պարֆյումերիային արտադրանք. կոսմե-
տիկական կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրա-
վետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկական 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. պատ-
րաստուկներ անձնական հիգիենայի համար. 
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180346 (111) 27685
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների սպիտա-
կեցման համար. հոտազերծիչներ. պարֆյու-
մերիային արտադրանք. կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրա-
վետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկա-
կան պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի 
համար. հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180347 (111) 27686
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
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կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների սպիտա-
կեցման համար. հոտազերծիչներ. պարֆյու-
մերիային արտադրանք. կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրա-
վետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկական 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. պատրաս-
տուկներ անձնական հիգիենայի համար. 
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկ ներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180349 (111) 27687
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների սպիտա-

կեցման համար. հոտազերծիչներ. պարֆյու-
մերիային արտադրանք. կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրա-
վետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկա-
կան պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի 
համար. հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180350 (111) 27688
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների սպի-
տակեցման համար. հոտազերծիչներ. պարֆյու-
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մերիային արտադրանք. կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական նպա-
տակների համար. կոսմետիկական դիմակներ. 
յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի 
յուղեր. եթերային յուղեր. օճառներ. անուշաբույր 
ջուր (օդեկոլոն). ատամի մածուկներ. ատամի 
փոշիներ. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ անձնա-
կան հիգիենայի համար. հոտազերծիչներ. 
պատրաստուկներ բերանի խոռոչի ողողման 
համար, բացառությամբ բժշկական նպա-
տակներով օգտագործվողների. կոսմե-
տիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180351  (111) 27689
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների 
սպիտա կեցման համար. հոտազերծիչներ. 
պարֆյումերիային արտադրանք. կոսմե-

տիկական կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրա-
վետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկա-
կան պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի 
համար. հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ 
բերանի  խոռոչի  ողողման    համար,   
բացառու թյամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող ների. կոսմետիկական պատրաս-
տուկներ նիհարելու համար. արևապաշտպան 
պատրաստուկներ. կոսմետիկական միջոցներ 
արևայրուքի համար. կոսմետիկական միջոցներ. 
արդուզարդի միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող.

դաս 32. իզոտոնիկ ըմպելիքներ. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր (ըմպելիքներ) և այլ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և այլ 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180352 (111) 27690
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 
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(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների 
սպիտա կեցման համար. հոտազերծիչներ. 
պարֆյումերիային արտադրանք. կոսմե-
տիկական կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրա-
վետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկա-
կան պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի 
համար. հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180353 (111) 27691
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների 
սպիտակեցման համար. հոտազերծիչներ. 
պարֆյումերիային արտադրանք. կոսմե-
տիկական կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ  
միջոցների  համար. կոսմետիկա կան յուղեր. 
հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկական 
պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի 
համար. հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառու թյամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող ների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող.

դաս 32. իզոտոնիկ ըմպելիքներ. 
պրոտեինով հարստացված սպորտային 
ըմպելիքներ. գարեջուր. հանքային և 
գազավորված ջրեր (ըմպելիքներ) և այլ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և այլ 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180354 (111) 27692
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028



ԳՅՈՒՏԵՐ

49

ՄԱՍ 1

49

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 20 18

(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 
(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների սպիտա-
կեցման համար. հոտազերծիչներ. պարֆյու-
մերիային արտադրանք. կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և 
բուրավետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). ատամի 
մածուկներ. ատամի փոշիներ. կոսմետիկա-
կան պատրաստուկներ լոգանքի համար. 
պատրաստուկներ անձնական հիգիենայի 
համար. հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ 
բերանի   խոռոչի   ողողման   համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. կոսմետիկական պատրաս-
տուկներ նիհարելու համար. արևապաշտպան 
պատրաստուկներ. կոսմետիկական միջոցներ 
արևայրուքի համար. կոսմետիկական միջոցներ. 
արդուզարդի միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180355 (111) 27693
(220) 07.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Օկտավա հոլդինգ» ՍՊԸ, RU 

(442) 16.03.2018
(540) 

(511) 
դաս 3. բալզամներ, բացառությամբ 

բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կրեմներ կաշվի համար. մերսման ժելեր 
բացառությամբ բժշկական նպատակնե-
րով օգտագործվողների. ժել ատամների 
սպիտակեցման համար. հոտազերծիչներ. 
պարֆյումերիային արտադրանք. կոսմե-
տիկական կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր պարֆյումերիայի և բուրա-
վետ միջոցների համար. կոսմետիկական 
յուղեր. հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. 
օճառներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). 
ատամի մածուկներ. ատամի փոշիներ. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ անձնական 
հիգիենայի համար. հոտազերծիչներ. 
պատրաստուկներ բերանի   խոռոչի   
ողողման   համար, բացառու թյամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող ների. կոսմե-
տիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. արդուզարդի 
միջոցներ. շամպուններ.  

դաս 5. դեղագործական  պատրաստուկներ. 
դեղամիջոցներ. դիետիկ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. սննդային 
հանքային հավելումներ. սննդային հավելումներ 
բժշկական (բուժական) նպատակների համար. 
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, այդ 
թվում` սննդի մեջ օգտագործվող:
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20180369 (111) 27694
(220) 12.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 12.03.2028
(730) «Մ.Սարյանի տուն-թանգարան» ՊՈԱԿ, 
Երևան, Սարյան 3, AM 



ԳՅՈՒՏԵՐ

50

ՄԱՍ 1

50

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 20 18

(442) 03.04.2018
(540) 

(526) «House» և «Museum» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին, 
նարնջագույն, կանաչ, մանուշակագույն, կապույտ, 
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. թանգարանների ծառայություն-
ներ (շնորհանդեսներ, ցուցահանդեսներ). 
գեղար վեստի պատկերասրահների կողմից 
ներկայացվող մշակութային, կրթական կամ 
ժամանցային ծառայություններ. արվեստի 
ստեղծագործությունների վարձույթ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

____________________

(210) 20180376 (111) 27695
(220) 13.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 13.03.2028
(730) Զոհրակ Ապրեսյան, Երևան, Արտաշիսյան 
37, բն. 22, AM 
(442) 03.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 

մրգահյութեր. օշարակներ ըմպելիքների համար. 

լիմոնադներ. օշարակներ լիմոնադների համար. 
զովացուցիչ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
բաղադրություններ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար.

դաս 33. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. օղի. խառնակազմ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով  
ըմպելիքներից:

____________________

(210) 20180396 (111) 27696
(220) 16.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 16.03.2028
(730) «Գալաքսի թրավել» ՍՊԸ, Երևան, 
Մանթաշյան 28, բն. 8, AM 
(442) 03.04.2018
(540) 

(526) «TRAVEL» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
թանա քագույն (մուգ կապույտ), դեղին և ոսկե-
գույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ավիափոխադրումներ, կրուիզ-
ների կազմակերպում, տրանսպորտային 
ծառայություններ զբոսաշրջիկների համար, 
ճանապարհորդական շրջագայությունների 
համար փոխադրումների կազմակերպում, 
ճանապարհորդությունների տոմսերի ամրա-
գրում, ճանապարհորդությունների ամրագրում:

____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

51

ՄԱՍ 1

51

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 20 18

(210) 20180413  (111) 27697
(220) 20.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 20.03.2028
(730) «Արթստեփ» ՍՊԸ, Երևան, Բուդաղյան 1, AM 
(442) 03.04.2018
(540) 

(511) 
դաս 30. մեղր։

(740) Վահագն Պետրոսյան
____________________

(210) 20180426 (111) 27698
(220) 22.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 22.03.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահե Կոս-
տանյան, Վայոց ձորի մարզ, գ. Մալիշկա, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

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

դաս 29. թան.
դաս 30. ըմպելի սառը սուրճ. ըմպելի սառը 

թեյ.
դաս 32. հյութեր. բնական հյութեր. 

գազավորված և ոչ գազավորված ըմպելիքներ. 
հանքային ջրեր:

____________________

(210) 20180443 (111) 27699
(220) 26.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 26.03.2028
(730) «Սերվիս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Վարդենիս, Հ. 
Արզոյան տուն 14, AM 
(442) 16.04.2018

(540) 

(526) «Candy», «bar» և «.am» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վարդագույն, բեժ, մուգ վարդագույն, շագանակա-
գույն, նարնջագույն, փիրուզագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում՝ զվարճությունների ծառա-
յություններ,   զվարճությունների  կազմակեր-
պում հյուրերի համար, մրցույթների 
կազմակեր պում (ուսումնական զվարճալի), 
դեկորա ցիա ների վարձույթ շոու-ծրագրերի 
համար, հանգստի կազմակերպում. 
տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի, 
տեղեկատվություն զվարճության հարցերով, 
հանգստի ճամբարների ծառայություններ 
(զվարճություններ), ժամանցային հանդի պում-
ների ծրագրերի կազմում, տեղեկատվություն 
հանգստի հարցերով, լուսա նկարչական 
ռեպորտաժներ, տեսագրում, զգեստավորված 
դիմակահանդեսների կազմակերպում 
զվարճությունների համար:

____________________

(210) 20180498 (111) 27700
(220) 30.03.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 30.03.2028
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» 
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 
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(511) 
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

դաս 30. թեյ, սուրճ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային խմիչքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ գինի, 
հայկական կոնյակ (բրենդի), օղի, բրենդի, 
լիկյոր, (ապերիտիֆ):

____________________

(210) 20180510  (111) 27701
(220) 04.04.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 04.04.2028
(730) «Թրավլ քլաբ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկին 39, 
բն. 12, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

(526) «The», «Travel» և «CLUB» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, մուգ կապույտ և փիրուզագույն գունա յին 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ճանապարհորդների ուղեկցում. 
ավիափոխադրումներ. ավտոմոբիլային փոխա-
դրումներ. ավտոբուսային փոխադրումներ. 
զբոսանավերի ծառայություններ. կրուիզ-

