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Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
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ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 2986
(13) A
A01D 87/00
(21) AM20150055
(22) 29.04.2015
(72) Դանիել Պետրոսի Պետրոսյան (AM),
Սամվել Վարդանի Հովհաննիսյան (AM), Վահան
Կարենի Կարապետյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 74 (AM)
(54) Բերքի ոչ հատիկային մանրացված զանգ
վածի հավաքման և բարձման պնևմափ ո
խարկիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական
մեքենաշինությանը:
Բերքի
ոչ
հատիկային
մանրացված
զանգվածի
հավաքման
և
բարձման
պնևմափոխակրիչն ունի մեքենայի շրջանակի
վրա տեղակայված կենտրոնախույս օդափոխիչ,
ներծծող և մղող օդատարներ: Սարքի
ներծծող օդատարը կատարված է ճկուն, որի
ծայրամասում տեղակայված է շրջանակի վրա
տեղադրված ծայրափողակ: Այն ունի ըստ
բարձրության կարգավորվող ուղղորդների
միջոցով մեքենայի ընթացքին ուղղահայաց
հետադարձ-առաջընթաց շարժում կատարելու
հնարավորություն: Ծայրափողակը շարժումն
ստանում է էլեկտրաշարժաբերին միակցված
շուռտվիկաշարժաթևային մեխանիզմից:
Պարզեցվում է կառուցվածքը, մեծացվում է
հուսալիությունը, նկ.1:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 2987
(13) A
A23L 1/00
A21D 8/00
(21) AM20140091
(22) 23.07.2014
(72) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Վարսենիկ
Ավետիսյան (AM)
(73) Վահրամ Գաբզիմալյան, 0005, Երևան,
Արցախի 1, բն. 32 (AM), Վարսենիկ Ավետիսյան,
0025, Երևան, Հերացու 14/4 (AM)
(54) Սննդային հավելումների համալիր
(57)
Գյուտը
վերաբերում
է
սննդի
արդյունաբերությանը,
մասնավորապես՝
ֆունկցիոնալ
նշանակության
սննդային
հավելումներին։

Սննդային
հավելումների
կոմպլեքսը
ներառում է 2:1 հարաբերությամբ վերցված
խաղողի և դդմի
կորիզների փոշի,
գետնախնձորի և ծլեցրած գարու ծիլերի
լիոֆիլիզացված
փոշի,
բաղադրամասերի
հետևյալ
հարաբերակցությամբ,
զանգվ.
%. կորիզների փոշի՝
8-20, գետնախնձորի
լիոֆիլիզացված փոշի՝ 40-55, ծլեցրած գարու
ծիլերի լիոֆիլիզացված փոշի՝ 35-50:
Բարձրացվում
են
սննդամթերքի
ֆունկցիոնալ հատկությունները։
_____________________

(51) 2016.01
(11) 2988
(13) A
A61C 8/00
(21) AM20150116
(22) 16.09.2015
(72) Յուրի Միքայելի Պողոսյան (AM)
(73) Յուրի Միքայելի Պողոսյան, 0817, Արարատի
մարզ, գյուղ Նոր Խարբերդ 10, տուն 14 (AM)
(54) Ստորին ծնոտի աուտոօստեոպլաստիկայի
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության
բնագավառին,
մասնավորապես՝
ստորին
ծնոտի ոսկրային պլաստիկայի եղանակին:
Ստորին ծնոտի աուտոօստեոպլաստիկայի
եղանակ,
ըստ
որի
ստորին
ծնոտի
ախտահարված հատվածի հեռացումից հետո
դրա պահպանված հատվածներին սևեռում
են անցքերով մետաղական իմպլանտատ,
այնուհետև դոնորական հատվածից վերցնում
են
ոսկրային
աուտոտրանսպլանտատ
վերնոսկրի հետ միասին, նրան տալիս են
ծնոտին
համապատասխան
օրթոտոպիկ
տեսք,
տեղադրում
են
մետաղական
իմպլանտատի ներքին մակերևույթի վրա, ապա
սևեռում են մետաղական իմպլանտատին,
որից հետո մետաղական իմպլանտատը,
աուտոտրանսպլանտատը և ծնոտի պահ
պանված հատվածները ծածկում են շրջակա
փափուկ հյուսվածքներով և կարում շերտ առ
շերտ հանգուցավոր կարերով:
Բարձրացվում է եղանակի արդյունա
վե
տությունը:
_____________________
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(51) 2016.01

(11) 2989

(13) A

C02F1/00
(21) AM20150140
(22) 22.10.2015
(72) Ազնիվ Մխիթարյան (AM), Գևորգ Թոռչյան
(AM), Արման Թոռչյան (AM), Մհեր Թոռչյան
(AM), Ժուժանա Աբրահամյան (AM)
(73)
Գևորգ
Թոռչյան,
0095,
Երևան,
Մոլդովական 14, բն. 29 (AM), Արման Թոռչյան,
0095, Երևան, Մոլդովական 14, բն.29 (AM)
(54) Հոսքաջրերի մաքրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հոսքաջրերի
մաքրման եղանակին և կարող է կիրառվել
սննդի և քիմիական արդյունաբերություններում՝
օրգանական միացություններ, բակտերիաներ,
ինչպես նաև ծանր մետաղների աղեր
պարունակող հոսքաջրերի վնասազերծման
նպատակով։
Հոսքաջրերի pH-ը հասցնում են 9,0-11,0
արժեքի, մշակում մաքրող միջոցով, ապա՝
ֆիլտրում: Որպես մաքրող միջոց օգտագործում
են օզոնի և մթնոլորտային օդի խառնուրդ՝
ապահովելով 1լ խառնուրդում օզոնի 30-40մգ
քանակություն:
Մշակումն
իրականացնում
են շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանում և
մթնոլորտային ճնշման ներքո, իսկ ֆիլտրումը՝
ակտիվացրած ածխով։
Բարձրացվում է հոսքաջրերի մաքրման
աստիճանը, պարզեցվում եղանակը:
_____________________
(51) 2016.01

(11) 2990

(13) A

G01M 15/00
(21) AM20140081
(22) 27.06.2014
(72) Վահե Մարատի Ալեքսանյան (AM), Մարինա
Սերգեյի Բարսեղյան (AM)
(73) Վահե Մարատի Ալեքսանյան, 2204,
Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Ռոսիայի 12, բն.
18 (AM), Մարինա Սերգեյի Բարսեղյան, 0074,
Երևան, Օստրովսկու 37 (AM)
(54) Ներքին այրման շարժիչի փորձարկման
ստենդ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը,
մասնավորապես՝ ներքին այրման շարժիչների
փորձարկման ստենդի կառուցվածքին:
Ստենդն ունի փորձարկվող շարժիչին
միացվող ուժաչափական սարք: Ստենդը
լրացուցիչ ունի տարողություն, որի մի

1

ՄԱՍ 1
№

ծայրամասը խողովակաշարի և կարգավորիչ
փականի միջոցով միացած է օդածծիչքամհարին, իսկ մյուսը՝ փորձարկվող շարժիչի
ներածման
կոլեկտորին:
Ունի
շարժիչի
կոլեկտորի բկանցքը կարտերի մթնոլորտային
հաղորդակցման
բկանցքին
միացվող
խողովակ: Տարողությունն ունի ներքին օդի
չափման և հսկման սարքեր, իսկ տարողության
ներքին օդի հաղորդակցումը մթնոլորտի հետ
կարգավորվում է մթնոլորտային փականով:
Ընդլայնվում են ստենդի ֆունկցիոնալ
հնարավորությունները, 1 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01

(11) 2991

(13) A

C22C 21/00
(21) AM20150094
(22) 20.07.2015
(72) Հենրիկ Բաղդասարյան (AM), Վահե
Բաղդասարյան (AM), Սեյրան Կոխլիկյան (AM),
Միքայել Նաջարյան (AM)
(73) Հենրիկ Բաղդասարյան, 0060, Երևան,
Չարենցի թաղ. 10, բն. 25 (AM), Վահե
Բաղդասարյան, 0060, Երևան, Չարենցի թաղ.
10, բն. 25 (AM)
(54) Բարձր ճշտության անտենայի հայելու
նյութի օպտիմալ բաղադրության ընտրության
եղանակ
(57)
Ըստ
եղանակի
մաթեմատիկական
պլանավորմամբ
որոշում
են
մետաղ
պարունակող
համաձուլվածքների
շարքից
“Al-Zn”
համաձուլվածքի
բաղադրիչների
տոկոսային միջակայքերը: Այդ միջակայքերին
համապատասխան պատրաստում են “AlZn” համաձուլվածքի նմուշներ: Չափում են
նմուշների ռադիոմետրական պարամետրերից
կանգուն
ալիքի
գործակիցը՝
Kկա
և
ուժեղացման գործակիցը՝ Kու: Ըստ այդ
գործակիցների առավելագույն արժեքների
ընտրում են անտենայի հայելու նյութի օպտիմալ
բաղադրությունը, ընդ որում ընտրված նյութի
կանգուն ալիքի գործակիցը պետք է բավարարի
0,85 ≤ Kկա ≤ 1,0 պայմանին, իսկ ուժեղացման
գործակիցը՝ 0,8 ≤ Kու ≤ 1,0 պայմանին:
Բարձրացվում
է
անտենայի
հայելու
նյութի օպտիմալ բաղադրության ընտրության
ճշգրտությունը, 2 նկ.:
_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
25.01.2016

(51) 2016.01

(11) 2992

(13) A

H02M3/00
(21) AM20150139
(22) 20.10.2015
(72) Նորիկ Պետրոսյան (AM), Գեղամ Կարոյան
(AM), Վաչագան Մելքոնյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 105 (AM)
(54) Էներգիայի դոզային փոխանցումով քվա
զիռեզոնանսային կերպափոխիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխնի
կային, մասնավորապես՝ կերպափոխիչային
տեխնիկային
և
կարող
է
կիրառվել
էլեկտրասնման համակարգերում:
Էներգիայի
դոզային
փոխանցումով
քվազիռեզոնանսային
կերպափոխիչը
կատարված է ասիմետրիկ կամրջակային
սխեմայով, կամրջակի մի թևում հաջորդաբար

1

ՄԱՍ 1
№

միացված
են
երկու
տրանզիստորային
բանալիներ և դրանց հանդիպական - զուգա
հեռ միացված պաշտպանիչ դիոդներ, իսկ
մյուս թևում՝ սևեռող դիոդ: Կերպափոխիչը
լրացուցիչ ունի պաշտպանիչ ինդուկտիվ
ռեակտոր և դոզավորող կոնդենսատոր:
Պաշտպանիչ
ինդուկտիվ
ռեակտորը
միացված է առաջին տրանզիստորի էմիտերի
և երկրորդ տրանզիստորի կոլեկտորի միջև,
իսկ

դոզավորող

կոնդենսատորը

միացված

է կամրջակի անկյունագծում՝ սևեռող դիոդի
անոդի և երկրորդ տրանզիստորի կոլեկտորի
միջև:

Սևեռող

դիոդի

անոդի

և

երկրորդ

տրանզիստորի էմիտերի միջև միացվում է բեռը:
Բեռը տրանֆորմատորային կապով է:
Բարձրացվում
է քվազիռեզոնանսային
կերպափոխիչի հուսալիությունը, 7 նկ.:
_____________________

8

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11

արտոնագրի համարը

13
		
21
		

փաստաթղթի տեսակի կոդը
U օգտակար մոդելի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
օգտակար մոդելի անվանումը
տեղեկատվության աղբյուրներ
օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

22
23
31
32
33
45
		
51
54
56
57
62
		
72
73
74
85
86
87

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
25.01.2016

1

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01

(11) 435		

(13) U

A61K 36/00
(21) AM20150130U
(22) 12.10.2015
(72) Արմինե Խաչատրյան (AM)
(73) Արմինե Խաչատրյան, 0059, Երևան, Նոր
Նորքի 9-րդ զանգված 6, բն. 56 (AM)
(54) Բերանի խոռոչի և կոկորդի հիվանդու
թյունների բուժման բաղադրանյութ
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերում
է
դեղագործության
բնագավառին,
մասնա
վորապես՝ բերանի խոռոչի և կոկորդի հիվան
դությունների բուժման բաղադրանյութին։
Բաղադրանյութը ներառում է եղեսպակի,
անանուխի
և
էվկալիպտի
(նիվենի)
տերևների, խնկեղեգի կոճղարմատի, երիցուկ
դեղատնայինի
ծաղիկների,
իսլանդական
մամուռի
և
ակնամոմի
ջրասպիրտային
թուրմեր,
բաղադրամասերի
հետևյալ
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). եղեսպակի
տերևների ջրասպիրտային թուրմ՝ 15,0-25,0,
անանուխի տերևների ջրասպիրտային թուրմ՝
5,0-15,0, էվկալիպտի (նիվենի)
տերևների
ջրասպիրտային թուրմեր՝ 5,0-15,0, խնկեղեգի
կոճղարմատի ջրասպիրտային թուրմ՝ 5,015,0, երիցուկ դեղատնայինի ծաղիկների
ջրասպիրտային թուրմ՝ 10,0-20,0, իսլանդական
մամուռի ջրասպիրտային թուրմ՝ 20,0-30,0,
ակնամոմի ջրասպիրտային թուրմ՝ 5,0-15,0:
Ընդլայնվում է բերանի խոռոչի և կոկորդի
հիվանդությունների
բուժման
միջոցների
տեսականին:
_____________________

(51) 2016.01

(11) 436

(13) U

B25B13/00
(21) AM20150022U
(22) 27.02.2015
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM)
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005,
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM)
(54) Մանեկադարձակ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ձեռքի
գործիքներին, մասնավորապես` բազմաչափ
մանեկադարձակներին:

Մանեկադարձակը
բռնակի
ծայրերին
ունի տարբեր չափերի մանեկադարձակյա
անցքերով
աշխատանքային
գլխիկներ:
Մանեկադարձակի գլխիկները կատարված են
գլանի տեսքով, գլխիկների տարբեր չափերի
մանեկադարձակյա անցքերը միմյանց հետ
լծորդված են շրջանաձև, արտաքին երկու կողմից
ունեն շրջանաձև հարթ նիստեր և բռնակի
հետ միակցման միջոցներ: Գլխիկի տարբեր
չափի մանեկադարձակյա աշխատանքային
անցքերից յուրաքանչյուրն արտաքին կողմից
ունի հարթ մակերևույթ, ներսից կատարված
են կիսագլանաձև նիստեր, որոնք միմյանց են
միակցված հարթ մակերևույթների միջոցով:
Հարթ
մակերևույթների
բարձրությունները
տարբեր են:
Տարբերակներից
մեկում
գլխիկի
մանեկադարձակյա աշխատանքային անցքերից
յուրաքանչյուրը
ներսից
ունի
գոգավոր
մակերևույթի
կենտրոնում
կատարված
կիսագլանաձև նիստ: Բռնակի հետ գլխիկի
միակցման միջոցն իրականացված է գլխիկի
արտաքին շրջանաձև նիստերի կենտրոնում՝
գլանաձև ելուստի տեսքով:
Տարբերակներից մեկում միակցման միջոցն
իրականացված է գլխիկի հարթ մակերևույթների
կենտրոնում կատարված միջանցիկ անցքում
տեղակայված պտուտակի և զսպանակային
տափօղակի միջոցով:
Ապահովվում է տարբեր չափերի և տեսակի
մանեկների ձգումն ու քանդումը, 123 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 437		
(13) U
B64D 9/00
(21) AM20150121U
(22) 28.09.2015
(72) Եգոր Համբարյան (AM)
(73) Եգոր Համբարյան, 0052, Երևան, Զ.
Սարկավագի 54/4, բն. 27 (AM)
(54) Ծանր կործանիչ ինքնաթիռի ֆյուզելաժի
փոխադրման տարա
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերում
է
ավիացիային, մասնավորապես` ինքնաթիռի
փոխադրման տարաներին, և կարող է