ների կազմակերպում. տրանսպոր տային 
ծառայու թյուններ զբոսաշրջիկների համար. 
փոխադրումներ գետային տրանս պոր-
տով. տրանսպորտային ծառայություններ. 
ճանապարհորդական շրջագայություն-
ների համար փոխադրումների կազմա-
կերպում. ուղևորային փոխադրումներ. 
ճանապարհորդությունների տոմսերի 
ամրագրում. ճանապարհորդների փոխադրում. 
միջնորդություն փոխադրումների դեպքում. 
ճանապարհորդությունների ամրագրում:

____________________

(210) 20180536 (111) 27702
(220) 06.04.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 06.04.2028
(730) «Վիվառո բեթինգ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
թիվ 4/17, AM 
(442) 02.05.2018
(540) 

(511) 
դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպում:

____________________

(210) 20180550 (111) 27703
(220) 07.04.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 07.04.2028
(730) «Յառդ» ՍՊԸ, Երևան, կենտրոն, 
Իսահակյան փ. շ. 24, 5, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

(526) «RESTAURANT» բառն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ. 
հանրային սննդի կազմակերպում, սննդա-
մթերքի պատրաստում, առաքում և մատու-
ցում. ճաշարանների, նախաճաշարանների, 
սրճա րանների, խորտկարանների, բարերի 
ծառայություններ:
(740) Վանիկ Մարգարյան

____________________

(210) 20180568 (111) 27704
(220) 10.04.2018 (151) 23.07.2018
   (181) 10.04.2028
(730) «Ռոբիդենտ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Տարոնցի 
30, բն. 1, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կա -
պույտ, սպիտակ և ոսկեգույն գունային հա մակ-
ցու  թյամբ:
(511) 

դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառա յու-
թյուններ:

____________________

(210) 20171045  (111) 27705
(220) 12.07.2017 (151) 30.07.2018
   (181) 12.07.2027
(730) «Տաուրիս» ՍՊԸ, Երևան, Ալ. Մանուկյան 
փ., 7-րդ շ., թիվ 122 շին., AM 
(442) 01.08.2017
(540)  

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

____________________

(210) 20171515  (111) 27706
(220) 26.10.2017 (151) 30.07.2018
   (181) 26.10.2027
(730) Ջինիվը Լըբորըթրիզ Լիմիթիդ, VG 
(442) 16.11.2017
(540)  

(526) «BIO» և «OIL» գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանանեխագույն գույնով:
(511) 

դաս 3. օճառներ (ոչ բուժական), պարֆյու-
մերիային արտադրանք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ: 
(740) Արարատ Գալոյան

____________________

(210) 20171568  (111) 27707
(220) 15.11.2017 (151) 30.07.2018
   (181) 15.11.2027
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(442) 16.01.2018
(310) 1067218   (320) 20.05.2017   (330) NZ
(540)  
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(526) «SAN ANTONIO» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. հագուստ. կոշկեղեն. գլխարկներ. 
հագուստ, այդ թվում՝ տրիկոտաժեղեն, 
բասկետբոլային կոշկեղեն, բասկետբոլային 
սպորտային կոշկեղեն՝ ռետինե կամ կաուչուկե 
ներբանով, տնային կոշիկներ, կարճաթև 
(T-աձև) մայկաներ, շապիկներ (բլուզներ), 
«պոլո» շապիկներ (բլուզներ), բամբակե 
սպորտային սվիտերներ և շապիկներ 
(բլուզներ), մարզական տաբատներ, տաբատ-
ներ, ուսակապերով տոպեր, հագուստ 
ջերսիից, կիսատաբատներ, կարճ տաբատներ, 
կիսավարտիքներ, պիժամաներ, սպորտային 
շապիկներ (բլուզներ), ռեգբի խաղալու 
շապիկներ (բլուզներ), սվիտերներ, պուլովեր-
ներ, գոտիներ (հագուստ), փողկապներ, 
գիշերաշապիկներ, բոլորագլխարկներ, գդակ-
ներ, հովարով գլխարկներ, մարզական 
կոստյումներ, տաքությունը պահպանող 
սպորտային տաբատներ, մարզական տոպեր և 
շապիկներ (բլուզներ), բաճկոններ (հագուստ), 
հողմակայուն բաճկոններ (հագուստ), 
գլխանոցով բաճկոններ, մանտոներ, 
մանկական կրծկալներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների, գլխակապեր 
(հագուստ), բազկապատներ, բազկակապեր, 
գոգնոցներ (հագուստ), ներքնազգեստ, 
բռնցքամարտիկների վարտիքներ, շորտեր, 
սլաքս տաբատներ, ականջակալներ (հագուստ), 
ձեռնոցներ (հագուստ), թաթմաններ, 
վզպատներ, գործած և տրիկոտաժե շապիկներ 
(բլուզներ), զգեստներ ջերսիից, զգեստներ, 
զգեստներ և համազգեստներ աջակցման 
խմբերի համար, հագուստ լողանալու համար, 
լողազգեստներ, զգեստներ լոգանքի համար, 
բիկինիներ, տանկինիներ (բիկինի տեսակի 
կիսավարտիքով մայկաներ), կիսավարտիքներ 
և շորտեր լողալու համար, լողավարտիքներ, 
վարտիքներ տախտակի վրա սահելու 
համար, անջրանցիկ կոստյումներ, լողափի 
հագուստ, թիկնոցներ լողազգեստի համար, 
պարեոներ և լայն շարֆեր լողազգեստի համար, 
սանդալներ, լողափի սանդալներ, լողափի 
բոլորագլխարկներ, հովարով արևապաշտպան 
գլխարկներ, գլխարկներ լոգանքի համար, 
լողագլխարկներ, կեղծամներով կամ 

մազափնջերով յուրորինակ գլխարկներ. բոլոր 
վերը նշված ապրանքների մասեր, լրացուցիչ 
պարագաներ և աքսեսուարներ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-
ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառում-
ների կազմակերպում. զվարճությունների, 
դաստիա րակության, կրթության և ուսուց ման 
ծառայություններ կանոնավոր հեռուստա-
տեսային և ռադիոծրագրերի տեսքով 
բասկետբոլի, բասկետբոլային կենդանի 
խաղերի և ցուցադրումների կազմակերպման և 
անցկացման բնագավառում. բասկետբոլային 
խաղերի,   մրցումների և բասկետբոլին վերա  բերող 
ծրագրերի ռադիո և հեռուստատեսային շոու ների 
պատրաստում, մոնտաժում և տրամա դրում. 
բասկետբոլային մարզական կենտրոն ների  
և  ճամբարների,   մարզիչների  որակա-
վոր ման բարձրացման համար մարզական 
կենտրոն ների և ճամբարների, պարային 
աջակցման խմբերի մարզական կենտրոնների 
և ճամբարների և բասկետբոլային մրցումների 
կազմակերպում և անցկացում. զգեստավոր-
ված մասկոտների կամ պարային աջակցման 
խմբերի մասնակցությամբ զվարճությունների 
ծառայություններ բասկետբոլային խաղերում և 
ցուցադրումներում, սեմինարներում, մարզական 
կենտրոններում և ճամբարներում, գովազ-
դային ակցիաներում և այլ բասկետբոլային 
նմանատիպ միջոցառումներում, մրցում-
ներում և երեկույթներում. երկրպագուների 
ակումբների ծառայություններ. զվարճու-
թյունների ծառայություններ, այդ թվում՝ 
հեռուստատեսային, ինտերակտիվ հեռուս-
տա տե սային ամենահետաքրքիր և կարևոր 
ծրագրերի, տեսագրումների, հոս քային 
տեսագրումների, ինտերակտիվ տեսա-
ծրագրերի ամենահետաքրքիր և կարևոր 
հատվածների ընտրության, ռադիոծրագրերի, 
ռադիոհաղորդման ամենահետաքրքիր և 
կարևոր հատվածների և ձայնագրումների 
տեսքով բասկետբոլի բնագավառում 
չբեռնվող մուլտիմեդիային նյութեր պարու-
նակող ցանցային կայքի տրամադրում. 
վիճակագրական տվյալների և վիկտորինաների 
տեսքով բասկետբոլի մասին նորությունների 
և տեղեկատվության տրամադրում. առցանց 
չբեռնվող խաղեր, այդ թվում՝ համակարգչային 
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խաղեր, տեսախաղեր, ինտերակտիվ 
տեսախաղեր, հմտությունը զարգացնող ակտիվ 
խաղեր, արկադային խաղեր, երեկույթների 
ժամանակ անցկացվող մեծահասակների և 
երեխաների թիմային խաղեր, սեղանի խաղեր, 
գլուխկոտրուկներ՝ կազմված պատկերներ 
կազմող տարրերի հավաքածուից (փազլներ), 
խաղեր-վիկտորինաներ. էլեկտրոնային հրա-
տա րա կություններ, այդ թվում՝ բասկետբոլին 
վերաբերող ամսագրերի, ուղեցույցների, 
տեղեկագրերի, գունազարդման համար գրքերի 
և երրորդ անձանց խաղերի ցուցակների 
առցանց հրատարակում ինտերնետով. 
առցանց ռեժիմում համակարգչային տվյալների 
բազաների տրամադրում բասկետբոլի 
բնագավառում. տեղեկատվություն, խորհրդա-
տվություն և խորհրդակցություն բոլոր վերը 
նշված ծառայությունների վերաբերյալ. բոլոր 
վերը նշված ծառայությունները, ներառյալ, 
բայց չսահմանափակվելով համակարգիչների, 
համակարգչային ցանցերի կամ ինտերնետի 
(այդ թվում առցանց) միջոցով էլեկտրոնային 
եղանակով տրամադրվող ծառայություններով։
(740) Անգելինա Նահապետյան

____________________

(210) 20171745  (111) 27708
(220) 11.12.2017 (151) 30.07.2018
   (181) 11.12.2027
(730) Սիան Քուլ չեթ Ինթելիջընթ Թեքնոլըջի 
Քո., Լթդ., CN 
(442) 16.01.2018
(540)  

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

դաս 9. դնթ-չիպեր, լուսանկարչական 
ապարատներ, հեռուստացույցներ, պրոցե-
սորներ (տեղեկատվության մշակման 

կենտրոնական բլոկներ), սմարթֆոններ, 
հավելվածներ համակարգչային ծրագրային 
ապահովման համար (ներբեռնելի), բեկումա-
յին աստղադիտակներ, չիպեր (ինտեգրալ 
սխեմաներ), ակնոցներ (օպտիկա), քթակնոցներ 
(պենսնե), էլեկտրական մարտկոցներ.