11

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
25.01.2016

օգտագործվել տարբեր փոխադրամիջոցներով
Սու-27 ծանր կործանիչ ինքնաթիռի և դրա
մոդիֆիկացիաների փոխադրման համար:
Տարան պատրաստված է պողպատյա
պրոֆիլներից և ունի հեծանաֆերմային կառուց
վածք, հենակային երկու շրջանակ, հեծան
ներ
և կոշտության կողեր, շրջանակների հորիզո
նական կողմերով ու կոշտության կողերով
կազմավորված և շրջանակներին միակցված
հիմք:
Շրջանակներից
յուրաքանչյուրն
ունի կառանման և ամրակցման օղակներ:
Տարան լրացուցիչ ունի վերամբարձ կռունկով
բարձրացման, կառանման և քարշակման
օղակներով չորս շրջանակ, շրջանակների
ուղղաձիգ կողմերով ու կոշտության կողերով
կազմավորված պատեր և պատերի միջոցով
հիմքին միակցված վերին հիմք` կազմավորված
շրջանակների
հորիզոնական
կողմերով,
հեծաններով
և
կոշտության
կողերով:
Շրջանակներից առաջինը և հինգերորդը
հենակային են և ունեն ֆյուզելաժի հենման
տարրեր և պրոֆիլային հեծաններ: Երրորդ,
չորրորդ ու վեցերորդ շրջանակները օժանդակ
են և ունեն ֆյուզելաժի հենման ու սևեռակման
պրոֆիլային հեծաններ: Երկրորդ շրջանակը
կատարված
է
տարայի
ամրության
և
կոշտության ապահովման համար: Կոշտության
կողերը միակցված են հիմքերին, պատերին
և շրջանակներին: Շրջանակների վերին
հեծաններն ու վերին կոշտության կողերը,
վերին հիմքի կոշտության կողերը հանովի
են: Հիմքերից ստորինն ունի հինգ զուգահեռ
հեծաններ, որոնց վրա ամրակցված են անիվներ`
բեռնման
աշխատանքները
հեշտացնելու
համար: Առջևի վեց անիվները շրջուն են:
Ապահովվում է ծանր տրանսպորտային
ինքնաթիռներով
փոխադրման
հնարավո
րությունների արդյունավետ օգտագործումը,
նվազեցվում է մոնտաժման աշխատանքների
ծավալը, 12 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 438
(13) U
B64D 9/00
(21) AM20150122U
(22) 29.09.2015
(72) Եգոր Համբարյան (AM)
(73) Եգոր Համբարյան, 0052, Երևան, Զ.
Սարկավագի 54/4, բն. 27 (AM)

1

ՄԱՍ
№ 1

(54) Գրոհային ինքնաթիռի ֆյուզելաժի փոխա
դրման տարա
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերում
է
ավիացիային, մասնավորապես` ինքնաթիռի
փոխադրման տարաներին, և կարող է
օգտագործվել տարբեր փոխադրամիջոցներով
Սու-25
գրոհիչ
ինքնաթիռի
և
դրա
մոդիֆիկացիաների փոխադրման համար:
Տարան պատրաստված է պողպատյա
պրոֆիլներից
և
ունի
հեծանաֆերմային
կառուցվածք, հենակային երեք շրջանակ,
հեծաններ և կոշտության կողեր, շրջանակ
ների հորիզոնական
կո
ղերով

կողմերով ու կոշտության

կազմավորված

և

շրջանակներին

միակցված հիմք: Շրջանակներից յուրաքան
չյուրն ունի կառանման և ամրակցման օղակներ:
Տարան լրացուցիչ ունի վերամբարձ կռունկով
բարձրացման, կառանման և
օղակներով

հինգ

շրջանակ,

քարշակման
շրջանակների

ուղղաձիգ կողմերով և կոշտության կողերով
կազմավորված պատեր և պատերի միջոցով
հիմքին միակցված վերին հիմք` կազմավորված
շրջանակների
հորիզոնական
կողմերով,
հեծաններով
և
կոշտության
կողերով:
Շրջանակներից
երրորդը
և
ութերորդը
հենակային են և ունեն ֆյուզելաժի հենման
տարրեր և պրոֆիլային հեծաններ: Առաջին,
երկրորդ և հինգերորդ շրջանակները օժանդակ
են և ունեն ֆյուզելաժի հենման ու սևեռակման
պրոֆիլային հեծաններ: Չորրորդ, վեցերորդ և
յոթերորդ շրջանակները կատարված են տարայի
ամրության և կոշտության ապահովման համար:
Կոշտության կողերը միակցված են հիմքերին,
պատերին և շրջանակներին: Շրջանակների
վերին հեծաններն ու վերին կոշտության կողերը,
վերին հիմքի կոշտության կողերը հանովի են:
Հիմքերից ստորինն ունի անիվներ՝ բեռնման
աշխատանքները հեշտացնելու համար: Առջևի
չորս անիվները շրջուն են:
Ապահովվում է ծանր տրանսպորտային
ինքնաթիռներով
փոխադրման
հնարավո
րությունների արդյունավետ օգտագործումը,
նվազեցվում է մոնտաժման աշխատանքների
ծավալը, 13 նկ.:
_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
25.01.2016

(51) 2016.01
(11) 439
(13) U
B64D 9/00
(21) AM20150133U
(22) 14.10.2015
(72) Եգոր Համբարյան (AM)
(73) Եգոր Համբարյան, 0052, Երևան, Զ.
Սարկավագի 54/4, բն. 27 (AM)
(54) Ռմբակոծիչ ինքնաթիռի ֆյուզելաժի փո
խադրման տարա
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերում
է
ավիացիային, մասնավորապես` ինքնաթիռի
փոխադրման տարաներին, և կարող է
օգտագործվել
տարբեր
փոխադրամիջոց
ներով
ռմբակոծիչ
ինքնաթիռի
և
դրա
մոդիֆիկացիաների փոխադրման համար:
Տարան պատրաստված է պողպատյա
պրոֆիլներից
և
ունի
հեծանաֆերմային
կառուցվածք, երկու շրջանակ, կոշտության
կողեր, շրջանակների հորիզոնական կողմերով
և կոշտության կողերով կազմավորված հիմք:
Տարան լրացուցիչ ունի հինգ շրջանակ,
շրջանակների
ուղղաձիգ
կողմերով
ու
կոշտության կողերով կազմավորված պատեր
և պատերի միջոցով հիմքին միակցված
վերին հիմք` կազմավորված շրջանակների
հորիզոնական կողմերով ու կոշտության
կողերով:
Շրջանակներից
առաջինը
և
վեցերորդը հենակային են և ունեն ֆյուզելաժի
հենման տարրեր ու պրոֆիլային հեծաններ:
Երրորդ և յոթերորդ շրջանակներն օժանդակ
են և ունեն ֆյուզելաժի հենման ու սևեռակման
պրոֆիլային հեծաններ: Երկրորդ, չորրորդ
և հինգերորդ շրջանակները կատարված
են տարայի ամրության և կոշտության
համար: Յուրաքանչյուր պատ ունի հանովի
ֆերմային մաս, որը տեղադրված է երրորդ և
վեցերորդ շրջանակների միջև: Կոշտության
կողերը միակցված են հիմքերին, պատերին
և շրջանակներին: Շրջանակների վերին
հեծաններն ու վերին կոշտության կողերը,
վերին հիմքի կոշտության կողերը հանովի են:
Յուրաքանչյուր շրջանակ ունի վերամբարձ
կռունկով
բարձրացման,
կառանման
և
քարշակման օղակներ: Հիմքերից ստորինն
ունի անիվներ բեռնման աշխատանքները
հեշտացնելու համար: Առջևի չորս անիվները
շրջուն են:
Ապահովվում է ծանր տրանսպորտային
ինքնաթիռներով փոխադրման հնարավորու
թյունների
արդյունավետ
օգտագործումը,
նվազեցվում է մոնտաժման աշխատանքների
ծավալը, 12 նկ.:
_____________________
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ՄԱՍ
№ 1

(51) 2016.01
(11) 440		
(13) U
B64D 9/00
(21) AM20150134U
(22) 14.10.2015
(72) Եգոր Համբարյան (AM)
(73) Եգոր Համբարյան, 0052, Երևան, Զ.
Սարկավագի 54/4, բն. 27 (AM)
(54) Ուսումնամարտական ինքնաթիռի ֆյուզե
լաժի փոխադրման տարա
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերում
է
ավիացիային, մասնավորապես` ինքնաթիռի
փոխադրման տարաներին, և կարող է
օգտագործվել տարբեր փոխադրամիջոցներով
Յակ-130 ուսումնամարտական ինքնաթիռի և
դրա մոդիֆիկացիաների փոխադրման համար:
Տարան պատրաստված է պողպատյա
պրոֆիլներից և ունի ֆերմային կառուցվածք,
երկու
շրջանակ,
կոշտության
կողեր,
շրջանակների
հորիզոնական
կողմերով,
հեծաններով
ու
կոշտության
կողերով
կազմավորված և շրջանակներին միակցված
հիմք:
Շրջանակներից
յուրաքանչյուրն
ունի օղակներ: Տարան լրացուցիչ ունի
հինգ շրջանակ, շրջանակների ուղղաձիգ
կողմերով,
հեծաններով
ու
կոշտության
կողերով կազմավորված պատեր և պատերի
միջոցով հիմքին միակցված վերին հիմք՝
կազմավորված շրջանակների հորիզոնական
կողմերով,
հեծաններով
ու
կոշտության
կողերով: Շրջանակներից առաջինը, երկրորդը,
հինգերորդը և վեցերորդը հենակային են և
ունեն ֆյուզելաժի հենման ու սևեռակման
պրոֆիլային հեծաններ: Հինգերորդ և վեցերորդ
շրջանակներն ունեն ֆյուզելաժի ամրակցման
տարրեր ու հեծաններ: Երրորդ, չորրորդ և
յոթերորդ շրջանակները կատարված են տարայի
ամրության և կոշտության ապահովման համար:
Կոշտության կողերը միակցված են հիմքերին,
պատերին և շրջանակներին: Շրջանակների
վերին հեծաններն ու վերին կոշտության կողերը,
վերին հիմքի կոշտության կողերը, ֆյուզելաժի
ամրակցման տարրերը հանովի են: Առաջին,
երկրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ և
յոթերորդ շրջանակներն ունեն վերամբարձ
կռունկով բարձրացման և կառանման օղակներ:
Ապահովվում է ծանր տրանսպորտային
ինքնաթիռներով
փոխադրման
հնարա
վո
րությունների արդյունավետ օգտագործումը,
նվազեցվում է մոնտաժման աշխատանքների
ծավալը, 12 նկ.:
_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ
ՇՆԵՐ

Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի
11
13
		
21
22
23
24
31
32
33
51
		
54
55
72
73
74

վկայագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
հայտի համարը
հայտի ստացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջնային հայտի համարը
առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման
(ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական նմուշի անվանումը
արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
25.01.2016

1

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական նմուշների մասին

(51) 09-03

(11) 379		

(13) S

(21) 20150035		
(22) 29.10.2015
(72) Մաթյու Պոստեկ (FR), Նիկոլա Բոնարտ (FR)
(73) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2 (AM)
(54) Հուշանվերային տուփ
(55)

16
16

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
25.01.2016

1

ՄԱՍ
№ 1

_____________________

17
17

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
111
151
152
181
210
220
230
310
320
330
442
511
526
540
551
554
555
556
591
646
730
740

գրանցման հերթական համարը
գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գույնը և գունային համակցությունը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.01.2016

1

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20140539

(111) 23894

(210) 20140723		

(111) 23895

(220) 09.04.2014

(151) 11.01.2016

(220) 20.05.2014

(151) 11.01.2016

			(181) 09.04.2024
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն
ԳմբՀ, DE

			(181) 20.05.2024
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն
ԳմբՀ, DE

(442) 18.06.2014
(310) 991877 (320) 31.01.2014 (330) NZ
(540)

(442) 04.07.2014
(540)

(526) «DUAL CARBON FILTER» գրառումն ինքն
(526) «BLUE» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, սպիտակ և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված
ծխախոտ.
ծխախոտային
արտադրանք.
ծխախոտի փոխարինիչներ, բացառությամբ
բժշկական կամ բուժական նպատակների
համար օգտագործվողների. սիգարետներ.
սիգարիլներ.
սիգարներ.
սիգարետներ
պատրաստելու ձեռքի մեքենաներ. ծխախոտի
պարկուճներ. ֆիլտրեր (զտիչներ) սիգարետ
ների համար. սիգարետների, ծխագլանակների
(պապիրոսների) թուղթ. լուցկիներ և ծխելու
պարագաներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված
ծխա
խոտ.
ծխախոտային
արտադրանք.
ծխախոտի փոխարինիչներ՝ բացառությամբ
բժշկական կամ բուժական նպատակների
համար օգտագործվողների. սիգարետներ.
սիգարիլներ. սիգարներ. սիգարետներ պատ
րաստելու ձեռքի մեքենաներ. ծխախոտի
պարկուճներ. ֆիլտրեր (զտիչներ) սիգարետ
ների համար. սիգարետների, ծխագլանակների
(պապիրոսների) թուղթ. լուցկիներ և ծխելու
պարագաներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20141575		

(111) 23896

(220) 23.10.2014

(151) 11.01.2016

			(181) 23.10.2024

20
20

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.01.2016

(730) Սինհյու ԼԼՔ, US
(442) 16.01.2015
(540)