դաս 35. արտաքին գովազդ, հեռուս-
տա գովազդ, ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում, ապրանքների և 
ծառայությունների լիցենզիաների առևտրային 
(կոմերցիոն) կառավարում երրորդ անձանց 
համար, գործարար տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով, 
ներմուծման-արտահանման գործա կալու-
թյունների ծառայություններ, վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար, 
աշխատանքի վարձելու գործակալություն-
ների ծառայություններ, տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում, երաշխավորների 
որոնում.

դաս 36. ապահովագրման միջնորդություն, 
դրամի փոխանակում, դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգով, բանկային գործառնություն-
ների առցանց իրականացում, հնարժեք իրերի 
գնահատում, միջնորդություն անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններում, վարկա-
վորում գրավի դիմաց, խնամակալական 
ծառայություններ, բարեգործական միջոցների 
հավաքագրում, դրամահավաքների և ստորա-
գրահավաքների կազմակերպում.

դաս 38. լրատվական գործակալություն-
ների ծառայություններ, հաղորդագրություն-
ների փոխանցում, ռադիոհեռախոսակապ, 
համակարգչային տերմինալներով իրա-
գործվող կապ, համակարգչի միջոցով 
հաղորդագրությունների և պատկերների 
փոխան ցում, հաղորդագրությունների էլեկ-
տրո նային տախտակ (հեռահաղորդակցական 
ծառայություններ), ինտերնետին հեռա-
հա ղորդակցական միացման ապա-
հովում, ինտերնետում բանավեճային 
համաժողովների հասանելիության ապա-
հովում, տեսակոնֆերանսների համար 
կապի ծառայությունների տրամադրում, 
ռադիոհեռարձակում.
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դաս 39. ապրանքների առաքում, 
տեղեկատվություն երթևեկության վերա-
բերյալ, ջրային տրանսպորտի վարձույթ, 
թանկարժեք իրերի փոխադրում հսկո-
ղության ներքո, ավիափոխադրումներ, 
ավտոմեքենաների վարձույթ, էներգիայի 
բաշխում, փաթեթավորված բեռների 
առաքում, սուրհանդակային ծառայություններ 
(նամակների կամ ապրանքների առաքում), 
ճանապարհորդությունների ամրագրում.

դաս 41. կրթադաստիարակչական 
ծա ռայու  թյուններ, մրցույթների կազմա-
կերպում (ուսումնական կամ զվարճալի), 
ներկայացումների կազմակերպում (իմպրեսա-
րիոների ծառայություններ), գրքերի և 
պարբերականների առցանց հրապարակում, 
զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ, 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ, 
թարգմանիչների ծառայություններ, տոմսերի 
բաշխման ծառայություններ (զվարճանք, 
ժամանց).

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող 
գործակալություններ, հյուրանոցների ծառայու-
թյուններ, ռեստորանների ծառայություններ, 
տեղերի ամրագրում հյուրանոցներում, 
խորտկարանների ծառայություններ, բարերի 
ծառայու թյուններ, սենյակների, դահլիճ-
ների վարձակալում հավաքների համար, 
ծերանոցների ծառայություններ, մանկա-
մսուրների ծառայություններ, կահույքի, սեղանի 
սպիտակեղենի և ամանեղենի վարձույթ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

____________________

(210) 20171753  (111) 27709
(220) 12.12.2017 (151) 30.07.2018
   (181) 12.12.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

(526) «Black», «Euro» և «pack» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(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 եթերա-
յին յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա-
խոտի 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. խոնավա-
րարներով 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: 

____________________
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(210) 20171756  (111) 27710
(220) 12.12.2017 (151) 30.07.2018
   (181) 12.12.2027
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 16.01.2018
(540)  

(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 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, 
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) 20171776  (111) 27711
(220) 14.12.2017 (151) 30.07.2018
   (181) 14.12.2027
(730) «Ալեքսանդր հոթել» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 3/4, AM 
(442) 01.02.2018
(540)  

(526) «AFICIONADO’S» գրառումը և «PRI-
VATE CLUB» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, բաց շագանակագույն-ոսկեգույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. ակումբների ծառայություններ 
(զվարճություն կամ կրթություն):

դաս 43. բարերի ծառայություններ:
____________________

(210) 20180009 (111) 27712
(220) 10.01.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 10.01.2028
(730) «Բերգ Էլեկտրո» ՍՊԸ, DE 
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(442) 03.04.2018
(540)  

(526) «meister» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի-
տակ, մուգ մանուշակագույն, նարնջագույն և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 20. հայտարարությունների տախ-
տակներ. պլաստմասսայե զարդարանքներ 
սննդամթերքի համար. սաթ. օղեր վարա-
գույրների համար. արծաթազօծված ապակի 
(հայելիներ). պահարաններ. պահարաններ 
դեղերի համար. պլաստմասսայե սեղմիչներ 
մալուխների կամ խողովակների համար. 
բամբուկե իրեր. նստարաններ (կահույք). 
փայտե մահճակալներ. երիզներ փայտից. 
սպասքապահարաններ. գրասեղաններ 
(կահույք). գրասենյակային կահույք. զգեստ-
ների կանգնակներ (կիսանդրիներ). 
կահավորանք (կահույք). պահարաններ 
փաստաթղթերի համար. բուխարու էկրաններ 
(կահույք). իրեր եղջերուների եղջյուրներից. 
աթոռներ. պառկելաթոռներ. ոչ մետաղական 
հարթակներ բեռնման աշխատանքների 
համար. ոչ մետաղական հոդակապեր. 
ցուցափեղկեր. կախարաններ հագուստի 
համար. բազկաթոռներ. կոմոդներ. սեղաններ. 
իրեր մարջանից. ոչ մետաղական սկուտեղներ. 
իրեր չմշակված կամ մասնակի մշակված 
եղջյուրից. իրեր փղոսկրից. անկողնային 
պարագաներ, բացառությամբ սպիտա կեղենի. 
բազմոցի բարձեր. ներքնակներ. կախիչների 
ոչ մետաղական կեռիկներ հագուստի համար. 
ոչ մետաղական մեծ անոթներ հեղուկների 
համար. սպասարկման սեղաններ. սեղաններ 
նկարելու, գծագրելու համար. անշարժ ոչ 
մետաղական բաշխիչներ անձեռոցիկների, 
սրբիչների համար. բազմոցներ. փայտե 
տակառատախտակներ. փայտե փորագրված 
գեղարվեստական իրեր. ոստրեների խեցիների 

փեղկեր. ոչ մետաղական նեցուկներ բույսերի և 
ծառերի համար. փայտե կամ պլաստմասսայե 
հենասանդուղքներ. դպրոցական կահույք. 
սեղաններ գրամեքենաների համար. 
փայտե կամ պլաստմասսայե ցուցանակներ 
հայտարարությունների համար. ոչ մետաղական 
մանեկներ. իրեր ծովային փրփուրից. 
հանովի պատվածքներ լվացարանակոնքերի 
համար. բռնիչներ վարագույրների համար, 
բացառությամբ մանածագործականի. մահ-
ճակալներ. փաթաթման ոչ մեխանիկական, 
ոչ մետաղական սարքավորանք ճկուն 
խողովակների համար. դազգահներ. 
դարակներ (կահույք). ոչ էլեկտրական 
հովհարներ. ոչ մետաղական փականակներ 
տարողությունների համար. ոչ մետաղական 
ֆուրնիտուր կահույքի համար. ծաղկարկղեր 
(կահույք). անվիկներ վարագույրների համար. 
պահարաններ սննդամթերքի համար. ոչ 
մետաղական ֆուրնիտուր պատուհանների 
համար. ոչ մետաղական ֆուրնիտուր 
մահճակալների համար. ոչ մետաղական 
ֆուրնիտուր դռների համար. միս կտրատելու 
համար կոճղեր (սեղաններ). հանդերձարաններ 
(զգեստապահարաններ). իրեր չմշակված 
կամ մասնակի մշակված փղոսկրից. 
մետաղական կահույք. իրեր ռատանգյան 
արմավենուց. ցուցասեղաններ լրագրերի 
համար. դարակներ ամսագրերի համար. ներսի 
գալարավարագույրներ շերտաձողիկներից. 
լվացարանների սեղաններ (կահույք). ոչ 
մետաղական անիվներ մահճակալների համար. 
ամբիոնասեղաններ. հյուսած զամբյուղներ 
(կողովներ, տուփեր) մթերք տեղափոխելու 
համար. ոչ մետաղական ձեռնասանդուղքներ. 
կահույքի փայտե միջնապատեր. ոչ 
մետաղական անիվներ կահույքի համար. 
մոբայլներ (զարդարանք). չմշակված կամ 
մասնակի մշակված սադափ. տարբերիչ 
ոչ մետաղական թիթեղիկներ. շենքերի ոչ 
մետաղական, ոչ լուսատու համարներ. բարձեր. 
փչովի բարձեր, բացառությամբ բժշկականի. 
ծղոտե ներքնակներ. շիրմաներ (կահույք). ոչ 
մետաղական կեռիկներ հագուստի համար. 
դեկորատիվ վարագույրներ ուլունքից. 
սեղաներեսներ. դռներ կահույքի համար. 
ուղղորդիչներ վարագույրների համար. 
դարակներ կահույքի համար. պլաստմասսայե 
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եզրեր կահույքի համար. պահեստարաններ, 
բացառությամբ մետաղից և քարից 
պատրաստ վածների. վարագույրների քիվեր. 
կեռիկներ վարագույրների համար. կապեր 
վարագույրների համար. սեկրետերներ. 
մետաղական նստոցներ. ցածրադիր օթոցներ 
(բազմոցներ). թիկնաթոռներ. մահճակալների 
հիմքեր. ոչ մետաղական կափույրներ 
(փականներ), բացառությամբ մեքենաների 
մասերի. արձաններ փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. մետաղական 
սեղաններ. արդուզարդի սեղաններ. ծեփակերտ 
զարդաքանդակներ նկարների շրջանակների 
համար. պահպանման դարակներ. գզրոցներ. 
հայելիներ. բացովի թեթև բազկաթոռներ. 
գլանաձև հենարաններ բարձերի համար. 
պատվանդաններ (կահույք). բանալիներ 
կախելու տախտակներ. պահարաններ 
ամանեղենի համար. հյուսածո իրեր. ցուցա-
պահարաններ (կահույք). բազմոցի փչովի 
բարձեր, բացառությամբ բժշկականի. փչովի 
ներքնակներ, բացառությամբ բժշկականի. 
սաթե ձողեր. սաթե թիթեղիկներ. գեղարվեստա-
կան իրեր փայտից, մոմից, գիպսից կամ 
պլաստմասսայից. ոչ մետաղական սնդուկներ. 
դազգահներ մամլակներով (կահույք). խցանման 
ոչ մետաղական միջոցներ. ոչ մետաղական 
խցաններ. ոչ մետաղական պտուտակներ. ոչ 
մետաղական գամեր. ամրակման ձողաձև ոչ 
մետաղական մանրամասեր. ոչ մետաղական 
հեղույսներ. խցափակման ոչ մետաղական 
միջոցներ շշերի համար. ոչ մետաղական 
փականակներ շշերի համար. սպասարկման 
անվավոր սեղաններ(կահույք). կիսանդրիներ 
փայտից, մոմից, գիպսից կամ պլաստմասսայից. 
ոչ մետաղական սեղմիչներ ճոպանների 
համար. շրջանակներ նկարների համար. 
շրջանակաձողեր նկարների համար. ջրով լցված 
ներքնակներ, բացառությամբ բժշկականի. 
իրեր խեցիներից. աթոռակներ. շշերի փայտյա 
տուփեր. արձանիկներ փայտից, մոմից, 
գիպսից կամ պլաստմասսայից. ոչ մետաղական 
կողպեքներ, բացառությամբ էլեկտրականի. 
ոչ մետաղական ձողեր. ոչ մետաղական և ոչ 
քարից փոստարկղեր. պատյաններ հագուստի 
համար (պահոց). փայտե կամ պլաստիկե 
ցուցանակներ. սայլակներ (կահույք). բամբուկե 
գալարավարագույրներ. արկղեր խաղալիքների 

համար. բարձր աթոռներ մանկիկների համար. 
մանկական քայլավարժանքի սայլակներ. 
գովազդային նպատակներով օգտագործվող 
փչովի իրեր. պլաստմասսայե բանալի-քարտեր 
առանց ծածկագրի և չմագնիսականաց-
ված. ապակյա թիթեղիկներ հայելիներ 
պատ րաստելու համար. պլաստմասսայե 
շարժանվակներ գալարավարագույրների 
համար. իշոտնուկներ փայտ սղոցելու 
համար. կախաթևիկներ հագուստը տեղա-
փոխելու համար. անվավոր սեղանիկներ 
համակարգիչների համար (կահույք). 
փայտե հյուսածո գալարավարագույրներ 
(կահույք). դրոցներ գրքերի համար (կահույք). 
պատուհանի ներսի գալարավարագույրներ 
(կահույք). դռան ոչ մետաղական բռնակներ. 
ձեռքի հայելիներ (հարդարվելու հայելիներ). 
գորգիկներ մանկական ճաղափակոցների 
համար. սրբիչների բռնիչներ (կահույք). 
ոչ մետաղական կլոր բռնակներ. պատին 
ամրացրած սեղաններ երեխաներին բարուրելու 
համար. բարուրելիս երեխաների տակ գցելու 
փռոցներ. դռների ոչ մետաղական փակեր. 
թղթե գալարավարագույրներ. պատուհան ների 
մանածագործվածքից գալարավարա գույրներ. 
դռների  ոչ  մետաղական,  ոչ   էլեկտրական զան  գեր. 
առանձին կանգնող միջնապատեր (կահույք). 
ոչ մետաղական պտուտակավոր կափա-
րիչներ շշերի համար. դռների ոչ մետաղական 
մուրճիկներ. սղոցասեղաններ (կահույք). ոչ 
մետաղական ելարաններ. ոչ մետաղական 
բռնատեղեր լոգարանների համար. անուրներ 
ոչ մետաղական խողովակներն ամրակապելու 
համար. ցուցասեղաններ թանկարժեք իրերի 
համար. հատակի գորգիկներ քնելու համար. 
ոչ մետաղական բացովի օղակներ բանալիների 
համար. դռների ոչ մետաղական կամ կաուչու-
կից սահմանափակիչներ. պատուհանների 
ոչ մետաղական կամ կաուչուկից սահմանա-
փակիչներ. պատուհանների ոչ մետաղական 
հողմային մղլակներ, կեռիկներ. պատուհանների 
ոչ մետաղական հենակներ. դռների ոչ 
մետաղական հենակներ. ոչ մետաղական 
գործիքատուփեր. ոչ մետաղական արկղեր 
գործիքների համար. դարակաշարեր. ոչ 
մետաղական կախիչներ պայուսակների համար. 
պլաստիկից բանալիներ. ոչ մետաղական 
բարձակներ կահույքի համար. պլաստմասսայե 
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պիտակներ. պատվանդաններ (կահույք). 
պլաստմասսայե սեղմակներ պարկերը, 
պայուսակները կնքելու համար. մանկական 
մահճակալների պաշտպանիչ թափարգելներ, 
բացառությանբ անկողնային սպիտակեղենի. 
փայտից կամ պլաստմասսայից արկղեր. 
մանկական մահճակալներ. նորածիններին 
տեղափոխելու կողովներ. ոտիկներ կահույքի 
համար. կարճ ոտիկներ կահույքի համար. 
զգեստապահարաններ. աթոռակներ ոտքերի 
համար. փչովի մահճակալներ, ոչ բժշկական 
նպատակներով. ճամբարային (տուրիստական) 
ներքնակներ. տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսված պլաստմասսայե 
հարթակներ. աթոռներ ցնցուղ ընդունելու 
համար. գլուխը պահելու բարձիկներ 
մանուկների համար. դիրքի կայունացման 
բարձիկներ մանուկների համար. գլխի 
դիրքավորման բարձեր մանուկների համար. 
խցաններ, ոչ ապակյա, մետաղյա կամ ռետինե. 

դաս 35. հայտարարությունների փակցնում. 
գովազդային նյութերի տարածում. գովազ-
դային նյութերի նորացում. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի վարձույթ. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
գովազդ. ռադիոգովազդ. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնա-
գավառում. հեռուստագովազդ. ցուցա փեղկերի 
ձևավորում. ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալ ների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
տեղեկա տվության կանոնակարգում տվյալ-
ների համա կարգչային հիմնապաշարներում. 
առևտրական ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում). տեղեկատվության 
որոնում համակարգչային ֆայլերում երրորդ 
անձանց համար. գովազդային ժամանակի 

վարձույթ զանգվածային տեղեկատվության 
բոլոր միջոցներում. մամուլի տեսություն. 
առևտրի ավտոմատների վարձույթ. մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. 
առևտրային տեղեկատվություն և խոր հուրդներ 
սպառողներին ապրանքների և ծառա-
յությունների ընտրության հարցում. գնման 
պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. ենթակապալառուի ծառա-
յություններ (առևտրային (կոմերցիոն) 
օգնություն). հաշիվների ապրանքագրերի 
տրամադրում. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. գովազդի մանրակերտում. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գովազդային 
նյութերի ձևավորում. արտաքին գովազդ:
(740) Ալլա Հախնազարյան

____________________

(210) 20180074 (111) 27713
(220) 23.01.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 23.01.2028
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 01.03.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ 
հայկական կոնյակ (բրենդի),  բրենդի, օղի, 
մրգային օղիներ, գինիներ, վիսկի, ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, սիդրեր, դառը թրմօղիներ, անիսի 
լիկյոր, անիսի օղի, ապերիտիֆներ, թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ, կոկտեյլներ, 
ջին, ռոմ, լիկյորներ, սպիրտային ըմպելիքներ, 
սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ), մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. զվարճություններ. մարզական և 

մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
____________________
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(210) 20180075 (111) 27714
(220) 23.01.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 23.01.2028
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 01.03.2018
(540)  

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի), մասնավորապես՝ հայ-
կական կոնյակ (բրենդի),  բրենդի, օղի, 
մրգային օղիներ, գինիներ, վիսկի, ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, սիդրեր, դառը թրմօղիներ, անիսի 
լիկյոր, անիսի օղի, ապերիտիֆներ, թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ, կոկտեյլներ, 
ջին, ռոմ, լիկյորներ, սպիրտային ըմպելիքներ, 
սպիրտային բնահյութեր (էսենցիաներ), մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
խառնակազմ ալկոհոլային ըմպելիքներ։

____________________

(210) 20180112  (111) 27715
(220) 29.01.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 29.01.2028
(730) «Օդակ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 5ա, 
բն. 12, AM 
(442) 03.04.2018
(540)  

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

դաս 41. մրցանակաբաշխության կազմա-
կերպում, մասնավորապես՝ զբոսաշրջության 
ոլորտում:

____________________

(210) 20180144  (111) 27716
(220) 02.02.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 02.02.2028
(730) «Զվարթնոց վայն» ՍՊԸ, Երևան, 
Տպագրիչների 9, բն. 42, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. գինիներ:

____________________

(210) 20180145  (111) 27717
(220) 02.02.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 02.02.2028
(730) «Զվարթնոց վայն» ՍՊԸ, Երևան, 
Տպագրիչների 9, բն. 42, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. գինիներ: 