(511)
դաս 3. մշակված բույսեր կոսմետիկական
նպատակների համար.
դաս 5. դեղամիջոցներ, դեղագործական,
անասնաբուժական
և քիմիական պատ
րաստուկներ hիգիենայի համար. դիետիկ
նյութեր
և
սննդային
փոխարինիչներ
նախատեսված
բժշկական
(բուժական)
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
դիետիկ նպատակների համար կամ որպես
սննդային
հավելանյութեր
օգտագործվող
պատրաստուկներ վիտամինների, միկրոտար
րերի և (կամ) միներալների հիմքի վրա. քիմիա
կան
պատրաստուկներ
բժշկագիտության
համար, ախտորոշման պատրաստուկներ և
ախտորոշման միջոցներ բժշկական, բուժա
կան նպատակների համար. սպեղանիներ,
բժշկական վիրակապման նյութեր, տակդիրներ
անմիզապահությամբ տառապողների համար.
հիգիենիկ պարագաներ կանանց համար, այդ
թվում` հիգիենիկ անձեռոցիկներ, տամպոններ,
միջադիրներ, հիգիենիկ վարտիքներ. պատ
րաս
տուկներ և նյութեր ատամնաբուժական
և
ատամնատեխնիկական
նպատակների
համար.
վարակազերծիչ միջոցներ, ֆուն
գիցիդներ,
հերբիցիդներ,
միջատասպան
միջոցներ, պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար. բուսական էքստրակտներ,
բուսական էքստրակտների բաղադրամասեր,
կենսաքիմիական
պրոցեսով
մշակված
բուսական էքստրակտներից խառնուրդներ
բուժական, բժշկական նպատակների համար.
դիետիկ սննդային հավելանյութեր. դիետիկ
հավելանյութեր. սննդային հավելանյութեր.
բուսական
հավելանյութեր,
հոմեոպաթիկ
հավելանյութեր. սննդային հավելանյութեր,
մասնավորապես` հակաօքսիդիչներ. դեղա
բույսերից էքստրակտներ. սնուցող հավե
լանյութեր. լոսյոնների տեսքով սննդային
հավելանյութեր,
որոնք
վաճառվում
են
որպես մաշկի խնամքի համար սնուցիչ
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միջոցների բաղադրամասեր. դեղաբույսեր
բուժական, բժշկական նպատակների համար.
փոշենման սննդային հավելանյութերով խմելու
խառնուրդներ.մշակված բույսեր բժշկա
կան
նպատակների համար.
դաս 29. բանջարեղենային էքստրակտներ
և
պահածոյացված
բույսեր
խոհանոցի
համար. բուսական յուղ և ճարպեր, այդ
թվում՝ մարգարին. բուսական էքստրակտներ,
բուսական էքստրակտների բաղադրամասեր,
կենսաքիմիական
պրոցեսով
մշակված
բուսական էքստրակտներից խառնուրդներ,
ցանկացած սննդի մեջ օգտագործելու համար.
դաս 30. բուսական սննդային ըմպելիքներ.
բուսական
թեյ
սննդային
նպատակների
համար. բանջարեղենային կոնցենտրատներ,
որոնք օգտագործվում են որպես համեմունք.
հացահատիկի հիմքով սննդային ըմպելիքներ.
էքստրակտներ, որոնք օգտագործվում
են
որպես բուրավետարարներ։
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20141576		

(111) 23897

(220) 23.10.2014

(151) 11.01.2016

			(181) 23.10.2024
(730) Սինհյու ԼԼՔ, US
(442) 16.01.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, բաց և մուգ կանաչ, բաց և մուգ դեղին,
գազարագույն և կարմիր գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 3. մշակված բույսեր կոսմետիկական
նպատակների համար.
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դաս 5. դեղամիջոցներ, դեղագործական,
անասնաբուժական
և քիմիական պատ
րաստուկներ hիգիենայի համար. դիետիկ
նյութեր
և
սննդային
փոխարինիչներ
նախատեսված
բժշկական
(բուժական)
նպատակների համար. մանկական սնունդ.
դիետիկ նպատակների համար կամ որպես
սննդային
հավելանյութեր
օգտագործվող
պատրաստուկներ
վիտամինների,
միկրո
տարրերի և (կամ) միներալների հիմքի վրա.
քիմիական
պատրաստուկներ բժշկագի
տու
թյան համար, ախտորոշման պատրաստուկներ
և ախտորոշման միջոցներ բժշկական, բուժա
կան նպատակների համար. սպեղանիներ,
բժշկական վիրակապման նյութեր, տակդիրներ
անմիզապահությամբ տառապողների համար.
հիգիենիկ պարագաներ կանանց համար, այդ
թվում` հիգիենիկ անձեռոցիկներ, տամպոն
ներ, միջադիրներ, հիգիենիկ վարտիքներ.
պատրաստուկներ և նյութեր ատամնաբու
ժա
կան և ատամնատեխնիկական նպատակ
ների համար.
վարակազերծիչ միջոցներ,
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, միջատասպան
միջոցներ, պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար. բուսական էքստրակտներ,
բուսական էքստրակտների բաղադրամասեր,
կենսաքիմիական
պրոցեսով
մշակված
բուսական էքստրակտներից խառնուրդներ
բուժական, բժշկական նպատակների համար.
դիետիկ սննդային հավելանյութեր. դիետիկ
հավելանյութեր. սննդային հավելանյութեր.
բուսական
հավելանյութեր,
հոմեոպաթիկ
հավելանյութեր. սննդային հավելանյութեր,
մասնավորապես` հակաօքսիդիչներ. դեղա
բույսերից էքստրակտներ. սնուցող հավելա
նյութեր.
լոսյոնների
տեսքով
սննդային
հավելանյութեր,
որոնք
վաճառվում
են
որպես մաշկի խնամքի համար սնուցիչ
միջոցների բաղադրամասեր. դեղաբույսեր
բուժական, բժշկական նպատակների համար.
փոշենման սննդային հավելանյութերով խմելու
խառնուրդներ.մշակված բույսեր բժշկական
նպատակների համար.
դաս 29. բանջարեղենային էքստրակտներ
և
պահածոյացված
բույսեր
խոհանոցի
համար. բուսական յուղ և ճարպեր, այդ
թվում՝ մարգարին. բուսական էքստրակտներ,
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բուսական էքստրակտների բաղադրամասեր,
կենսաքիմիական
պրոցեսով
մշակված
բուսական էքստրակտներից խառնուրդներ,
ցանկացած սննդի մեջ օգտագործելու համար.
դաս 30. բուսական սննդային ըմպելիքներ.
բուսական
թեյ
սննդային
նպատակների
համար. բանջարեղենային կոնցենտրատներ,
որոնք օգտագործվում են որպես համեմունք.
հացահատիկի հիմքով սննդային ըմպելիքներ.
էքստրակտներ, որոնք օգտագործվում
են
որպես բուրավետարարներ։
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20150020		
(111) 23898
(220) 20.01.2015
(151) 11.01.2016
			(181) 20.01.2025
(730) «Ֆեյմըս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Էստո
նական 14, բն. 37, AM
(442) 05.03.2015
(540)

(526) «PUB» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
գազարագույն, մոխրագույն և շագանակագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
_____________________
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(210) 20150044

(111) 23899

(220) 27.01.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 27.01.2025
(730) Սամսունգ Ք ընդ Թ Քորփորեյշն, KR
(442) 04.09.2015
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա
տեսված են օգտագործելու արդյունաբերական
և
գիտական
նպատակներով՝
լուսա
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգեգոր
ծության
և
անտառաբուծության
մեջ.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ
մարող
բաղադրություններ.
քիմիական
նյութեր մետաղների զոդման և մխման
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր.
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա
տակներով օգտագործելու համար. արհես
տական աղեր բուսաբուծության համար.
խառը պարարտանյութ. տերևներից բուսահող
(պարարտանյութ). միզանյութ. լուսազգայուն
լուսանկարչական թուղթ. լուսանկարչական
երևակիչներ. լուսանկարչական թուղթ. լուսա
պատճենահանման
թուղթ.
չլուսակայված
լուսազգայուն ժապավեն. հակասառիչ նյութեր.
ջրամերժարարներ. փրփրամարիչներ. կատա
լիզատորներ.
չսառչող
պատրաստուկներ.
ածխաջրածին. հեղուկ օդ. թաղանթանյութ.
ցելուլոիդներ. պոլիվինիքլորիդային խեժեր.
պոլիեթերային խեժեր.
բորակի թուղթ.
ռեակ
տիվ ինդիկատորային թուղթ. բաղա
դրություններ
տեխնիկական
կերամիկայի
արտադրության
համար.
ակրիլանիտրիլի,
ստիրոլի,
բուտադիենի
համապոլիմերներ.
չմշակված
էպօքսիդային
խեժեր.
պոլի
բուտիլենային
խեժեր.
պոլիբուտիլենային
տերեֆտալատի խեժեր. պոլիվինիլացետատի
խեժեր. ֆտորային խեժեր. պոլիստիրոլային
խեժեր. պոլիուրեթանային խեժեր.
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածա

1

ՄԱՍ
№ 1

նյութեր,
ներկանյութերի
սևեռակայիչներ.
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և
փոշենման
մետաղներ՝
գեղարվեստական,
գեղազարդման նպատակների և գեղար
վեստական տպագրության համար. կցող
պատրաստուկներ ներկերի համար, արծներ
(լաքեր), անիլինային ներկանյութեր, ներկա
նյութեր, մասնավորապես` անատո (փայ
տային
ներկանյութերի
լուծամզուքներ),
թանձր
հակակոռոզիական
քսուքներ,
մանրէասպան ներկեր, բիտումային լաքեր,
գազի մուր (ներկանյութ), ներկիչ լուծա
մզուքներ, մասնավորապես` որդան կարմիր,
ներկեր
խեցեգործական
իրերի
համար,
պատվածքներ (ներկեր) գուդրոնապատված
ստվարաթղթի
համար,
ներկանյութեր
ապրանքների
արտադրության
համար,
սոսնձաներկեր, արծնաներկեր, սևեռիչներ,
մասնավորապես` փայտի կամ մետաղական
իրերի վրա օգտագործվող լաքեր, ջնարակներ
(պատվածքներ)
ներկերի
կամ
լաքերի
համար, ապակու մածիկներ, ներկող նյութեր,
մասնավորապես`
ինդիգո
(ներկանյութ),
ներկանյութեր
կաշվի
համար,
որպես
պատվածքներ օգտագործվող լաքեր, լամպի
մուր
(ներկանյութ),
յուղային
մածիկներ,
մասնավորապես` մածվածքներ լուսամուտի
ապակիների և փեղկերի համար, տպագրական
ներկեր, ներկանյութեր, որոնք օգտագործ
վում
են ներկելու ընթացքում արագ չորացման և
սննդի կամ մանածագործվածքների արտա
դրանքի համար, մասնավորապես` զաֆրան
(քրքում). լցանյութեր (լցուկներ) ներկերի համար,
նոսրացուցիչներ (ջրիկացուցիչներ) լաքերի
համար, նոսրացուցիչներ (ջրիկացուցիչներ)
ներկերի
համար,
տիտանի
երկօքսիդ
(գունանյութ), պաշտպանական նախաներ
կային (ներկապաստառային) պատվածքներ
տրանսպորտային միջոցների շրջանակների
(հենոցների), ամրաշրջանակների համար.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ.
քսանյութեր.
փոշու
կլանման,
թրջման և կապակցման բաղադրություններ.
վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը ) և
նյութեր լուսավորման նպատակների համար.
մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար.
էլեկտրաէներգիա.
արդյունաբերության
մեջ օգտա
գործվող ջրածնավորված յուղեր.
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արդյունաբերության մեջ օգտագործվող փոշե
նման յուղեր և ճարպեր. քարածուխ. մամլած
ածուխ. թեթև յուղեր (նավթամթերք). նավթա.
կերոսին (թորած նավթ). լուսավորող յուղեր.
դիզելային վառելիք. բենզոլ. էթիլային սպիրտ,
մեթիլացված. եթեր նավթային. գազոլին
(չզտած բենզին). ոչ քիմիական հավելանյութեր
յուղերի և վառելիքի համար. անմշակ նավթ
վառելիք. արհեստական վառելիք. ծանր
վառելիք. հեղուկ նավթագազ. պնդացված
գազեր (վառելիք). նավթագազ. բնական գազ.
գազակերպ պրոպան. դյուրավառ փոշիացված
խառնուրդներ.
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ
անասնաբուժական
նպատակների
համար, դիետիկ հավելումներ մարդկանց և
կենդանիների համար. մանկական սնունդ.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման
նյութեր.
ատամնալցման և ատամների ծեփա
պատ
ճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտա
հանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ,
հերբիցիդներ.
կենսաբանական պատրաս
տուկներ բժշկական (բուժական) նպատակների
համար.
կենսաբանական
դեղամիջոցներ.
դեղամիջոցներ մարդու համար. դեղամիջոցներ
անասնաբուժական նպատակների համար.
դեղագործական պատրաստուկներ. դեղա
գործական պատրաստուկներ ուռուցքների
(նորագոյացության) բուժման համար. դեղա
գործական պատրաստուկներ ախտորոշման
համար. հակաուռուցքային, հակախոցային
պատրաստուկներ. նյութափոխանակությունը
կարգավորող պատրաստուկներ. դիմա
դրո
ղականությունը կարգավորող դեղագոր
ծական
պատրաստուկներ.
բջիջների
գործունեու
թյունը
ակտիվացնող
դեղագործական
պատրաստուկներ. կենսաբանական հյուս
վածքներ
բժշկական
նպատակների
համար. դեղահաբեր այրոցների բուժման
համար. դեղագործական պատրաստուկներ
պերիֆերիկ
նյարդային
համակարգի
համար. դեղագործական պատրաստուկներ
կենտրոնական
նյարդային
համակարգի
համար.
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ՄԱՍ
№ 1