____________________

(210) 20180146  (111) 27718
(220) 02.02.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 02.02.2028
(730) «Զվարթնոց վայն» ՍՊԸ, Երևան, 
Տպագրիչների 9, բն. 42, AM 
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(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. գինիներ: 

____________________

(210) 20180155  (111) 27719
(220) 05.02.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 05.02.2028
(730) Սարգիս  Թարվերդյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան փ., տուն 13, AM 
(442) 16.02.2018
(540)  

(511) 
դաս 32. գարեջուր:

____________________

(210) 20180216  (111) 27720
(220) 15.02.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 15.02.2028
(730) «Մալխասյանշին» ՍՊԸ, Երևան, Սիլիկյան 
թաղ., փ. 5, տուն 52, AM 
(442) 01.03.2018
(540)  

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

դաս 37. շինարարություն:
____________________

(210) 20180232  (111) 27721
(220) 19.02.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 19.02.2028
(730) «Ֆիդելիս» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի 
9-28, AM 
(442) 01.03.2018
(540)  

(526) «FIDELIS LAW FIRM» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 45. իրավաբանական հետազոտու-
թյուններ. դատարանում իրավունքի 
ներկայացում. վեճերի այլընտրանքային 
(արտադատարանային) լուծման ծառայու-
թյուններ. իրավաբանական փաստաթղթերի 
նախապատրաստում. լիցենզիաների իրավա-
բա նական կառավարում. իրավաբանական 
խորհրդատվություն մրցույթների հայտերին 
արձագանքելու վերաբերյալ. իրավաբանական 
հսկողության ծառայություններ:

____________________

(210) 20180257  (111) 27722
(220) 22.02.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 22.02.2028
(730) «Հույս-մոտոր» ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 
12, AM 
(442) 01.03.2018
(540)  
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(526) «AUTOMOTIVE» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 12. ավտոմեքենաների մասեր:
____________________

(210) 20180281  (111) 27723
(220) 28.02.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 28.02.2028
(730) Փադիդեհ Շիմի Ղարբ Քո., IR 
(442) 16.03.2018
(540)  

(526) «blend» և «wash» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, երկնագույն, սպիտակ, դեղին 
և նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-
տեսված են օգտագործելու արդյունաբերա կան 
և գիտական նպատակներով, լուսանկարչու-
թյան, գյուղատնտեսության, այգեգործության 
և անտառաբուծության մեջ. գունաթափող 
քիմիական նյութեր. գունազերծիչներ մոմերի 
համար. մակերևութային ակտիվ նյութեր. 
նյութեր ջուրը փափկացնելու համար. 
հատիկավոր բենտոնիտ լվացող նյութերի, 
կոսմետիկայի և հիգիենայի արդյունաբերության 
մեջ օգտագործելու համար. նատրիումի 
մետաբիսուլֆիտ տեքստիլ արդյունաբերության 
մեջ օգտագործելու համար.

դաս 3. բուրավետ նյութեր (եթերային յուղեր). 
պատրաստուկներ լվացքի համար. գունա զրկող 
միջոցներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. լաքեր եղունգների համար. փայլեցնող 
նյութեր եղունգների համար. փայլ տվող 

պատրաստուկներ (ողորկման համար). 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. օսլա սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. լոսյոններ մազերի 
համար. մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկա կան 
կրեմներ. հարդարանքի կաթ. շամպուններ. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. օճառ. բծերը հանելու միջոցներ. 
կոսմետիկական բարձիկներ. բամբակե 
տամպոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. տերպեններ (եթերային յուղեր). 
կոսմետիկական հեղուկներ. եղունգների 
լաքահանիչներ. բուրավետիչներ (եթերային 
յուղեր). հեշտոցային լուծույթներ անձնական 
հիգիենայի կամ հոտազերծման համար. 
սպիտակեցնող ժելեր ատամների համար. 
կոսմետիկական յուղեր. փրփուր սափրվելու 
համար. փրփուր սափրվելուց հետո 
օգտագործելու համար. փրփուր լոգանքի 
համար. բծերը հանելու ժելեր. բծերը հանելու 
պատիճներ. հոտազերծող աերոզոլներ. 
պատիճներ լվացքի համար. կենցաղային 
քիմիական պատրաստուկներ սպիտակեղենը 
լվանալիս գույները թարմացնելու համար. 
հեղուկներ լվացքի համար. ժելեր լվացքի համար. 
մակերևույթների սպիտակեցման հեղուկներ. 
ձեռքերը լվանալու բուսական հիմքով հեղուկներ. 
բուսական էքստրակտներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
ավտոմեքենաների մակերևույթի ողորկման 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
լոսյոններ դեմքի համար. մազերի լավորակիչներ. 
զուգարանը մաքրելու միջոցներ. լվացքի 
փոշի. սպիտակեցնող շերտիկներ ատամների 
համար. դեմքը փայլեցնող միջոցներ. մաշկը 
խոնավացնող միջոցներ. լոսյոններ մարմնի 
համար. աերոզոլներ մարմնի համար. մարմինը 
փափկացնող միջոցներ. ոտքերը փափկացնող 
կրեմներ. փայլ շրթունքների համար. լվացքի 
հեղուկ. սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութեր). 
ամանեղենը լվանալու հեղուկ. ձեռքերը 
լվանալու հեղուկ. ապակին մաքրելու միջոցներ. 
շամպուններ գորգերի համար. 

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար, բացառությամբ 
արդուզարդի միջոցների. դիետիկ սննդամթերք 
բժշկական նպատակների համար. 
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դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար. մանկական սնունդ. 
նյութեր ատամնալցման համար. ատամի 
ցեմենտներ. հոտազերծիչներ հագուստի կամ 
մանածագործվածքային արտադրանքի համար. 
ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ վնասատու 
բույսերը ոչնչացնելու համար. կանացի 
հիգիենիկ միջադիրներ. խանձարուրներ 
(մանկական տակաշորեր), խանձարուր-
ներ անմիզապահությամբ տառապողների 
համար. հիգիենիկ սրբիչներ. ախտահանիչ 
միջոցներ հիգիենիկ նպատակների համար. 
դեղագործական պատրաստուկներ. բժշկական 
միջոցներ նիհարելու համար. անասնաբուժա-
կան պատրաստուկներ. ատամնաբուժական 
ամալգամներ (սնդկազոդք). ատամի մածուկներ 
բուժական.

դաս 16. թուղթ. նկարներ. ցուցատախ-
տակներ թղթից կամ ստվարաթղթից 
հայտարարությունների համար. պղպջակավոր 
պլաստմասսայե թերթեր փաթեթավորման 
կամ կշռաբաշխման համար. թղթագրենական 
ապրանքներ. ուսուցողական նյութեր 
(բացառությամբ սարքերի). թղթե անձեռո-
ցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. զուգարանի 
թուղթ. թղթե սրբիչներ ձեռքերի համար. 
փաթեթավորման թուղթ. սեղանի թղթե 
սփռոցներ. փաթեթներ մթերքի սառեցման 
համար.

դաս 35. արտահանման գործակալու-
թյունների ծառայություններ. գովազդ. 
ապրանքների բաշխման (դիստրիբուցիայի) 
կառավարում երրորդ անձանց համար.

դաս 39. ապրանքների փաթեթավորում 
և պահպանում. տրանսպորտային փոխա-
դրումներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________

(210) 20180305 (111) 27724
(220) 02.03.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 02.03.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Համլետ 
Հովսեփյան, Երևան, Ավան, Թումանյան 6/1, 
բն. 48, AM 
(442) 16.03.2018

(540)  

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

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեց ված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր. մասնավորապես` 
սննդային սպիտակուցներ. կարագ. կակաոյի 
յուղ (սննդային). կոկոսի յուղ (կարագ). 
սերուցքային կրեմ. յուղային խառնուրդներ 
բուտերբրոդների համար. եգիպտացորենի 
սննդային յուղ. արևածաղկի սննդային յուղ. 
քնջութի սննդային յուղ. մարգարին. լեցիտին 
խոհարարական նպատակների համար. 
կաթնային ֆերմենտներ խոհարարական 
նպատակների համար. խտացրած կաթ. 
կաթի փոշի. թթվասեր (թթվեցրած սերուցք). 
արաժան (կաթնաթթվային խմորումով մերված 
կաթ). մածուն (թթվեցրած կաթ). սերուցք 
(կաթնամթերք). հարած սերուցք.  յոգուրտ. 
կեֆիր (կաթնային ըմպելիք). կումիս (կաթնային 
ըմպելիք). կաթի գերակշռությամբ կաթնային 
ըմպելիքներ. կաթնային կոկտեյլներ. կաթնային 
շիճուկ. պանիրներ. գետնընկույզի յուղ. 
կտավատի յուղ խոհարարական նպատակների 
համար. սոյայի ձեթ սննդի համար. ջրիմուռների 
սննդային լուծամզուքներ (էքստրակտներ). 
մրգային դոնդող. սննդային դոնդող. մսային 
դոնդող. անկենդան անձրուկներ (անչոուս). 
անկենդան խեցգետնանմաններ. անկենդան 
խեցգետիններ. անկենդան ծովատառեխ. 
օմարներ (անկենդան). լանգուստներ 
(անկենդան). ձկան սուկի. անկենդան 
ձուկ. անկենդան ոստրեներ. միդիաներ 
(խեցեմորթներ) անկենդան. կակղամորթներ 
անկենդան. զեյթունի սննդային յուղ. անկենդան 
սարդինա ձուկ. սաղմոն(անկենդան). 
խխունջներ (անկենդան). թյուննոս (անկենդան). 
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սղոցաձև ծովամորեխներ (անկենդան). 
պահածոյացված ձուկ. պահածոյացված միս. 
մանր ծովախեցգետիններ (անկենդան). 
ձկան մուսեր. խխունջի ձվեր. ձկան խավիար 
(մշակված). խավիար. ձկան պահածոներ. 
աղը դրած ձուկ. ձկան ալյուր սննդի մեջ 
օգտագործելու համար. ձվի սպիտակուց. 
ձվի դեղնուց. շրդանային մակարդներ. 
պեկտիններ խոհարարական նպատակների 
համար. արյունախառն երշիկ. երշիկեղեն. 
խոզապուխտ. կրոկետներ. բեկոն. նրբերշիկ. 
նրբերշիկ պաքսիմատի մեջ. նրբերշիկներ հոթ-
դոգերի համար. խմորապատ նրբերշիկներ 
փայտիկների վրա (կորն-դոգեր). աղը դրած 
միս. խոզի սննդային ճարպ. ենթամթերքներ. 
ալգինատներ խոհարարական նպատակների 
համար. լյարդ. խոզի միս. յակիտորի. բուլգոգի 
(կորեական մսային ճաշատեսակ). բնական կամ 
արհեստական թաղանթներ երշիկի համար.  
արգանակներ. բաղադրություններ արգանակ 
պատրաստելու համար. արգանակի խտա-
ծոներ. ապուրներ. բանջարեղենի ապուրներ. 
բաղադրություններ ապուրներ պատրաստելու 
համար. բանջարեղենի հյութեր սնունդ 
պատրաստելու համար. մսային լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ). լյարդի պաշտետներ. մսի 
պահածոներ. թեթև նախուտեստներ մրգերի 
հիմքով. մրգային պահածոներ. պահածոյացված 
հատապտուղներ. շաքարած մրգեր. խուրմա. 
չամիչ. մրգային աղցաններ. մրգակեղև. խնձորի 
խյուս. կոճապղպեղի մուրաբա. մրգային 
չիպսեր. սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր. 
լոռամրգի խյուս. սննդի համար պատրաստված 
ծաղկափոշի. մարմելադ (բացի հրուշակեղենից). 
պտղամիս. կարտոֆիլի չիպսեր. կարտոֆիլի 
յուղաբլիթներ. կարտոֆիլի փաթիլներ. 
բանջարեղենի պահածոներ. բանջարեղենային 
աղցաններ. տոմատի խյուս. տոմատի մածուկ. 
տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու համար. 
պահածոյացված սոխ.  պահածոյացված 
սխտոր. թթու կաղամբ. պահածոյացված 
ձիթապտուղ. մանր վարունգ (թթու դրած). 
մանրաթթու. պահածոյացված գետնասնկեր. 
դդմիկի խավիար. բադրիջանի խավիար. 
պահածոյացված արտիճուկ. սոխի օղակներ. 
ֆալաֆել. կիտրոնի հյութ խոհարարական 
նպատակների համար. մշակված քաղցր 
եգիպտացորեն. ընկույզի հիմքով հացին քսվող 

սնունդ. կարտոֆիլի հիմքով խմորագնդիկներ. 
չորացրած կոկոսի ընկույզներ. մշակված 
ընկույզներ. ծեծած նուշ. շաքարապատված 
ընկույզներ. բուրավետացրած ընկույզներ. 
մշակված պնդուկ. պահածոյացված 
ոսպ. պահածոյացված սոյայի հատիկներ 
սննդի համար. պահածոյացված սիսեռ. 
պահածոյացված լոբազգիներ. սոյայի շոռ. 
թահինի (մածուկ քնջութի հատիկներից). հումուս 
(ածիկա սիսեռից). տապակած ջրիմուռներ. 
սոյայի կաթ. այվար (պահածոյացված պղպեղ). 
արևածաղկի մշակված սերմեր. մշակված 
սերմեր. սննդի համար պատրաստված 
հալվե-վերա. 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:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180306 (111) 27725
(220) 02.03.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 02.03.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդուարդ Լևոնյան, 
Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ. 43/12, AM 
(442) 16.03.2018
(540)  

(526) «MECHANIC» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ, սպիտակ, գազարագույն և դեղին 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում, մասնա-
վորապես՝ ավտոտեխսպասարկման ծառայու-
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թյուններ, ամբողջովին կամ մասնակի մաշված 
շարժիչների վերանորոգում, ամբողջովին կամ 
մասնակի մաշված մեքենաների վերականգ նում, 
դողերի պահպանաշերտերի վերականգնում, 
ավտոմեքենաների լվացում, տրանսպորտային 
միջոցների հակակոռոզիական (հակաքայ-
քայիչ) մշակում, տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում, տրանսպորտային 
միջոցների ողորկում, ավտոմեքենաների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում, 
տրանսպորտային միջոցների մաքրում:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180307 (111) 27726
(220) 02.03.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 02.03.2028
(730) «Գրանդ տոբակո» ՍՊԸ, Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(442) 16.03.2018
(540)  

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
արծաթա գույն և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(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 եթերա-
յին յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխախոտի համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա-
խոտի 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 սիգար-
ների համար. արկղեր սիգարետների, 
ծխագլանակների համար. դրոցներ 
ծխամորճերի համար. անոթներ ծխախոտի 
համար. ծխախոտատուփեր. խոնավարար-
ներով 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) 20180356 (111) 27727
(220) 07.03.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 07.03.2028
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(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 16.03.2018
(540)  

(526) Բացի «DILIJAN», «ԴԻԼԻՋԱՆ», «ДИЛИЖАН»  
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, սպիտակ, կանաչ և կարմիր  գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր:
____________________

(210) 20180357 (111) 27728
(220) 07.03.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 16.03.2018
(540)  

(526) Բացի «DILIJAN», «ԴԻԼԻՋԱՆ», 
«ДИЛИЖАН»  բառերից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքն ուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, սպիտակ, կանաչ և կարմիր  գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր:
____________________

(210) 20180358 (111) 27729
(220) 07.03.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 16.03.2018
(540)  

(526) Բացի «DILIJAN», «ԴԻԼԻՋԱՆ», «ДИЛИЖАН»  
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, սպիտակ, կապույտ և կարմիր  գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր:
____________________

(210) 20180359 (111) 27730
(220) 07.03.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 07.03.2028
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի 
մարզ, ք. Դիլիջան, Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 16.03.2018
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(540)  

(526) Բացի «DILIJAN», «ԴԻԼԻՋԱՆ», «ДИЛИЖАН»  
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, սպիտակ, կապույտ և կարմիր  գունա-
յին համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր:
____________________

(210) 20180364 (111) 27731
(220) 12.03.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 12.03.2028
(730) «Պենոտեքս» ՍՊԸ, Երևան, Քոչինյան 
13/15, AM 
(442) 03.04.2018
(540)  

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին-
ոսկեգույն  և սև գունային համակցու թյամբ:
(511) 

դաս 2. ներկեր. ալյումինային ներկեր. 
հակակոռոզիական պատրաստուկներ. 
մանրէասպան ներկեր. բաղադրություններ 
ներքին հարդարանքի համար. պատվածքներ 
(ներկեր) փայտանյութի համար. խածանյութեր 
փայտանյութի համար. ներկեր փայտանյութի  
կամ փայտի համար. նոսրացուցիչներ լաքերի 

համար. թանձրարարներ ներկերի համար. 
ներկող նյութեր.  գունանյութեր. սոսնձաներկեր. 
պատվածքներ (ներկեր). սևեռակող նյութեր 
(լաքեր). թանձր հակակոռոզիական քսուքներ. 
հրակայուն ներկեր. կապակցող նյութեր 
ներ կերի համար. բաղադրություններ 
մետաղների փայլազրկումը կանխելու 
համար. պաշտպանական պատրաստուկներ 
մետաղների համար. բաղադրություններ 
ծանգի դեմ. նախաներկեր. ներկալուծույթներ 
սպիտակեցման համար. լաքեր. ջրաներկեր 
ներկելու համար. յուղաներկեր նկարչության 
համար.

դաս 16. նկարելու վրձիններ. ներկելու 
վրձիններ. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկներ.

դաս 19. շինարարական լուծույթներ. 
սվաղ (ծեփ) ներքին աշխատանքների 
համար. շինարարական լուծույթներ. բետոնե 
շինարարական տարրեր. բիտումային 
շինանյութեր.

դաս 35. առևտուր։ 
____________________

(210) 20180365 (111) 27732
(220) 12.03.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 12.03.2028
(730) «Պենոտեքս» ՍՊԸ, Երևան, Քոչինյան 
13/15, AM 
(442) 03.04.2018
(540)  

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

դաս 2. ներկեր. ալյումինային ներկեր. 
հակակոռոզիական պատրաստուկներ. 
մանրէա սպան ներկեր. բաղադրություններ 
ներքին հարդարանքի համար. պատվածքներ 
(ներկեր) փայտանյութի համար. խածա նյութեր 
փայտանյութի համար. ներկեր փայտանյութի  
կամ փայտի համար. նոսրացուցիչներ լաքերի 
համար. թանձրարարներ ներկերի համար. 
ներկող նյութեր.  գունանյութեր. սոսնձաներկեր. 
պատվածքներ (ներկեր). սևեռակող նյութեր 
(լաքեր). թանձր հակակոռոզիական քսուք-
ներ. հրակայուն ներկեր. կապակցող նյութեր 
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ներկերի համար. բաղադրություններ 
մետաղների փայլազրկումը կանխելու 
համար. պաշտպանական պատրաստուկներ 
մետաղների համար. բաղադրություններ 
ծանգի դեմ. նախաներկեր. ներկալուծույթներ 
սպիտակեցման համար. լաքեր. ջրաներկեր 
ներկելու համար. յուղաներկեր նկարչության 
համար.

դաս 16. նկարելու վրձիններ. ներկելու 
վրձիններ. ծեփանյութեր. ծեփելու մածուկներ.

դաս 19. շինարարական լուծույթներ. 
սվաղ (ծեփ) ներքին աշխատանքների 
համար. շինարարական լուծույթներ. բետոնե 
շինարարական տարրեր. բիտումային 
շինանյութեր.