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ.
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող
ապարատներ. էլեկտրաշարժիչավոր հեծա
նիվներ. էլեկտրաշարժիչավոր սկուտերներ
(տրանսպորտային
միջոցներ).
երկանիվ
շարժի
չային
տրանսպորտային
միջոցներ.
էլեկտրաշարժիչավոր ավտոմոբիլներ (ավտո
մեքենաներ).
էլեկտրական
շարժիչներ
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) համար.
էլեկտրական շարժիչներ ցամաքային տրանս
պորտային միջոցների համար.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատ
րաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված
չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված
պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման
և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն
խողովակներ. պլաստմասսայից սպունգներ.
պլաստմասսայից ձողեր և ցանցեր. պլաստ
մասսայից
թիթեղներ.
պլաստմասսայից
տախտակներ և թերթեր. մետաղական մեկուսիչ
նրբաթիթեղ. պլաստմասսայից ժապավեններ
(բացառությամբ
փաթեթավորման
համար
նախատեսվածների).
մասնակի
մշակված
պլաստմասսայից ժապավեններ. ուրեթանային
կաուչուկ. քլորկաուչուկ. սիլիկոնե կաուչուկ.
ջերմամեկուսիչ նյութեր. հրակայուն մեկուսիչ
նյութեր. էլեկտրամեկուսիչ նյութեր.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր.
մտրակներ,
լծասարքեր
և
թամբագործական
իրեր.
քսակներ.
այցեքարտերի թղթապանակներ. դյուրակիր
գեղարարության
տուփեր
(դատարկ
վաճառվող). վզնոցներ կենդանիների համար,
հագուստ կենդանիների համար. կահույքի
կաշվե հարդարանք. կաշվե պաստառներ.
բանալիների կաշվե պատյաններ. կաշվե
փականներ
(կափույրներ).
սարքավորանք
ձիավարության համար.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի
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փոխարինիչներից
կամ
պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա
սաններ, ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ,
բրեզենտ,
առագաստներ,
պարկեր
և
տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում).
խծուծման
նյութեր
(բացա
ռությամբ
ռետինից
և
պլաստմասսայից
պատրաստվածների).
մանածագործական
թելքահումք.
դաս 23. մանվածք և թելեր մանա
ծա
գործության համար.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. անկողնու ծածկոցներ. սեղանի
ծածկոցներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
կիսագուլպաներ. փողկապներ. գլխարկներ
(գլխի ծածկոցներ). գոտի-քսակներ (դրամա
պանակներ). սպորտային հագուստ. վերնա
զգեստ. հագնելու սպիտակեղեն. սվիտերներ.
շապիկներ
(բլուզներ).
գուլպաներ.
շարֆեր (հագուստ). ձմեռային ձեռնոցներ.
ականջակալներ
(հագուստ).
անջրանցիկ
անձրևանոցներ. գոտիներ (հագուստ). մետաղե
եզրակ կոշիկների համար.
դաս 27. լինօլեումի պաստառներ. մասնակի
մշակված վինիլային պաստառներ.
դաս
28.
խաղեր
և
խաղալիքներ.
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր. խաղեր. տիկնիկներ. խաղալիքներ.
խաղալիքներ ընտանի կենդանիների համար.
ապարատներ և սարքեր զվարճությունների
և
ատրակցիոնների
այգիների
համար.
տոնավաճառների
զվարճահարմարանքներ.
սպորտային պարագաներ (բացառությամբ
գոլֆի,
լեռնագնացության
պարագաների.
հենակ (լեռնագնացության սարքավորանք).
սարքեր
(պիտույքներ)
լեռնագնացության
համար. գոլֆի մականների համար անվավոր
կամ առանց անիվների պայուսակներ. գոլֆի
գնդակներ. գոլֆի մականներ. ձկնորսական
պարագաներ (պիտույքներ).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
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ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ. սպորտի կառավարում, մանրածախ
վաճառքի ծառայություններ, որոնք ներառում
են համակարգչային ծրագրեր համացանցի,
այլ համակարգիչների և էլեկտրոնային կապի
ցանցերի միջոցով. մանրածախ վաճառքի ծառա
յություններ, որոնք ներառում են դյուրակիր,
բջջային (շարժական), թվային, էլեկտրոնային
սարքերի և այլ կենցաղային էլեկտրոնիկայի
համակարգչային
ծրագրեր.
մանրածախ
վաճառքի ծառայություններ, որոնք ներառում
են տարածքներ, որտեղ օգտատերերը կարող
են փորձել և փորձարկել բջջային (շարժական)
հեռախոսներ, սմարթֆոններ, պլանշետային
համակարգիչներ, շարժական համացանցային
սարքեր,
ականջակալներ,
տեսախցիկներ,
համակարգիչներ, էլեկտրոնային կենցաղային
սարքեր,
հեռուստատեսային
ընդունիչներ,
համակարգչային
մոնիտորներ,
տնային
կինոթատրոններ,
DVD
նվագարկիչներ,
օպտիկական դիսկերի նվագարկիչ սար
քեր,
ակնոցներ,
3D
ակնոցներ,
USB
քարտեր, մոդեմներ, էլեկտրական բջջային
(շարժական) հեռախոսների կուտակիչներ,
թվային
հեռուստատեսային
կցուրդներ,
համակարգիչների կոշտ սկավառակներ, համա
կարգիչների օպտիկական սկավառակներ,
դյուրակիր համակարգիչներ, համակարգիչ
ների տպիչներ, գրպանի անձնական թվային
համակարգիչներ, ֆաքսիմիլային ապարատ
ներ, դրամարկղային մեքենաներ, պարտադիր
օգտագործմամբ
զվարճասարքեր,
որոնք
հարմարեցված են հեռուստաընդունիչների,
տեսահեռախոսների, մագնիսական ժապա
վենների վրա գրանցման (ձայնի, պատկերի,
տեղեկատվության) սարքերի, MP3 նվա
գարկիչների,
դյուրակիր
մուլտիմեդիային
նվագարկիչների, համակարգիչների ձայնի
գրառ
ման և վերարտադրման սարքերի,
կոմպակտ սկավառակների նվագարկիչների,
կինո
պրոյեկտորների, տեսագրման սարքերի
և տեսասկավառակների հետ օգտագործելու
համար. մանրածախ վաճառքի ծառայու
թյուններ, որոնք ներառում են վերոնշյալ
ապրանքները.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան
սա
կան գործունեություն. դրամավարկային
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ
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կապված գործառնություններ. շինությունների
վաճառք. անշարժ գույքի հետ կապված
գործառնություններ իրականացնող գործա
կալություններ. հանրախանութների ֆինան
սական
կառավարում.
անշարժ
գույքի
գնահատում. անշարժ գույքի կառավարում.
անշարժ գույքի հանձնում վարձակալության.
միջնորդություն
անշարժ
գույքի
հետ
կապված գործառնություններում. ոչ բնակելի
տարածքների հանձնում վարձակալության.
սուպերմարկետների ֆինանսական կառա
վարում.
խանութների
ֆինանսական
կառավարում. բնակելի ֆոնդի կառավարում.
բնակարանների հանձնում վարձակալության.
բնակելի
տարածքների
կառավարում.
միջնորդություն տների հետ կապված գործառ
նություններում.
միջնորդություն
ան
շարժ
գույքի հետ կապված գործառնություն
ներում.
միջնորդություն բնակարանների հետ կապ
ված գործառնություններում. բարեգործական
միջոցների հավաքագրում, մասնավորապես`
երե
խաներին ֆինանսական աջակցության
և
երիտասարդների
հասարակական
աջակ
ցության
ծրագրերի
ապահովում.
ապահովագրություն.
երաշխավորություն.
ապահովագրման
գրասենյակներ. միջնոր
դություն ապահովագրման դեպքում. ապա
հովագրություն արտադրության մեջ. կյանքի
ապահովագրություն. վերաապահովագրություն.
սպառողների կրեդիտների ապահովագրու
թյուն. երաշխավորողների ապահովագրություն.
պատահարներից ապահովագրություն. կորած
իրերի ապահովագրություն. բժշկական ապա
հովագրություն.
պարտավորությունների
ապա
հովագրություն.
հրդեհներից
ապա
հովագրություն.
գողություններից
ապահո
վագրություն.
պարտադիր
սոցիալական
ապահովագրություն.
թոշակների
ապահո
վագրություն. ավտոմեքենաների ապահովա
գրություն. ինքնաթիռների ապահովագրություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
հյուրերի
զբաղեցման
(զվարճացման)
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կազմակերպում, մասնավորապես` տեղային
կամ գլոբալ կապի ցանցերից տրամադրվող
առցանց
համակարգչային
խաղերի
ապահովում, ներառյալ` համացանց, ներքին
ցանց, արտաքին ցանց, հեռուստատեսություն,
բջջային (շարժական) կապ, բջջային և
արբանյակային
ցանցեր.
ձայնագրություն
ների պահեստարանների ծառայություններ.
առցանց էլեկտրոնային հրապարակումներ,
մասնավորապես` գրքերի և երաժշտության
հրապարակումներ.
առցանց
ամսագրեր,
մասնավորապես`
բլոգերների
ընդհանուր
հետաքրքրությունների
մասին
բլոգներ.
լուսանկարչություն. գլոբալ համակարգչային
ցանցի միջոցով վեբ-կայքերի տրամադրում,
որը
թույլ
է
տալիս
օգտատերերին
ծրագրավորելու ձայնա-, տեսա-, տեքստային
և այլ մուլտիմեդիային բովանդակություններ,
ներառյալ`
երաժշտություն,
համերգներ,
տեսագրություններ,
ռադիո,
հեռուս
տա
տեսություն, նորություններ, սպորտ, խաղեր,
մշակութային միջոցառումներ և զվարճանքի
ծրագրեր. տեղային կամ գլոբալ կապի
ցանցի
միջոցով
առցանց
տրամադրվող
երաժշտության, զվարճության, կրթության,
ինտերակտիվ զվարճության և կրթության մասին
տեղեկատվության ապահովում, ներառյալ`
համացանց, ներքին ցանց, արտաքին ցանց,
հեռուստատեսություն, բջջային (շարժական)
կապ, բջջային և արբանյակային ցանցեր.
թվային տեսա-, ձայնա- և մուլտիմեդիային
զվարճությունների հրապարակման ծառայու
թյունների տրամադրում. թվային տեսա-,
ձայնա- և մուլտիմեդիային զվարճությունների
ծառայությունների տրամադրում. երեխաների
համար կրթական ծրագրերի և երիտասարդների
հասարակական
աջակցության
ծրագրերի
անցկացում.
զվարճանքի
(ատրակցիոն
խաղերի) զբոսայգիներ.
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20150095

(111) 23900

(220) 02.02.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 02.02.2025
(730) Օբշչեստվո ս Oգրանիչեննոյ Oտվեստ
վեննոստյու “Եվրոտեխ”, RU
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(526) «LONDON» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կանաչ, բաց և մուգ կանաչ գունային համակ

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար.
դիետիկ
նյութեր
բուժական
նպատակների
համար,
մանկական
սնունդ.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման
նյութեր.
ատամնալցման
և
ատամների
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր.
ախտահանիչ
միջոցներ.
վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
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:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20150266		

(111) 23901

(220) 04.03.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 04.03.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գայանե Եղիա
զարյան, Երևան, Աերացիա 2, AM
(442) 19.03.2015
(540)

ցությամբ:
(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում:
_____________________

(210) 20150271		

(111) 23902

(220) 04.03.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 04.03.2025
(730) «Համ» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ. Օձուն, 1-ին
փ., տուն 66/1, AM
(442) 20.04.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դիետիկ սնունդ, այդ թվում՝ դիետիկ
ըմպելիքներ, մանկական սնունդ, սննդային
հավելումներ, այդ թվում՝ բուսական թեյեր,
բուսական թեյեր բժշկական և առողջարար
նպատակների համար, բուժական կոնֆետներ,
օշարակներ դիետիկ և բուժական նպատակների
համար.
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն, դոնդող, մուրաբա,
կոմպոտ,
այդ
թվում՝
ջերմամշակած
մրգերի
աղանդերներ,
բանջարեղենի
պահածոներ, մրգեր օշարակի մեջ, պտուղ,
հատապտուղ,
բանջարեղեն՝
շաքարի
օշարակով պատրաստված, չորացրած մրգեր
և բանջարեղեն, բուսական խտանյութեր,
էքստրակտներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, բուսական թեյ,
մրգաթեյ,
ծաղկաթեյ,
բանջարեղենային
թեյեր, արմատային թեյեր ոչ բժշկական
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նպատակների համար, սուրճի և թեյի փոխա
րինիչներ, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք,
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման
բաղադրանյութեր,
մրգային
կոնֆետներ,
այդ թվում՝ օշարակապատ, շոկոլադապատ,
սննդային համեղիչներ, պաղպաղակ, մեղր, աղ,
քացախ, սոուսներ և համեմունքներ, սառույց:
_____________________

(210) 20150276		

(111) 23903

(220) 05.03.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 05.03.2025
(730) Էդելվայս ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, DE
(442) 20.04.2015
(310) 2014731674 (320) 18.09.2014 (330) RU
(540)

(210) 20150306

(111) 23905

(220) 11.03.2015

(151) 11.01.2016

1

ՄԱՍ
№ 1

			(181) 11.03.2025
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM
(442) 03.04.2015
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
_____________________

(210) 20150307		

(111) 23906

(526) «сырная ферма» արտահայտությունն ինքն

(220) 11.03.2015

(151) 11.01.2016

ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 29. կաթ, պանիր և կաթնամթերք,
սննդային յուղեր և ճարպեր:

			(181) 11.03.2025
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM
(442) 03.04.2015
(540)

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20150305

(111) 23904

(220) 11.03.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 11.03.2025
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM
(442) 03.04.2015
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
_____________________

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
_____________________

(210) 20150308

(111) 23907

(220) 11.03.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 11.03.2025
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM
(442) 03.04.2015
(540)
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(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
_____________________

(210) 20150310		

(111) 23908

(220) 11.03.2015

(151) 11.01.2016

(210) 20150420		

(111) 23910

(220) 30.03.2015

(151) 11.01.2016

1

ՄԱՍ
№ 1

			(181) 30.03.2025
(730) «Տուր - դելիս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան
21, AM
(442) 04.06.2015
(540)

			(181) 11.03.2025
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM
(442) 03.04.2015
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:
_____________________

(210) 20150338

(111) 23909

(220) 13.03.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 13.03.2025
(730) Սոփորցել - Սոցիեդադե Փորթուգեսա Դե
Փափել, Ս.Ա., PT
(442) 16.06.2015
(540)
(511)
դաս 16. թուղթ, մասնավորապես` լուսա
պատ
ճենահանման թուղթ. թուղթ լազերային,
շիթային տպիչների և օֆսետ տպագրության
համար.
ծրարներ
(գրասենյակային
ապրանքներ).
թուղթ
կորակառուցիչների
համար:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(526) «INFORMATION FOR TOURISTS AND NOT
ONLY» արտահայտությունը և «.am» գրառումն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ մանուշակագույն և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
_____________________

(210) 20150447		

(111) 23911

(220) 03.04.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 03.04.2025
(730) «Արարատ ինկասացիա» ՓԲԸ, Երևան,
Նար-Դոսի 2, AM
(442) 07.05.2015
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(540)

(210) 20150470		

(111) 23913

(220) 08.04.2015

(151) 11.01.2016

1

ՄԱՍ
№ 1

			(181) 08.04.2025
(730) Օլայնֆարմ Ա/Ս, LV
(442) 04.06.2015
(540)

(526) «A» տառը և «ԻՆԿԱՍԱՑԻԱ», «INKASSATSIA» գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, կարմիր, կապույտ և նարնջագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. ինկասացիոն ծառայությունների
մատուցում:
_____________________

(210) 20150448

(111) 23912

(220) 03.04.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 03.04.2025
(730) «Արարատ ինկասացիա» ՓԲԸ, Երևան,
Նար-Դոսի 2, AM
(442) 07.05.2015
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ
անասնաբուժական
նպատակների
համար, դիետիկ
հավելումներ
մարդկանց
և
կենդա
նիների
համար.
մանկական
սնունդ.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման
նյութեր.
ատամնալցման
և
ատամների
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր.
ախտահանիչ
միջոցներ.
վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20150500