դաս 35. առևտուր։
____________________

(210) 20180401  (111) 27733
(220) 17.03.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 17.03.2028
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 03.04.2018
(540)  

(526) «BLACK» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
ոսկեգույն, մուգ ոսկեգույն և բաց դեղին գունային 
համակցությամբ:
(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 եթերային 
յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխախոտի համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխախոտի 
համար. ծխելու պիտույքներ. սիգարների և 
սիգարետների համար մուշտուկների սաթե 
ծայրապանակներ. ծխախոտի քսակներ. ծխա-
գլանակի 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) 20180414  (111) 27734
(220) 20.03.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 20.03.2028



ԳՅՈՒՏԵՐ

70

ՄԱՍ 1

70

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 20 18

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Դավիթ Մար-
գարյան Գրիգորի, Երևան, Ն. Զարյան 74, բն. 
147, AM 
(442) 03.04.2018
(540)  

(526) «TEA HOUSE & SHOP» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. թեյ, հաց անխաշ խմորից, 
թխվածքաբլիթ, կակաո, սուրճ, սուրճի հումք, 
կարամելներ, (կոնֆետներ), հացահատիկային 
արտադրանք, քաղցրավենիք, նրբաբլիթներ, 
քաղցրաբլիթներ, սննդային ալյուր, միսո 
(համեմունք), սոյայի խյուս (համեմունք), 
ցորենի ալյուր, ալյուրից պատրաստված 
ուտելիքներ, սուրճով և կաթով ըմպելիքներ, 
խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն), սուրճի 
հիմքով ըմպելիքներ, թեյի հիմքով ըմպելիքներ, 
սառույցով թեյ.

դաս 35. թեյի, սուրճի, սպասքի, 
թխվածքաբլիթների և հացահատիկային 
արտադրանքի, մուրաբաների և մեղրի վաճառք.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

____________________

(210) 20180420 (111) 27735
(220) 21.03.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 21.03.2028
(730) «Յուտաքսի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, Ա. 
Բակունցի 2-րդ նրբ., 6/9, AM 
(442) 03.04.2018

(540)  

(526) «TAXI» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տաքսի ծառայություն, փոխա-
դրումներ, միջնորդություն փոխադրումների հետ 
կապված, տեղեկատվություն տաքսի ծառա-
յության, փոխադրումների, փոխադրումների 
հետ կապված միջնորդության վերաբերյալ:

____________________

(210) 20180430 (111) 27736
(220) 22.03.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 22.03.2028
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 03.04.2018
(540)  



ԳՅՈՒՏԵՐ

71

ՄԱՍ 1

71

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 08/1 

01 .08 . 20 18

(526) «PREMIUM» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
և բաց շագանակագույն, ոսկեգույն և կարմիր 
գունային համակցությամբ:
(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 եթերա-
յին յուղերից. լուցկիներ. լուցկիների բռնիչներ. 
լուցկու տուփեր. վառիչներ ծխողների համար. 
գազի բալոններ վառիչների համար. կայծ-
քարեր. մոխրամաններ. թքամաններ ծխա-
խոտի 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:
(740) Ալբինա Նազարյան

____________________

(210) 20180483 (111) 27737
(220) 29.03.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 29.03.2028
(730) Նժդեհ Հաֆտեվանի Բադալյան, Երևան, 
Նալբանդյան 5, սենյակ 205, AM 
(442) 16.04.2018
(540) 
 

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

դաս 43. ռեստորանների ծառայություն-
ներ. խորտկարանների ծառայություններ. 
բարերի ծառայություններ. սննդամթերքի 
պատրաստում. առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ). նախաճաշարանների 
ծառայություններ. սրճարանների ծառայու-
թյուններ:
(740) Անդրանիկ Խաչիկյան

____________________

(210) 20180500 (111) 27738
(220) 03.04.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 03.04.2028
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարապետ 
Սահակյան, Երևան, Չարենցի փ., տուն 1, AM 
(442) 16.04.2018
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(540)  

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

դաս 32. բաղադրություններ գազավորված 
ջուր պատրաստելու համար, հանքային ջրեր 
(ըմպելիքներ), զելտերյան ջուր, սեղանի ջրեր, ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, գազավորված ջուր:

____________________

(210) 20180501  (111) 27739
(220) 03.04.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 03.04.2028
(730) Յուրիկ Թարվերդյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան փող., տուն 13, AM 
(442) 16.04.2018
(540)  

(511) 
դաս 33. օղի:

____________________

(210) 20180513  (111) 27740
(220) 05.04.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 05.04.2028
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Արշա-
կունյաց 77/3, AM 
(442) 16.04.2018

(540)  

(526) Բացի «Բյուրեղ», «Byuregh» բառերից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, կապույտ, սպիտակ, կանաչ, նարնջա-
գույն, սև, մուգ կապույտ, մոխրագույն և կապտա-
փիրուզագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 
մասնավորապես՝ հանքային ջրեր, չգազա-
վորված:

____________________

(210) 20180549 (111) 27741
(220) 07.04.2018 (151) 30.07.2018
   (181) 07.04.2028
(730) «Կոնտի-ռուս» բաժնետիրական ընկերու-
թյուն, RU 
(442) 16.04.2018
(540)  
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկե գույն, դեղին, նարնջագույն, կապույտ, 
երկնագույն, սպիտակ, վարդագույն, մանուշակա-
գույն, կարմիր, կանաչ, շագանակագույն և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. շաքար. հրուշակեղեն գետնընկույզի 
հիմքով. հացաբուլկեղեն. վաֆլիներ. հրուշա-
կեղեն. աղանդեր (հրուշակեղեն). մրգային 
դոնդող. մարշմելոու. կարամելներ (կոնֆետ-
ներ). պաստեղներ (հրուշակեղեն). հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով. 
քաղցրավենիք. կրեկերներ. հրուշակեղեն նոր 
տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 

մատուտակի կոնֆետներ (հրուշակեղեն). 
սառնաշաքար (նաբաթ). նշակարկանդակներ. 
հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. շոկոլադային 
մուսեր. անանուխի կոնֆետներ. պաստեղներ 
(հրուշակեղեն). թխվածքաբլիթ. կուտապներ. 
քիշ. պոմադկաներ (հրուշակեղեն). պրալինե. 
քաղցրաբլիթներ. պուդինգ (քաղցրակուտապ). 
ռահաթ-լոխում. բրնձային բլիթներ. տարտեր 
(մրգա-բանջարեղենային կարկանդակներ). 
պետիֆուրներ (հրուշակեղեն). հալվա. քաղցրա-
վենիքից պատրաստված զարդարանքներ 
տորթերի համար. շոկոլադե զարդարանքներ 
տորթերի համար. կոնֆետներ. շոկոլադ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

4368  07.07.2028 Կարլսբերգ Ա/Ս, DK

4793  15.12.2028 Լորել Բենք Մշինզ Քո., ԼԹԴ., JP

4859  10.12.2028 ԷլՋի Քեմ, ԼԹԴ., KR

13181  21.01.2028 «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 110, AM

13277  21.01.2028 «Արսանիտ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Երևանյան 110, AM

13395  09.06.2028 «Երասխի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Երասխ, AM

13467  13.06.2028 «Պաքսան-Երևան» ՓԲԸ, Երևան, Արին -Բերդի 3-րդ նրբ., 7/3, AM

13635  21.07.2028 «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

13834  08.08.2028 «Վեգա ուորլդ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Թումանյան 4, AM

13996  09.09.2028 Շիմանո Ինք., JP

14017  16.09.2028 Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

14020  07.11.2028 Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

14064  12.08.2028 Ինթերվեթ Ինթերնեշնլ Բ.Վ., NL

14065  12.08.2028 Ինթերվեթ Ինթերնեշնլ Բ.Վ., NL

14067  12.08.2028 Ինթերվեթ Ինթերնեշնլ Բ.Վ., NL

14333  07.07.2028 Քրաուն Ինվեսթմենթ Գրուփ Քո., Լթդ., CN

14505  13.05.2028 Թոմսըն Ռեութերս Գլոբալ Ռիսորսիզ Անլիմիթիդ Քամփնի, CH

14507  17.06.2028 Կնաուֆ Ջիփս Քեյջի, DE

14511  28.11.2028 Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

14535  06.02.2028 Թոմսըն Ռեութերս Գլոբալ Ռիսորսիզ Անլիմիթիդ Քամփնի, CH

14797  05.12.2028 Էֆես Հոլլընդ Թեքնիքլ Մենիջմնթ Քնսալթընսի Բ.Վ., NL

14798  05.12.2028 Էֆես Հոլլընդ Թեքնիքլ Մենիջմնթ Քնսալթընսի Բ.Վ., NL

14829  29.07.2028 Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ) Լիմիթիդ, GB

14830  29.07.2028 Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ) Լիմիթիդ, GB

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

    09-03                 457 S

     12-07                 458 S

     12-08                 459 S

     12-08                 460 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

  A01G 13/00            3200  A

  A01B 13/00            3200  A

  A23C 3/00             3201  A

  C07C 159/00         3202  A

  C07D 249/00        3203  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 2097
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 820785, IR 1334648
73 (1) Լիցենզատու  Յանդեքս ՍՊԸ, 
Ռուսաստան, 119021, ք. Մոսկվա, Լև Տոլստոյի 
փողոց, տ.16, RU
73 (2) Լիցենզառու  Յանդեքս. Մարկետ ՍՊԸ, 
Ռուսաստան, 119021, ք. Մոսկվա, Լև Տոլստոյի 
փողոց, տ.16, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         10.07.2018

____________________

Գրանցում No 2098
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20940, 21200, 24197, 
24186, 24187, 24188, 24189, 24190, 24192, 
24193, 24194
73 (1) Իրավատեր  Ջիէմ Կորեա քամփնի, 
199-1 Cheongcheon-2Dong, Bupyung-Gu, 
Incheon, Korea, KR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Ջեներալ 
Մոթորս Ուզբեկիստան Ջոինթ Սթոք Քամփնի, 
8, Nukus Street, City of Tashkent 100060, 
Republic of Uzbekistan, UZ
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         10.07.2018