(111) 23914

(220) 13.04.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 13.04.2025
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US
(442) 07.05.2015
(540)

(526) «A» տառը և «ԻՆԿԱՍԱՑԻԱ», «INKASSATSIA», «ՓԲԸ», «CJSC» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի
տակ և մուգ կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 36. ինկասացիոն ծառայությունների
մատուցում:
_____________________

(526) «WASHINGTON» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
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դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում. զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
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(540)

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20150536

(111) 23915

(220) 20.04.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 20.04.2025
(730) «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, Արագածոտնի
մարզ, գ. Ագարակ, AM
(442) 07.05.2015
(540)

(511)
դաս 29. թթվասեր, թթվասերային մթերք:
(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20150562		

(111) 23916

(220) 28.04.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 28.04.2025
(730) «Օպտիկ կենտրոն» ՍՊԸ, Աշտարակ,
Քասախի 23, AM
(442) 16.06.2015
(540)

(526) «PHILADELPHIA» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20150639

(111) 23918

(220) 14.05.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 14.05.2025
(730) «Բեսթ ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Լյուք
սեմբուրգի 15/38, AM
(442) 17.07.2015
(540)

(526) «ОПТИК ЦЕНТР» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 44. բժշկական ծառայություններ:
_____________________

(210) 20150634

(111) 23917

(220) 12.05.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 12.05.2025
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US
(442) 04.06.2015

(526) «bestinvest» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
և բաց կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդային գործակալական
ծառայություններ:
_____________________

(210) 20150666

(111) 23919

(220) 19.05.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 19.05.2025
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր
նահանգի կորպորացիա, US
(442) 17.07.2015
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
գարեջուր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20150683

(111) 23920

(220) 22.05.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 22.05.2025
(730) «Սովռանո» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 18,
բն. 9, AM
(442) 04.06.2015
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բու
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ
րաստուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար, դիե
տիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
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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 (բացա
ռությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե
նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա,
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական, անտառային և հացա
հատի
կային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և
բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
(740) Հասմիկ Քեռյան
_____________________

(210) 20150684

(111) 23921

(220) 22.05.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 22.05.2025
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(730) «Սովռանո» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 18,
բն. 9, AM
(442) 04.06.2015
(540)

(511)
դաս
32.
գարեջուր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա
հյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատ
րաստման այլ բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
(740) Հասմիկ Քեռյան
_____________________

(210) 20150702		

(111) 23922

(220) 26.05.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 26.05.2025
(730) «Քըմփլայնս» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա
29, AM
(442) 16.06.2015
(540)

1

ՄԱՍ
№ 1

(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US
(442) 16.06.2015
(540)

(526) «BASKETBALL CLUB» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20150732		

(111) 23924

(220) 01.06.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 01.06.2025
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 03.07.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ գույնով:
(511)
դաս 35. տվյալների պահոցների և հաճա
խորդների վերաբերյալ հստակ տեղեկա
տվության տրամադրման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20150722		

(111) 23923

(220) 29.05.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 29.05.2025

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բու
ժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար.
դիետիկ
նյութեր
բուժական
նպատակների համար, մանկական սնունդ.
սպեղանալաթեր.
վիրակապման
նյութեր.
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ
պատրաստելու նյութեր:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________
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(210) 20150771		

(111) 23925

(220) 11.06.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 11.06.2025
(730) Տիտան Ինթըրնեյշընլ, Ինք., US
(442) 03.07.2015
(540)

(526) «Low Sidewall Technology» արտահայտու
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, կարմիր, կապույտ և մուգ կապույտ
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(511)
դաս 42. ավիացիայի ոլորտի տեղեկա
տվական տեխնոլոգիաների՝ թվային տվյալների
բազաների կառուցում, դրանց վարման ու
սպասարկման ընթացակարգերի նախագծերի
մշակում, ինչպես նաև աերոնավագնացական
տվյալների որակի վերահսկման ընթացա
կարգերի նախագծերի մշակում:
_____________________

(210) 20150830

(111) 23927

(220) 18.06.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 18.06.2025
(730) Միքայել Հրանտի Վարդանյան, Երևան,
Բայրոնի 3, բն. 38, AM
(442) 03.07.2015
(540)

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 12. դողեր:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20150820

(111) 23926

(220) 16.06.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 16.06.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սիմոն Ասատրյան,
Երևան, Մարգարյան 41, բն. 69, AM

(526) «BEST» բառը և «BEST TOBACCO» արտա

(442) 06.08.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե

(526) «Consult» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, սև և մոխրագույն գունային համակ
ցությամբ:

հայտ ությունն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
գույն, կարմիր և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար.
ներծծող
թուղթ
ծխամորճերի
համար.
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ.
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի
գրքույկներ,
խոնավացուցիչով
տուփեր
սիգարների
համար.
լուցկու
տուփեր.
կայծքարեր.
մեքենաներ
սիգարների
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր.
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ.
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի
սաթե
ծայրակալներ.
մոխրամաններ,
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թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ,
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա
խոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր.
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգարետների, պապիրոսների համար:
_____________________

1

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
(210) 20150870

(111) 23928

(220) 22.06.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 22.06.2025
(730) Էփլ Ինք., US
(442) 03.07.2015
(540)

կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բու
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատ
րաստուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ
անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդանիների
համար. մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
_____________________

(210) 20150906

(111) 23930

(220) 26.06.2015

(151) 11.01.2016

(511)
դաս 34. ծխելու պիտույքներ. ծխախոտ.
մոխրամաններ. լուցկի. կրակայրիչներ ծխող
ների համար. էլեկտրոնային սիգարետներ:

			(181) 26.06.2025
(730) Օրալեքթ Լայսնզինգ, Լթդ., Տեխաս
նահանգի
սահմանափակ
պատասխա
նա
տվությամբ կորպորացիա, US

(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(442) 06.08.2015
(540)

(210) 20150903

(111) 23929

(220) 26.06.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 26.06.2025
(730) «Թուֆէնքժի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Սար
յան 20/32, AM
(442) 19.08.2015
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(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

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

(210) 20150921		
(220) 26.06.2015

(210) 20150926		
(220) 26.06.2015

(526) «STRAIGHT TEETH» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 44. ստոմատոլոգիական և օրթո
դոնտիկ
ծառայություններ.
վերոհիշյալ
ծառայությունների
վերաբերյալ
տեղե
կա
տվական, խորհրդատվական և խորհրդակ
ցական ծառայություններ:

(111) 23931
(151) 11.01.2016

			(181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա
րանային 10, AM
(442) 17.07.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, սև, սպիտակ և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար.
ներծծող
թուղթ
ծխամորճերի
համար.
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ.
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի
գրքույկներ,
խոնավացուցիչով
տուփեր
սիգարների
համար.
լուցկու
տուփեր.
կայծքարեր.
մեքենաներ
սիգարների
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր.
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ.
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի
սաթե
ծայրակալներ.
մոխրամաններ,
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի

1

ՄԱՍ
№ 1

(111) 23932
(151) 11.01.2016

			(181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա
րանային 10, AM
(442) 17.07.2015
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար.
ներծծող
թուղթ
ծխամորճերի
համար.
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ.
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի
գրքույկներ,
խոնավացուցիչով
տուփեր
սիգարների
համար.
լուցկու
տուփեր.
կայծքարեր.
մեքենաներ
սիգարների
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր.
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ.
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի
սաթե
ծայրակալներ.
մոխրամաններ,
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս
ներ,
սիգարիլներ.
սիգարներ.
անոթներ
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու

36
36

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.01.2016

ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր.
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգարետների, պապիրոսների համար:
_____________________

(210) 20150930

(111) 23933

(220) 26.06.2015

(151) 11.01.2016

1

ՄԱՍ
№ 1

(730) «Հայմթերք» ՍՊԸ, Երևան, Եր. Քոչարի 3,
բն. 30, AM
(442) 19.08.2015
(540)

			(181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա
րանային 10, AM
(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա

(442) 17.07.2015
(540)

նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բեժ

(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար.
ներծծող
թուղթ
ծխամորճերի
համար.
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ.
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի
գրքույկներ,
խոնավացուցիչով
տուփեր
սիգարների
համար.
լուցկու
տուփեր.
կայծքարեր.
մեքենաներ
սիգարների
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր.
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ.
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի
սաթե
ծայրակալներ.
մոխրամաններ,
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս
ներ,
սիգարիլներ.
սիգարներ.
անոթներ
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր.
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգարետների, պապիրոսների համար:
_____________________

(210) 20150959

(111) 23934

(220) 01.07.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 01.07.2025

և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20150961		
(111) 23935
(220) 01.07.2015
(151) 11.01.2016
			(181) 01.07.2025
(730) Էդենրեդ, FR
(442) 06.08.2015
(540)

(526) «Ticket» և «Restaurant» գրառումներն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր, կապույտ և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 9. մագնիսական, օպտիկական,
հիշո
ղության քարտեր կամ էլեկտրոնային
միկրոպրոցեսորներ՝ հպումային կամ առանց
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հպման
(գործող
ռադիո,
ենթակարմիր
հաճախությամբ կամ այլ ընգրկույթներում),
մեկանգամյա կամ լիցքավորվող, կանխա
վճարով կամ հետվճարով օգտագործվող,
որոնք կարող են պարունակել մեկ կամ ավելի
էլեկտրոնային դրամապանակներ և որոնք
գործածվում են տարբեր նպատակներով, այդ
թվում՝ համակարգչի մուտքի կառավարման,
դիսկոնտ քարտերի, հիմնական հաճախորդ
ների քարտերի և նվեր քարտերի ստուգման
համար. էլեկտրոնային դիսկոնտ քարտեր.
հիմնական հաճախորդների էլեկտրոնային
քարտեր և էլեկտրոնային նվեր քարտեր.
դաս 16. տպագրական նյութեր, տպա
գրական արտադրանք, գրենական պիտույք
ներ
և
գրասենյակային
պարագաներ
(բացա
ռությամբ
կահույքի),
թռուցիկներ,
բրոշյուրներ,
կուպոններ,
պարտատոմսեր,
կտրոններ, բացիկներ.
դաս 36. պարտատոմսերի, կուպոնների,
կտրոնների,
կանխավճարային
քարտերի,
դեբետ կամ կրեդիտ քարտերի կամ վճարման
ցանկացած այլ միջոցների թողարկում, մարում,
վճարում, մասնավորապես` համացանցով,
որը նախատեսում է սննդի կամ սննդամթերքի
կամ ցանկացած այլ ապրանքների կամ
ծառայությունների
վճարման
կատարումը.
ապահովագրություն, ֆինանսական գործու
նեություն, արժութային գործարքներ. ֆինան
սական ծառայություններ, որոնք կապված
են սննդի և սննդամթերքի և ցանկացած
այլ ապրանքների կամ ծառայությունների
տրամադրման վճարման հետ՝ էլեկտրոնային
քարտերի, կուպոնների, պարտատոմսերի կամ
վերահսկման քարտերի միջոցով, ինչպես նաև
վճարման այլ միջոցներով, մասնավորապես՝
համացանցով, շարժական հեռախոսներով:

1

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(526) «textile for home…» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 20. բարձեր.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ և սեղանի
ծածկոցներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20151007		
(111) 23937
(220) 08.07.2015
(151) 11.01.2016
			(181) 08.07.2025
(730) «Վանսևան» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, Նոր
Ախուրյան 1, բն. 2, AM
(442) 06.08.2015
(540)

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________
(526) «wines» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(210) 20150962		

(111) 23936

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(220) 01.07.2015

(151) 11.01.2016

ոսկեգույն և մուգ կանաչ գունային համակցու

			(181) 01.07.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ Հունանյան,
Երևան, Վրացական 15, բն. 28, AM
(442) 17.07.2015

թյամբ:
(511)
դաս 33. գինի:
_____________________

38
38

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.01.2016

(210) 20151055		

(111) 23938

(220) 16.07.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 16.07.2025
(730) Ազատ Հարությունյան, Երևան, Գարեգին
Նժդեհի 27/1, բն.33, AM
(442) 06.08.2015
(540)
(526) «MARKET» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20151057		

(111) 23939

(220) 17.07.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 17.07.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա
րանային 10, AM
(442) 19.08.2015
(540)

1

ՄԱՍ
№ 1

սիգարների
համար.
լուցկու
տուփեր.
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների կտրման
համար.
սիգարների
ծխափողեր.
սիգա
րետների
ծխափողերի
ծայրակալներ.
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի
սաթե
ծայրակալներ.
մոխրամաններ,
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ,
սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ ծխա
խոտի համար. լուցկու տուփեր, ոչ ազնիվ
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր.
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգարետների, պապիրոսների համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20151112		

(111) 23940

(220) 29.07.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 29.07.2025
(730) Սամվել Մակիչի Տարասյան, Երևան,
Աղբյուր Սերոբի 7, բն. 48, AM
(442) 06.08.2015
(540)

(555) Հոլոգրաֆիական նշան
(591) Հոլոգրաֆիական նշանը պահպանվում է
բաց և մուգ մոխրագույն, կանաչ, փիրուզագույն,
բաց և մուգ կապույտ, բաց և մուգ մանուշակա
գույն, մանուշակագույն, բաց բորդո, նարնջա
գույն, դեղին և կարմիր գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար.
ներծծող
թուղթ
ծխամորճերի
համար.
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ.
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի
գրքույկներ,
խոնավացուցիչով
տուփեր

(511)
դաս 11. էլեկտրական սարքեր խորոված
պատրաստելու համար:
_____________________

(210) 20151113		

(111) 23941

(220) 29.07.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 29.07.2025

39
39

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.01.2016

(730) «Համաշխարհային գեղեցկության և
նորա
ձևության լիգա» բարեգործական ՀԿ,
Երևան, Հալաբյան 25, բն. 61, AM

(526) «LIVEAUCTION» գրառումն ինքնուրույն

(442) 06.08.2015
(540)

կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. ինտերնետի միջոցով աճուրդների
կազմակերպում և անցկացում:
_____________________

1

ՄԱՍ
№ 1

պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և

(210) 20151122		

(111) 23943

(220) 30.07.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 30.07.2025
(730) «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 39
/18 կից, AM
(442) 04.09.2015
(540)
(526) Բացի «Golden Star», «Ոսկե Աստղ» և
«Золотая Звезда» գրառումներից մնացած բոլոր
գրառ ում ն երն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե
գույն և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 41. գեղեցկության և նորաձևութան
միջազգային մրցույթ-փառատոների կազմա
կերպում, մարզական և մշակութային միջոցա
ռումների կազմակերպում:
_____________________

(210) 20151116		

(111) 23942

(220) 30.07.2015

(151) 11.01.2016

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20151145		

(111) 23944

(220) 05.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 05.08.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահե Մկրտչյան,
Երևան, Նոր-Արեշ 8, տուն 55, AM
(442) 19.08.2015
(540)

			(181) 30.07.2025
(730) «Լայվաուկցիոն» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդո
վական 2/1, բն. 16, AM
(442) 19.08.2015
(540)

40
40

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.01.2016

(526) «VETERINARIAN» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:

1

ՄԱՍ
№ 1

(442) 04.09.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 44. անասնաբուժական կլինիկա:
_____________________

(526) «.com» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20151155		

(111) 23945

(220) 07.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 07.08.2025
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, Երևան, Աշտա
րակի խճուղի 9/1, AM
(442) 18.09.2015
(540)

(210) 20151181		

(111) 23947

(220) 12.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 12.08.2025
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Սարկա
վագի 129/3 շ., բն. 19, AM
(442) 04.09.2015
(540)
(511)
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20151182		

(111) 23948

(220) 12.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 12.08.2025
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի
տակ, ոսկեգույն և կարմիր գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 29. մուրաբա, ջեմ, կոմպոտ, պահա
ծոյացված սառեցված, չորացված և ջերմա
մշակման ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն,
սառեցված և ջերմամշակման ենթարկված
կանաչեղեն, բոված արևածաղկի սերմեր:
_____________________

(210) 20151178		

(111) 23946

(220) 12.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 12.08.2025
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Սարկա
վագի 129/3 շ., բն. 19, AM

(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Սարկա
վագի 129/3 շ., բն. 19, AM
(442) 04.09.2015
(540)

(511)
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20151184		

(111) 23949

(220) 13.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 13.08.2025
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան»
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM
(442) 04.09.2015

41
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.01.2016

1

ՄԱՍ
№ 1

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց

(540)

և մուգ կանաչ, կարմիր, մոխրագույն, դեղին,
սպիտակ և նարնջագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 32. լիմոնադ:
_____________________

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

(210) 20151186		

(111) 23951

(220) 13.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 13.08.2025
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան»
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM
(442) 04.09.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ,
կարմիր, վարդագույն, սպիտակ, մուգ կապույտ
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. լիմոնադ:
_____________________

(210) 20151185		

(111) 23950

(220) 13.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 13.08.2025
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան»
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM
(442) 04.09.2015
(540)

(526) Բացի «NOY» բառից մնացած բոլոր գրա
ռումն երն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց և մուգ կանաչ, երկնագույն, սպիտակ և
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. լիմոնադ:
_____________________

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

(210) 20151187		

(111) 23952

(220) 13.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 13.08.2025
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան»
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
25.01.2016

(442) 04.09.2015
(540)

1

ՄԱՍ
№ 1

(526) Բացի «NOY» բառից մնացած բոլոր գրա
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կանաչ, երկնագույն, սպիտակ և մոխրա
գույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. լիմոնադ:
_____________________

(526) Բացի «NOY» բառից մնացած բոլոր գրա
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ

(210) 20151189		

(111) 23954

(220) 13.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 13.08.2025
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան»
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM
(442) 04.09.2015
(540)

ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կանաչ, վարդագույն, մուգ կապույտ,
սպիտակ, և մոխրագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 32. լիմոնադ:
_____________________

(210) 20151188		
(220) 13.08.2015

(111) 23953
(151) 11.01.2016

			(181) 13.08.2025
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան»
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM
(442) 04.09.2015
(540)

(526) Բացի «NOY» բառից մնացած բոլոր գրա
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կանաչ, սպիտակ, կարմիր, մոխրագույն,
նարնջագույն և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 32. լիմոնադ:
_____________________

(210) 20151201		

(111) 23955

(220) 17.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 17.08.2025
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(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի
12, AM

1

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(442) 04.09.2015
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(526) «COLLECTION» բառն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20151203		

(111) 23956

(220) 17.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 17.08.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս)
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US
(442) 04.09.2015
(310) UK00003097882 (320) 06.03.2015 (330) GB
(540)

կապույտ, դեղին, կարմիր, սպիտակ, սև, մուգ և
բաց կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր
և
բիտում.
ոչ
մետաղյա
շարժական
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ:
_____________________

(210) 20151225		

(111) 23958

(220) 21.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 21.08.2025
(730) «Ֆաստ բիզնես» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացի
27ա, բն. 1, AM
(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի.
ծխելու պիտույքներ:

(442) 18.09.2015
(540)

(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա,
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,

(210) 20151206		

(111) 23957

(220) 18.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 18.08.2025
(730) «Էկոպրոֆ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանցիների
6-րդ նրբ., 12 շին., AM
(442) 04.09.2015
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հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
(740) Հասմիկ Քեռյան
_____________________

(210) 20151230		

(111) 23959

(220) 21.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 21.08.2025
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ.
Գինեվետ, 0627, AM
(442) 18.09.2015
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20151245		

(111) 23960

(220) 25.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 25.08.2025
(730) «Դավինչի» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց
պող. 52/1, բն. 9, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(210) 20151247		

(111) 23961

(220) 26.08.2015

(151) 11.01.2016

1

ՄԱՍ
№ 1

			(181) 26.08.2025
(730) «Ջի Էմ Էս Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արշա
կունյաց պող., շ. 50/3/54, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, նարնջագույն, բաց և մուգ դեղին
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յություններ:
_____________________

(210) 20151258

(111) 23962

(220) 28.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 28.08.2025
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 18.09.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
արծաթագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. տուրիստական գործունեություն:
_____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________
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(210) 20151259		

(111) 23963

(220) 28.08.2015

(151) 11.01.2016

1

ՄԱՍ
№ 1

(540)

			(181) 28.08.2025
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 18.09.2015
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151261		

(111) 23964

(220) 28.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 28.08.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի
12, AM
(442) 18.09.2015
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20151266		

(111) 23966

(220) 28.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 28.08.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի
12, AM
(442) 18.09.2015
(540)

(511)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20151264		

(111) 23965

(220) 28.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 28.08.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի
12, AM
(442) 18.09.2015

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20151267		

(111) 23967

(220) 28.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 28.08.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի
12, AM
(442) 18.09.2015
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(540)

1

ՄԱՍ
№ 1

(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20151269		

(111) 23968

(220) 28.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 28.08.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի
12, AM
(442) 18.09.2015
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20151272		

(111) 23970

(220) 28.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 28.08.2025
(730) Վալմարկ, ա.ս., CZ
(442) 05.10.2015
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20151270		
(111) 23969
(220) 28.08.2015
(151) 11.01.2016
			(181) 28.08.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի
12, AM
(442) 18.09.2015

(511)
դաս 5. դեղագործական և պարա
դեղա
գործական պատրաստուկներ. վիտա
միններ,
հանքանյութեր և միկրոտարրեր. դիետիկ
և սննդային նյութեր. դեղերով տոգորված
կոնֆետներ, հրուշակեղեն, կարամելիկներ,
հաբեր, պատիճներ կամ ծամոն. մրգահյութեր
դեղագործական
նպատակների
համար.
դեղաբույսերի էքստրակտներ. վիտամիններով,
հանքանյութերով
կամ
միկրոտարրերով
հարստացված
սննդային
հավելանյութեր.
վիտամինային պատրաստուկներ. մուլտիվի
տամինային պատրաստուկներ. հանքային և
բազմահանքային (մուլտիմիներալային) պատ
րաստուկներ. խոտային թեյեր բուժական
նպատակների համար. դեղաբույսեր. հանքային
ջրեր և դիետիկ ըմպելիքներ բուժական
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նպատակների համար. դիետիկ սնունդ բուժական
նպատակների համար. սպիտակուցային պատ
րաստուկներ կամ սննդամթերք բուժական
նպատակների համար. բալզամներ, կրեմներ
և
քսուքներ
բուժական
նպատակների
համար. բուժիչ յուղեր. քսանյութեր բուժական
նպատակների
համար.
սպեղանալաթեր.
կպչուն ժապավեններ բուժական նպատակների
համար. աղեր բուժական նպատակների
համար. թուրմեր բուժական նպատակների
համար. վիտամինային և հանքային սնունդ
խտանյութի
տեսքով.
սպիտակուցային
խտանյութեր, ներառյալ սննդամթերքի համար
սննդային
պատրաստուկները.
խմորիչներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
սննդային
հավելանյութեր
թերապևտիկ
հատկություններով. սննդային հավելանյութեր
մարդու սննդամթերքի համար. սննդային
հավելանյութեր։

1

ՄԱՍ
№ 1

(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի
12, AM
(442) 18.09.2015
(540)

(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20151279		

(111) 23971

(220) 31.08.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 31.08.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արշակ Գաս
պարյան, ք. Աշտարակ, գ. Աղձք 19 փ., տուն 14,
AM
(442) 18.09.2015
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20151289		

(111) 23973

(220) 01.09.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 01.09.2025
(730) «Մեգասպորտ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրաց
յանի 71, բն. 34, AM
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

(442) 05.10.2015
(540)

գազարագույն և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 32. հյութեր:
_____________________
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր և կապույտ գունային համակցությամբ:
(210) 20151284		

(111) 23972

(220) 01.09.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 01.09.2025

(511)
դաս 35. առևտուր:
_____________________
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(210) 20151291		

(111) 23974

(220) 02.09.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 02.09.2025
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, ԱրինԲերդի նրբ. 5, N 10, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
(740) Էդուարդ Նահապետյան
_____________________

(210) 20151292		

(111) 23975

(220) 02.09.2015

(151) 11.01.2016

1
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(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, ԱրինԲերդի նրբ. 5, N 10, AM
(442) 05.10.2015
(540)
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
(740) Էդուարդ Նահապետյան
_____________________

(210) 20151301		

(111) 23977

(220) 04.09.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 04.09.2025
(730) «Էլենարմ» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 24, AM
(442) 05.10.2015
(540)

			(181) 02.09.2025
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, ԱրինԲերդի նրբ. 5, N 10, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(511)
դաս

44.

բժշկական

ծառայություններ.

անասնաբուժական ծառայություններ. կեն
դա
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
(740) Էդուարդ Նահապետյան
_____________________

նիների և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետի
կական

ծառայություններ.

մարդկանց

հիգիենիկ

և

մասնավորապես՝
կոսմետիկական

ծառայություններ և վարսավիրանոցներ:
_____________________

(210) 20151324

(111) 23978

(220) 09.09.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 09.09.2025
(730) «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն»
(210) 20151294		

(111) 23976

վերաֆինանսավորում իրականացնող վար
կա

(220) 02.09.2015

(151) 11.01.2016

յին կազմակերպություն ՓԲԸ, Երևան, Հանրա

			(181) 02.09.2025

պետության 22-7/1, AM
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(442) 05.10.2015
(540)

1
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(210) 20151331		
(111) 23980
(220) 10.09.2015
(151) 11.01.2016
			(181) 10.09.2025
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(526) «Naional», «Mortgage» և «Company» գրա
ռումն երն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է գինե
գույնով:
(511)
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն.
դրամավարկային գործառնություններ:
_____________________

(210) 20151325		

(111) 23979

(220) 09.09.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 09.09.2025
(730) «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն»
վերաֆինանսավորում իրականացնող վար
կա
յին կազմակերպություն ՓԲԸ, Երևան, Հանրա
պետության 22-7/1, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:
_____________________

(210) 20151333		

(111) 23981

(220) 10.09.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 10.09.2025
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 8,
բն. 55, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(526) «Naional», «Mortgage» և «Company» գրա
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
գինեգույնով:
(511)
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն.
դրամավարկային գործառնություններ:
_____________________

(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ. կենսա
բանորեն
ակտիվ
հավելումներ.
դիետիկ
հավելումներ:
_____________________
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(210) 20151343		

(111) 23982

(210) 20151398		

(111) 23983

(220) 15.09.2015

(151) 11.01.2016

(220) 24.09.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 15.09.2025
(730) Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH

			(181) 24.09.2025
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM

(442) 05.10.2015
(540)

(442) 19.10.2015
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, սրճային էքստրակտներ
(մզվածքներ), սրճային հիմքով պատրաստուկներ
և ըմպելիքներ, սառեցված սուրճ, սուրճի
փոխարինիչներ,
սուրճի
փոխարինիչների
էքստրակտներ,
սուրճի
փոխարինիչների
հիմքով պատրաստուկներ և ըմպելիքներ,
եղերդ (սուրճի փոխարինիչ). թեյ, թեյի
էքստրակտներ, թեյի հիմքով պատրաստուկներ
և ըմպելիքներ. սառեցված թեյ. ածիկի հիմքով
պատրաստուկներ.
կակաո
և
կակաոյի
հիմքով պատրաստուկներ և ըմպելիքներ.
շոկոլադ, շոկոլադե արտադրանք, շոկոլադի
հիմքով պատրաստուկներ և ըմպելիքներ.
հրուշակեղեն, քաղցրավենիք, կոնֆետներ.
շաքարապատ
կոնֆետներ.
շաքարավազ.
մաստակ. բնական շաքարի փոխարինիչներ.
հացաբուլկեղեն, հաց, խմորիչ, խմորեղեն.
թխվածքաբլիթներ,
թխվածքներ,
տորթեր,
վաֆլի, իրիս տեսակի կոնֆետներ, պուդինգներ.
պաղպաղակ, ջրային հիմքով պաղպաղակ,
շարբաթ, սառեցված հրուշակեղեն, սառեցված
տորթեր, փափուկ սառույցներ, սառեցված
յոգուրտներ. պաղպաղակ և (կամ) ջրային
հիմքով պաղպաղակ և (կամ) շերբեթ և (կամ)
սառեցված հրուշակեղեն և (կամ) սառեցված
տորթեր և (կամ) փափուկ սառույցներ և
(կամ) սառեցված յոգուրտներ պատրաստելու
համար կապակցող նյութեր. մեղր և մեղրի
փոխարինիչներ.
ձավարեղեն
նախաճաշի
համար, մյուսլի, եգիպտացորենի փաթիլներ,
հացահատիկային
սալիկներ,
պատրաստի
շիլաներ. հացահատիկային պատրաստուկներ.
բրինձ, մակարոնեղեն, սպագետի. բրնձի,
ալյուրի կամ հացահատիկի հիմքով սննդային
արտադրանք` նաև պատրաստի ուտեստների
տեսքով:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________
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(511)
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:
_____________________

(210) 20151415		

(111) 23984

(220) 25.09.2015

(151) 11.01.2016

			(181) 25.09.2025
(730) «Կատալեա» ՍՊԸ, Երևան, Բաբայան փ.,
տուն 26, AM
(442) 19.10.2015
(540)

(526) «Wellness Club» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ մանուշակագույն, վարդագույն, կարմիր,
նարնջագույն, բաց և մուգ կանաչ, մոխրագույն
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. տաքսի ծառայություն.
դաս 41. մարզասրահ.
դաս 44. սպա կենտրոն:
_____________________
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(210) 20151456		