____________________

Գրանցում No 2099
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23417, 21052, 23098, 
23096, 23097
73 (1) Իրավատեր  «Սևակ Ծառուկյան» 
ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ, Մարշալ 
Բաբաջանյան 3, տուն 1
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Էմ Բի Ջի 
ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, Երևան, Վրացական փ., 4-րդ 
նրբ. 5/1, բն. 26, Արաբկիր 0012, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.07.2018

____________________

Գրանցում No 2100
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 26081, 26082, 26080, 
26435, 27047, 27048, 26434, 26171, 27046, 
26793
73 (1) Իրավատեր  Ստյոպա Ծառուկյան, 
Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., 
տուն 8, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Էմ Բի Ջի 
ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, Երևան, Վրացական փ., 4-րդ 
նրբ. 5/1, բն. 26, Արաբկիր 0012, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        16.07.2018

____________________

Գրանցում No 2101
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13693
73 (1) Իրավատեր  ԷսՍիԷյ Թիշյու Ֆրանս, 151-
161 Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint Ouen, 
France, FR
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73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էսսիթի 
Հայջին ընդ Հելթ Ակտիբոլագ, SE-405 03 Gote-
borg, Sweden, SE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         18.07.2018

____________________

Գրանցում No 2102
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5974, 4555, 21523, 21519, 
4557, 5973
73 (1) Իրավատեր  «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» 
ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 46, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ 
ԵՎ ՊԱՍԻՎՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ 
Ընկերություն, Արցախի Հանրապետություն, 
քաղաք Ստեփանակերտ, Թումանյան փողոց , 
թիվ 74, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        18.07.2018

____________________

Գրանցում No 2103
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7056, 7057, 7189
73 (1) Իրավատեր  Բենիհանա օֆ Տոկիո, 
Ինք., Նյու Յորքի նահանգ, 645 Fifth Avenue, 
Suite #905, New York, NY 10022, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բենիհանա 
Հոլդինգզ Փթե. Լթդ., 10 Anson Road, 33-07/08 
International Plaza, 079903 Singapore, SG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         19.07.2018

____________________

Գրանցում No 2104
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15774
73 (1) Իրավատեր  Գրանթս օֆ Այրլենդ 
Լիմիթիդ, 4th Floor, Block D, Iveagh Court, Har-
court Road, Dublin 2, Ireland, IE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Վիլիամ 
Գրանթ & Սանս Այրիշ Բրենդս Լիմիթեդ, 4th 
Floor, Block D, Iveagh Court, Harcourt Road, 
Dublin 2, Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         20.07.2018

____________________

Գրանցում No 2105
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15774
73 (1) Իրավատեր  Վիլիամ Գրանթ & Սանս 
Այրիշ Բրենդս Լիմիթեդ, 4th Floor, Block D, Iveagh 
Court, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland, IE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թ. Ջ. 
Քառոլան & Սան Լիմիթեդ, 1 Stock Place, Saint 
Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         20.07.2018

____________________

Գրանցում No 2106
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15774
73 (1) Իրավատեր  Թ. Ջ. Քառոլան & Սան 
Լիմիթեդ, Siute 105, Ormond Building, 31-36 
Upper Ormond Quay, Dublin D07 N5YH, IE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Զելտեննիա 
Լիմիթեդ, Siute 105, Ormond Building, 31-36 
Upper Ormond Quay, Dublin D07 N5YH, IE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         20.07.2018

____________________
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№ 08/1 
01 .08 . 20 18

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրանցում No 2107
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 15774
73 (1) Իրավատեր  Քամպարի Դիսթրիբյուշն 
Այրլնդ Լիմիթեդ, Siute 105, Ormond Building, 
31-36 Upper Ormond Quay, Dublin D07 N5YH, IE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Թ. Ջ. 
Քառոլան & Սան Լիմիթեդ, 70 Sir John Roger-
son’s Quay, Dublin 2, Ireland, IE
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         20.07.2018

____________________
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№ 08/1 
01 .08 . 20 18

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2756               20.01.2018
2810      20.01.2018
2859      20.01.2018
3018      13.01.2018

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 

     305S             10.01.2018

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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№ 08/1 
01 .08 . 20 18

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2018.01 (11) 3200 (13) A
A01G 13/00
A01B 13/00

(21) AM20170002 (22) 26.01.2017
(72) Размик Паноян (AM) 
(73) Размик Паноян, марз Армавир, с. Мргашат 
(AM) 
(54) Устройство для сгибания и покрытия 
почвой лоз
(57) Изобретение относится к сельско-
хозяйственному машиностроению, в частности, 
к устройствам для сгибания и покрытия почвой 
виноградных лоз.

Устройство для сгибания и покрытия 
почвой лоз имеет корпус, к которому прикреплен 
раструб, для сгибания лоз вниз, и узел для 
покрытия почвой согнутых лоз. Корпус-рама, 
состоящая из стержней, на противоположных 
боках которой последовательно прикреплены 
барабан с полиэтиленовым рулоном, 
направляющие валы, колеса, соприкасающие 
полиэтиленовую пленку со слоем почвы, и 
щиток, ограничивающий брызги почвы.  Узел 
для покрытия почвой согнутых лоз выполнен в 
виде прикрепленного к раме скребуще-трущего 
ротора.

Упрощается конструкция устройства, 1 ил.
____________________

(51) 2018.01 (11) 3201 (13) A
A23C 3/00

(21) AM20180038 (22) 03.04.2018
(72) Тигран Аладжаджян (AM), Андраник 
Аладжаджян (AM), Акоп Саркисян (AM), Роза 
Мадоян (AM) 
(73) Тигран Аладжаджян, 0041, Ереван, Нор-
Ареш 2-я ул. 25 дом (AM), Андраник Аладжаджян, 
0041, Ереван, Нор-Ареш 2-я ул. 25 дом (AM), 
Акоп Саркисян, 0017, Ереван, Сари-Таг, 3-я 
улица, 6 дом (AM), Роза Мадоян, 0012, Ереван, 
Вагаршян 20/1, кв. 40 (AM) 

(54) Биологически активная пищевая добавка
(57)  Изобретение относится к пищевой про-
мыш ленности, в частности к биологически 
активным добавкам.

Добавка включает цеолит, иммобили-
зованные на нем пробиотики-штамм бактерий 
Lactobacillus acidophilus 317/402 и порошок 
топинамбура, адсорбированный на цеолит. Смесь 
производится в виде твердой, дозированной 
капсулы, при этом, количество ингредиентов 
в капсуле (мг), рассчитанное на массу 500 мг, 
берется цеолит – 200 - 300, штамм бактерий 
Lactobacillus acidophilus 317/402 – 100, порошок 
топинамбура - остальное. 

Повышается  эффективность использо-
вания биологически активных пищевых 
добавок.

____________________

(51) 2018.01 (11) 3202 (13) A
C07C 159/00

(21) AM20180052 (22) 16.04.2018
(72) Тариел Кочикян (AM), Меланья Самвелян 
(AM), Армен Галстян (AM) 
(73) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация, 
Ереван, Алек Манукян 1 (AM) 
(54) 2-(2-бензил-4-гидрокси-5-(изопентилокси)
пентаноил)-N-фенилгидразинокарботиоамид, 
проявляющий противовоспалительные и 
обезболивающие свойства
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к 2-(2-бензил-4-
гидрокси-5-(изопентилокси)пентаноил)-N-
фенилгидразино карботиоамиду, проявляющему 
противос палительное и болеутоляющее 
свойства, который может найти применение в 
медицине в качестве лекарственного средства.

Расширяется ассортимент 1,3-дизамещен-
ных тиосемикарбазидов.

 ____________________

Сведения о выданных патентах
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2018.01  (11) 3203 (13) A
C07D 249/00

(21) AM20180051 (22) 16.04.2018
(72) Тариел Кочикян (AM), Меланья Самвелян 
(AM), Армен Галстян (AM) 
(73) “Ереванский государственный университет” 
государственная некоммерческая организация, 
0025, Ереван, Алека Манукяна 1 (AM) 
(54) 1-алкокси-4-(5-меркапто(замещенный 
меркапто)-4-замещенный-4H -1,2,4-триазол-
3-ил)бутан-2-олам, проявляющим противо-
судорожные, снотворные и гипноседативные 
свойства
(57) Изобретение относится к органической 
химии, в частности, к 1-алкокси-4-(5-меркапто 
(замещенный меркапто)-4-замещенный-4H 
-1,2,4-триазол-3-ил)бутан-2-олам, проявляющим 
противосудорожные, снотворные и гипносе-
дативные свойства, которые могут найти 
применение в медицине в качестве 
лекарственных средств.

Расширяется ассортимент 1,2,4-триазол-3-
тиолов.

____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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№ 08/1 
01 .08 . 20 18

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 09-03 (11) 457  (13) S 
(21) 20180008  (22) 07.03.2018
(72) Армен Вирабян (AM), Гурген Вирабян (AM) 
(73) ООО “Ривал” (AM) 
(74) А. Хачикян
(54) Упаковка для сухофруктов (8 вариантов)

____________________

(51) 12-07 (11) 458 (13) S 
(21) 20180019  (22) 16.04.2018
(72) Артавазд Памбухчян (AM) 
(73) Артавазд Цолакович Памбухчян, г. Егвард, 
ул. Ширака дом 5, кв. 29 (AM) 
(54) Дрон (беспилотный летательный аппарат)

____________________

(51) 12-08 (11) 459  (13) S 
(21) 20180011  (22) 16.03.2018
(31) 3-2017-01933   (32) 25.09.2017   (33) VN
(72) Филиппо Перини (IT) 
(73) Винфаст Трейдинг энд Продакшен Лимитед 
Лайабилити Кампани (VN) 
(74) Р. Давтян
(54) Автомобиль

____________________

(51) 12-08 (11) 460            (13) S 
(21) 20180012  (22) 16.03.2018
(31) 3-2017-01932   (32) 25.09.2017   (33) VN
(72) Филиппо Перини (IT) 
(73) Винфаст Трейдинг энд Продакшен Лимитед 
Лайабилити Кампани (VN) 
(74) Р. Давтян
(54) Автомобиль

____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№08/1

01 .08 . 20 18

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


	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