(111) 23985

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(220) 05.10.2015

(151) 11.01.2016

դեղին, կապույտ, կարմիր և սպիտակ գունային

			(181) 05.10.2025
(730) «Լուսակերտ միս» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գյուղ Նոր-Գեղի, Երևանյան 221/2, AM
(442) 19.10.2015
(540)

1

ՄԱՍ
№ 1

համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, մսամթերք:
_____________________
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4		

11.01.2026

Օկի Էլեքթրիք Ինդասթրի Քո., ԼԹԴ, JP

26		

15.05.2026

Ջեներալ Ռե Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

84		

26.01.2026

Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

85		

26.01.2026

Էվերլասթ ՈՒորլդզ Բոքսինգ Հեդքուորթրս Քորփորեյշն,

					

Նյու Յորքի նահանգ, US

88		

26.01.2026

Մաթթել Ինք., US

97		

26.01.2026

Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

98		

26.01.2026

Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

100		

26.01.2026

Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

115		

26.01.2026

Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

116		

26.01.2026

Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

117		

26.01.2026

Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

118		

26.01.2026

Ե.Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

128		

05.02.2026

Ջուկի Կաբուշիկի Կաիշա (Ջուկի Քորփորեյշն), JP

129		

05.02.2026

Ջուկի Կաբուշիկի Կաիշա (Ջուկի Քորփորեյշն), JP

130		

05.02.2026

Ջուկի Կաբուշիկի Կաիշա (Ջուկի Քորփորեյշն), JP

136		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

175		

11.01.2026

Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

279		

31.01.2026

Սումիտոմո Հեվի Ինդասթրիս, Լթդ., JP

287		

15.04.2026

Քուֆներ Հոլդինգ ԳմբՀ, DE

438		

22.12.2025

Քելոգ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

446		

28.12.2025

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

447		

28.12.2025

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

453		

28.12.2025

Յունայթիդ Թեքնոլոջիզ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

455		

28.12.2025

Յունայթիդ Թեքնոլոջիզ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

470		

28.12.2025

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

476		

28.12.2025

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

504		

10.01.2026

Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
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683		

20.11.2025

Նիքոն Քորփորեյշն, JP

684		

20.11.2025

Նիքոն Քորփորեյշն, JP

734		

20.11.2025

Հյուլիթ-Փեքարդ Դիվելոփմենթ Քամփնի, Լ.Փ. Տեխաս նահանգի ՍՊԸ, US

812		

20.11.2025

Սեպտոդոնտ կամ Սեպտոդոնտ ՍԱՍ կամ Սպեսիալիտե Սեպտոդոնտ, FR

820		

20.11.2025

Սաֆտ ՍԱՍ, FR

840		

20.11.2025

Ֆանուկ Քորփորեյշն, JP

841		

20.11.2025

Ֆանուկ Քորփորեյշն, JP

844		

20.11.2025

Ջենելեք ՕՅ, FI

1016		

13.12.2025

Բիոֆարմա, FR

1017		

13.12.2025

Բիոֆարմա, FR

1019		

13.12.2025

Բիոֆարմա, FR

1021		

13.12.2025

Բիոֆարմա, FR

1022		

13.12.2025

Բիոֆարմա, FR

1024		

13.12.2025

Բիոֆարմա, FR

1025		

13.12.2025

Բիոֆարմա, FR

1029		

14.12.2025

Բիոֆարմա, FR

1030		

30.01.2026

Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP

1032		

30.01.2026

Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP

1065		

20.11.2025

Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

1066		

20.11.2025

Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

1069		

20.11.2025

Փլեյբոյ Էնթրփրայսիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

1117		

03.01.2026

Թեքոու Բել Քորփ., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

1200		

08.01.2026

Ռիբոք Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB

1201		

08.01.2026

Ռիբոք Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB

1202		

08.01.2026

Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա, US

1204		

08.01.2026

Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա, US

1229		

20.11.2025

Դայմլեր ԱԳ, DE

1230		

20.11.2025

Դայմլեր ԱԳ, DE

1231		

20.11.2025

Դայմլեր ԱԳ, DE

1232		

20.11.2025

Դայմլեր ԱԳ, DE

1235		

20.11.2025

Դայմլեր ԱԳ, DE
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1236		

20.11.2025

Դայմլեր ԱԳ, DE

1237		

20.11.2025

Դայմլեր ԱԳ, DE

1238		

20.11.2025

Դայմլեր ԱԳ, DE

1239		

20.11.2025

Դայմլեր ԱԳ, DE

1240		

20.11.2025

Դայմլեր ԱԳ, DE

1241		

20.11.2025

Դայմլեր ԱԳ, DE

1259		

31.01.2026

Աջինոմոտո Քո., Ինք., JP

1260		

31.01.2026

Աջինոմոտո Քո., Ինք., JP

1290		

14.12.2025

Օլիմփուս Քորփորեյշն, JP

1291		

14.12.2025

Օլիմփուս Քորփորեյշն, JP

1292		

14.12.2025

Օլիմփուս Քորփորեյշն, JP

1295		

14.12.2025

Օլիմփուս Քորփորեյշն, JP

1298		

14.12.2025

Օլիմփուս Քորփորեյշն, JP

1300		

14.12.2025

Օլիմփուս Քորփորեյշն, JP

1327		

08.05.2026

Թայսն Ֆուդզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1474		

09.02.2026

Հիլթըն Ուորլդուայդ Հոլդինգ ԼԼՓ, UK

1497		

26.01.2026

Դը Բ.Վ.Դ. Լայսենզինգ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

1529		

26.01.2026

Սթենլի Բլեք ընդ Դեքեր, Ինք., US

1530		

26.01.2026

Սթենլի Բլեք ընդ Դեքեր, Ինք., US

1531		

26.01.2026

Սթենլի Բլեք ընդ Դեքեր, Ինք., US

1532		

26.01.2026

Սթենլի Բլեք ընդ Դեքեր, Ինք., US

1535		

26.01.2026

Սթենլի Բլեք ընդ Դեքեր, Ինք., US

1536		

26.01.2026

Սթենլի Բլեք ընդ Դեքեր, Ինք., US

1537		

26.01.2026

Սթենլի Բլեք ընդ Դեքեր, Ինք., US

1538		

26.01.2026

Սթենլի Բլեք ընդ Դեքեր, Ինք., US

1612		

28.02.2026

Անհոյզեր-Բուշ, ԼԼՔ, US

1614		

28.02.2026

Անհոյզեր-Բուշ, ԼԼՔ, US

1622		

28.02.2026

Անհոյզեր-Բուշ, ԼԼՔ, US

1645		

08.01.2026

Էվերլասթ ՈՒորլդզ Բոքսինգ Հեդքուորթրս Քորփորեյշն,

					

Նյու Յորքի նահանգ, US

1661		

Ռենո ս.ա.ս., FR

14.12.2025

1
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1683		

26.01.2026

Յամահա Քորփորեյշն, JP

1707		

06.03.2026

Սան-Մեյդ Գրոուըրս օֆ Կալիֆոռնիա, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

1708		

06.03.2026

Սան-Մեյդ Գրոուըրս օֆ Կալիֆոռնիա, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

1755		

05.02.2026

Ֆեդերասյոն Նասիոնալ դե Քաֆետերոս դե Քոլոմբիա, CO

1756		

05.02.2026

Սեյկո Էպսոն Կաբուշիկի Կաիշա (Սեյկո Էպսոն Քորփորեյշն), JP

1846		

26.02.2026

Մասեյ Ֆերգուսոն Քորփ., US

1847		

26.02.2026

Մասեյ Ֆերգուսոն Քորփ., US

1859		

22.01.2026

Յոկագավա Էլեքթրիք Քորփորեյշն, JP

1860		

22.01.2026

Յոկագավա Էլեքթրիք Քորփորեյշն, JP

1882		

16.02.2026

Թենեքոու Օթոմոութիվ Օփերեյթինգ Քամփնի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1901		

29.12.2025

Վելլա ԳմբՀ, DE

1902		

29.12.2025

Վելլա ԳմբՀ, DE

1906		

09.01.2026

Կաբուշիկի Կաիշա Փայլոթ Քորփորեյշն (Փայլոթ Քորփորեյշն), JP

1930		

18.03.2026

Ռիթմ ՈՒոթչ Քո., ԼԹԴ, JP

1998		

12.01.2026

Դը Թիմքեն Քամփնի, Օհայոյի նահանգ, US

2014		

06.03.2026

Հյուլիթ-Փեքարդ Դիվելոփմենթ Քամփնի, Լ.Փ. Տեխաս նահանգի ՍՊԸ, US

2017		

06.03.2026

Հյուլիթ-Փեքարդ Դիվելոփմենթ Քամփնի, Լ.Փ. Տեխաս նահանգի ՍՊԸ, US

2018		

06.03.2026

ՈՒըրլփուլ Փրոփըրթիս, Ինք., Միչիգանի նահանգ, US

2020		

06.03.2026

ՈՒըրլփուլ Փրոփըրթիս, Ինք., Միչիգանի նահանգ, US

2021		

06.03.2026

ՈՒըրլփուլ Փրոփըրթիս, Ինք., Միչիգանի նահանգ, US

2025		

06.03.2026

Անհոյզեր-Բուշ, ԼԼՔ, US

2082		

17.05.2026

Իքոլաբ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2113		

20.05.2026

Ռեյթեոն Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

2132		

06.12.2025

Տեֆալ, FR

2134		

12.01.2026

Հիթաչի Ալոկա Մեդիքըլ Լթդ., JP

2222		

12.02.2026

Տետրա Լավլ Հոլդինգս ընդ Ֆայնանս Ս.Ա., CH

2223		

12.02.2026

Տետրա Լավլ Հոլդինգս ընդ Ֆայնանս Ս.Ա., CH

2224		

12.02.2026

Տետրա Լավլ Հոլդինգս ընդ Ֆայնանս Ս.Ա., CH

2225		

12.02.2026

Տետրա Լավլ Հոլդինգս ընդ Ֆայնանս Ս.Ա., CH

2251		

20.11.2025

Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

2355		

20.11.2025

Լորիլարդ Լայսընզինգ Քամփնի ԼԼՔ, US

2357		

20.11.2025

Դը ՋիԲի Ֆուդս, Ս.Ա., ES
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2358		

20.11.2025

Դը ՋիԲի Ֆուդս, Ս.Ա., ES

2389		

18.12.2025

Դը ՋիԲի Ֆուդս, Ս.Ա., ES

2390		

18.12.2025

Դը ՋիԲի Ֆուդս, Ս.Ա., ES

2391		

18.12.2025

Դը ՋիԲի Ֆուդս, Ս.Ա., ES

2438		

20.11.2025

Էյն Լիմիթիդ, Բահամյան կղզիների կոմպանիա, BS

2459		

20.11.2025

Ջոն Փլեյըր ընդ Սանզ Լիմիթիդ, IE

2502		

20.11.2025

Թյուլիփ Ֆուդ Քամփնի ԳմբՀ, DE

2587		

20.11.2025

Մոնդելիզ Դոյչլանդ Քոֆի ԳմբՀ, DE

2627		

20.11.2025

Էնթրփրայս Հոլդինգս, Ինք., US

2641		

20.11.2025

Ֆիֆս Գրուփ Լիմիթիդ, GB

2671		

20.11.2025

Քասթրոլ Լիմիթիդ, GB

2689		

20.11.2025

Քելվին Քլեյն Թրեյդմարք Թրասթ, US

2691		

20.11.2025

Ասքոու Գրուփ Լիմիթիդ (Բահամյան ընկերություն), US

2695		

20.11.2025

Ասքոու Գրուփ Լիմիթիդ (Բահամյան ընկերություն), US

2753		

20.11.2025

Ա. Մենարինի Պորտուգալ-Ֆարմասեուտիկա Ս.Ա., PT

2754		

20.11.2025

Ա. Մենարինի Պորտուգալ-Ֆարմասեուտիկա Ս.Ա., PT

2755		

20.11.2025

Ա. Մենարինի, Ինդուստրիե Ֆարմաչուետիկե Ռիունիտե Ս.Ր.Լ., IT

2799		

20.11.2025

Փոքոնոբ Ասոսիեյթս, US

2802		

20.11.2025

Հյուլիթ-Փեքարդ Դիվելոփմենթ Քամփնի, Լ.Փ. Տեխաս նահանգի ՍՊԸ, US

2814		

20.11.2025

Լաբորատորի Գուիդոտի Ս.Պ.Ա., IT

2818		

20.11.2025

Լաբորատորի Գուիդոտի Ս.Պ.Ա., IT

2829		

20.11.2025

Չիքուիթա Բրենդզ Լ.Լ.Ք., Դելավերի նահանգ, US

2833		

20.11.2025

Ա. Մենարինի, Ինդուստրիե Ֆարմաչուետիկե Ռիունիտե Ս.Ր.Լ., IT

2838		

20.11.2025

Ա. Մենարինի, Ինդուստրիե Ֆարմաչուետիկե Ռիունիտե Ս.Ր.Լ., IT

2839		

20.11.2025

Ա. Մենարինի, Ինդուստրիե Ֆարմաչուետիկե Ռիունիտե Ս.Ր.Լ., IT

2840		

20.11.2025

Ա. Մենարինի, Ինդուստրիե Ֆարմաչուետիկե Ռիունիտե Ս.Ր.Լ., IT

2845		

20.11.2025

Ա. Մենարինի, Ինդուստրիե Ֆարմաչուետիկե Ռիունիտե Ս.Ր.Լ., IT

2890		

20.11.2025

Սուփեր Գրուփ Լթդ., SG

2959		

20.11.2025

Ֆեդերլ Էքսփրես Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

3005		

20.11.2025

Ուենդիզ Ինթերնեյշնլ, ԷլԷլՍի, US

3032		

20.11.2025

Ուենդիզ Ինթերնեյշնլ, ԷլԷլՍի, US

3035		

20.11.2025

Չիքուիթա Բրենդզ Լ.Լ.Ք., Դելավերի նահանգ, US
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3099		

20.11.2025

Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

3100		

20.11.2025

Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

3116		

20.11.2025

Քեբլ Նյուս Նեթուորք, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

3117		

24.01.2026

Ա. Նաթերման ընդ ՍԻԵ ԳմբՀ, DE

3136		

20.11.2025

Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

3137		

20.11.2025

Ինստիտուտո Լուսոֆարմակո դ`Իտալիա Ս.Պ.Ա., IT

3139		

20.11.2025

Ինստիտուտո Լուսոֆարմակո դ`Իտալիա Ս.Պ.Ա., IT

3140		

20.11.2025

Ինստիտուտո Լուսոֆարմակո դ`Իտալիա Ս.Պ.Ա., IT

3142		

20.11.2025

Ինստիտուտո Լուսոֆարմակո դ`Իտալիա Ս.Պ.Ա., IT

3145		

20.11.2025

Ինստիտուտո Լուսոֆարմակո դ`Իտալիա Ս.Պ.Ա., IT

3294		

20.11.2025

Հյուլիթ-Փեքարդ Դիվելոփմենթ Քամփնի, Լ.Փ. Տեխաս նահանգի ՍՊԸ, US

3445		

20.11.2025

Քասթրոլ Լիմիթիդ, GB

3698		

11.04.2026

Մաթթել Ինք., US

3847		

20.11.2025

Ֆեդերլ Էքսփրես Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

10196		

27.12.2025

Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

10237		

19.01.2026

«Արարատի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,

					

գ. Արարատ, Րաֆֆու 1/1, AM

10428		

10.10.2025

«Արդյունաբերաշինարարական բանկ» ՓԲԸ, Երևան, Գր. Լուսավորչի 13, AM

10436		

16.11.2025

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

					

Աշտարակի խճ. 2ա, AM

10525		

11.11.2025

«Արմո-գրուպ» ՍՊԸ, ք.Երևան, Բրյուսով 6, AM

10534		

14.11.2025

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

10584		

30.11.2025

«Էկոգլոբ» ՍՊԸ, Երևան, Մխիթար Հերացու 18/3, AM

10585		

01.12.2025

Փոլիքեմ Ս.Ա., LU

10634		

16.01.2026

«Արմենիան մոլիբդեն փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 3/6, AM

10636		

10.11.2025

Էվյափ Սաբուն Յաղ Գլիսերին Սանայի վե Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքեթի, TR

10637		

17.11.2025

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

					

Աշտարակի խճ. 2ա, AM

10638		

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

01.12.2025

					

Աշտարակի խճ. 2ա, AM

10653		

10.11.2025

«Յունիոն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 11, AM

10690		

18.11.2025

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

					

1
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Աշտարակի խճ. 2ա, AM
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10701		

14.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10702		

14.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10703		

14.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10704		

14.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10705		

14.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10706		

14.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10707		

14.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10708		

14.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10716		

21.11.2025

Քամմինզ Ինք., Ինդիանայի նահանգ, US

10717		

01.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10718		

01.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10719		

01.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10720		

01.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10721		

01.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10722		

01.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10723		

01.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10724		

01.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10725		

01.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10726		

01.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10728		

14.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10729		

14.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

10743		

20.02.2026

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք.Մասիս,

					

Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10744		

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,

20.02.2026

					

Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10746		

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

01.12.2025

					

Աշտարակի խճ. 2ա, AM

10747		

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

01.12.2025

1

ՄԱՍ
№ 1

					Աշտարակի խճ. 2ա, AM
10748		

01.12.2025

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,

					Աշտարակի խճ. 2ա, AM
10749		

01.12.2025

					

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,
Աշտարակի խճ. 2ա, AM
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10774		

23.12.2025

Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

10786		

09.01.2026

Նիսսին Ֆուդզ Հոլդինգզ Քո. Լթդ., JP

10793		

20.02.2026

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,

					

Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

10921		

21.11.2025

Քամմինզ Ֆիլթրեյշն Ինք., US

10922		

23.11.2025

Դը Լերինջլ Մասկ Քամփնի Լիմիթեդ, SC

10923		

16.12.2025

Հիլթըն Ուորլդուայդ Հոլդինգ ԼԼՓ, UK

10925		

23.12.2025

Հիլթըն Ուորլդուայդ Հոլդինգ ԼԼՓ, UK

10926		

12.01.2026

Ջեներալ Ռե Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

10940		

01.12.2025

Փոլիքեմ Ս.Ա., LU

10943		

23.12.2025

Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

10992		

22.02.2026

Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

11022		

01.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

11023		

14.12.2025

Ակցիոներնո Դրուժեստվո «Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG

11098		

12.01.2026

Էդելվայս ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, DE

11101		

28.02.2026

Վայեթ ԼԼՔ, 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA, US

11119		

13.01.2026

Փֆայզր Էնթերփրայզիս ՍԱՌԼ, LU

11120		

13.01.2026

Փֆայզր Էնթերփրայզիս ՍԱՌԼ, LU

11121		

13.01.2026

Փֆայզր Էնթերփրայզիս ՍԱՌԼ, LU

11122		

13.01.2026

Փֆայզր Էնթերփրայզիս ՍԱՌԼ, LU

11132		

27.02.2026

Փֆայզր Էնթերփրայզիս ՍԱՌԼ, LU

11311		

27.02.2026

Փֆայզր Էնթերփրայզիս ՍԱՌԼ, LU

11347		

27.03.2026

ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ, US

11636		

30.11.2025

Քասթրոլ Լիմիթիդ, GB

11689		

23.12.2025

Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

11831		

21.07.2026

Վիքթորիա`ս Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ Մենեջմենթ, Ինք.,

					

Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

12081		

16.11.2026

Սթիվեն Մադեն Լթդ., US

13623		

21.07.2026

Վիքթորիա`ս Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ Մենեջմենթ, Ինք.,

					

1
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№ 1

Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US
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1

ՄԱՍ
№ 1

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
A21D 8/00

2987 A

A61C 8/00

2988 A

Номер
патента

C02F1/00

2989 A

A01D 87/00

2986 A

C22C 21/00

2991 A

A23L 1/00

2987 A

H02M3/00

2992 A

ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը

G01M 15/00 2990 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели
ՄԱԴ
МПК

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

A61K 36/00

435 U

B25B13/00

436 U

B64D 9/00

437 U

B64D 9/00

438 U

B64D 9/00

439 U

B64D 9/00

440 U

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

МКПО

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

09-03

379 S

ԱՆՄԴ

62
62
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1

ՄԱՍ
№ 1

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 1591
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 21521
73 (1) Լիցենզատու «Վագմ շին տուն» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Վերին Արտաշատ, AM
73 (2) Լիցենզառու «Բելովո» ՍՊԸ, Արարատի
մարզ, գյուղ Վերին Արտաշատ, AM
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողության ժամկետը
15.08.2019
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
			
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
16.12.2015
_____________________

Գրանցում No 1592
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 549, 551
73 (1) Իրավատեր Քրաֆթ Ֆուդզ Դոյչլանդ
Ինթելեքթյուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ ընդ Քո ԿԳ,
KRAFT FOODS DEUTSCHLAND INTELLECTUAL
PROPERTY GmbH & CO KG, Langemarckstr. 4-20,
28199 Bremen, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող
Մոնդելիզ
Դոյչլանդ ԳմբՀ, MONDELEZ DEUTSCHLAND
GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Bremen,
Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
			
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
16.12.2015
_____________________

Գրանցում No 1593
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 549, 551

73 (1) Իրավատեր Մոնդելիզ Դոյչլանդ ԳմբՀ,
MONDELEZ DEUTSCHLAND GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Bremen, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Քրաֆթ Ֆուդզ
Դոյչլանդ Հոլդինգզ ԳմբՀ, KRAFT FOODS
DEUTSCHLAND HOLDINGS GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Bremen, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
			
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
16.12.2015
_____________________

Գրանցում No 1594
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 549, 551
73 (1) Իրավատեր Քրաֆթ Ֆուդզ Դոյչլանդ
Հոլդինգզ ԳմբՀ, KRAFT FOODS DEUTSCHLAND
HOLDINGS GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199
Bremen, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մոնդելիզ
Դոյչլանդ Քոֆի ԳմբՀ, MONDELEZ DEUTSCHLAND
COFFEE GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199
Bremen, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
16.12.2015
_____________________

Գրանցում No 1595
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 820
73 (1) Իրավատեր Սաֆտ Ս.Ա., SAFT S.A. 12,
rue Sadi Carnot, 93170, BAGNOLET, Franse, FR
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73 (2) Իրավունքներն ստացող Սաֆտ ՍԱՍ,
SAFT SAS 12, rue Sadi Carnot, 93170, BAGNOLET,
France, FR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
18.12.2015
_____________________

1

ՄԱՍ
№ 1

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է

21.12.2015

_____________________

Գրանցում No 1598
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում

Գրանցում No 1596
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 619, 4218
73 (1) Իրավատեր Մոնդելեզ Բուլղարիա ԵՕՕԴ,
MONDELEZ BULGARIA EOOD Business Park Sofia
Str., Building 3, Floor 4, 1766 Sofia, Bulgaria, BG
73 (2) Իրավունքներն ստացող Քենինքլիջքե
Դոուե Էգբերթս Բ.Վ., KONINKLIJKE DOUWE
EGBERTS B.V. Oosterdoksstraat 80, 1011 DK
Amsterdam, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է		
21.12.2015
_____________________

(11) Վկայական No 4251
73 (1) Իրավատեր ՀՄՎ (ԱյՓի) Լիմիթիդ, HMV
(IP) LIMITED, Hill House 1 Little New Street, London
EC4A 3TR, UK
73 (2) Իրավունքներն ստացող Փալմ Գրին
Քեփիթըլ Լիմիթիդ, PALM GREEN CAPITAL LIMITED Nemours Chambers, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands, VG
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Հայաստանի

Գործողության տարածքը

Հանրապետություն
Գրանցված է

22.12.2015

_____________________

Գրանցում No 1599
Գրանցում No 1597
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2741, 3254
73 (1) Իրավատեր Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ
Բրենդս ԼԼՔ, INTERCONTINENTAL GREAT
BRANDS LLC 100 Deforest Ave, East Hanover, New
Jersey 07936, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Քենինքլիջքե
Դոուե Էգբերթս Բ.Վ., KONINKLIJKE DOUWE
EGBERTS B.V. Oosterdoksstraat 80, 1011 DK
Amsterdam, The Netherlands, NL

Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20050, 20285
73 (1) Իրավատեր «Սլադո կոմբինատ» ՍՊԸ,
Երևան, Թբիլիսյան խճ. 15, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «ՄԻԼԿԱԹ»
ՍՊԸ, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 15, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է
22.12.2015
_____________________
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ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Գործողության
դադարեցման
թվականը

2190

19.06.2015

2925

26.06.2015

2472

07.07.2015

Дата
прекращения
действия

2781

09.07.2015

2837

09.07.2015

2559

21.06.2015

2874

02.07.2015

2802

28.06.2015

2905

01.07.2015

2875

20.06.2015

2924

11.07.2015

Номер
патента

Տեղեկություններ
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների
դադարեցման մասին
Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец
Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

133 S

24.06.2015

245 S

02.07.2015

Տեղեկություններ
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին
Сведения
о прекращении правовой охраны товарного знака

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

12544

12.11.2015

13301

12.11.2015
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Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9
11
13

72
73
74

номер патента
код вида документа
A патент на изобретение
В заключение о патентоспособности
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название изобретения
источники информации
реферат или формула изобретения
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена
данная заявка
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
патентный поверенный

85
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Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01

(11) 2986

(13) A

A01D 87/00
(21) AM20150055
(22) 29.04.2015
(72) Даниел Петросян (AM), Самвел Оганесян
(AM), Ваган Карапетян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM)
(54) Пневмотранспортер для сборки и погрузки
измельченной не зерновой массы
(57) Изобретение относится к области
сельскохозяйственного машиностроения.
Пневмотранспортер для сборки и погрузки
измельченной
незерновой
массы
имеет
установленный на раме машины центробежный
вентилятор, всасывающий и нагнетательный
воздуховоды.
Всасывающий
воздуховод
устройства выполнен гибким, на конце
которого расположено установленное на раме
сопло. Оно имеет возможность совершения
возвратно-поступательного
движения
по
регулируемым по высоте направляющим, в
направлении перпендикулярном направлению
движения машины. Сопло получает движение
от
кривошипно-шатунного
механизма
с
электроприводом. Упрощается конструкция,
повышается надежность, 1 ил..
_____________________

(51) 2016.01

(11) 2987

(13) A

A23L 1/00
A21D 8/00
(21) AM20140091
(22) 23.07.2014
(72) Ваграм Габзималян (AM), Варсеник Аветисян
(AM)
(73) Ваграм Габзималян, 0005, Ереван, Арцаха 1,
кв. 32 (AM), Варсеник Аветисян, 0025, Ереван,
Гераци 14/4 (AM)
(54) Комплекс пищевых добавок
(57) Изобретение относится к пищевой
промышленности, в частности, к пищевым
добавкам функционального назначения.
Комплекс пищевых добавок содержит
порошок косточек винограда и тыквы,

взятых в соотношении 2:1, лиофилизованный
порошок
топинамбура,
лиофилизованный
порошок ростков пророщенного ячменя, при
следующем соотношении компонентов, мас. %:
порошок косточек винограда и тыквы - 8-20,
лиофилизованный порошок топинамбура 40-55, лиофилизованный порошок ростков
пророщенного ячмена - 35-50.
Повышаются функциональные свойства
пищевого продукта.
_____________________

(51) 2016.01

(11) 2988

(13) A

A61C 8/00
(21) AM20150116
(22) 16.09.2015
(72) Юрий Погосян (AM)
(73) Юрий Погосян, 0817, Арарати марз, с. Нор
Харберд 10, д. 14 (AM)
(54) Способ аутоостеопластики нижней челюсти
(57) Изобретение относится к области медицины,
в частности, к способу костной пластики нижней
челюсти.
Способ аутостеопластики нижней челюсти,
согласно которому, после удаления пораженной
части нижней челюсти, к сохранившимся
частям фиксируют металлический имплантат
с отверствиями, после чего из донорской
части, вместе с надкостницей берут костный
аутотрасплантат, придают ему соответствующий
челюсти ортотопический вид, размещают
на внутренней поверхности металлического
имплантанта, фиксируют его в металлический
имплантат, после чего металлический имплантат,
аутотрасплантат и сохранившиеся части челюсти
покрывают окружающими его мягкими тканями
и зашивают слой за слоем узловыми швами.
Повышается эффективность способа.
_____________________

(51) 2016.01

(11) 2989

(13) A

C02F1/00
(21) AM20150140

(22) 22.10.2015

69
69

ИЗОБРЕТЕНИЯ
25.01.2016

(72) Азнив Мхитарян (AM), Геворг Торчян (AM),
Арман Торчян (AM), Мгер Торчян (AM), Жужана
Абраамян (AM)
(73) Геворг Торчян, 0095, Ереван, Молдовакан
14, кв. 29 (AM), Арман Торчян, 0095, Ереван,
Молдовакан 14, кв.29 (AM)
(54) Способ очистки сточных вод
(57) Изобретение относится к способу очистки
сточных вод и может найти применение в
пищевой и химической промышленности с целью
обеззараживания сточных вод, содержащих
органические соединения, бактерии, а также
тяжелые металлы.
pH сточных вод доводят до значения 9,011,0, обрабатывают чистящим средством. В
качестве чистящего средства используют смесь
озона и атмосферного воздуха, поддерживая
количество озона в 1 л смеси, равным 30-40мг.
Обработку осуществляют при температуре
окружающей среды и атмосферном давлении, а
фильтрацию – активированным углем.
Повышается степень очистки сточных вод,
упрощается способ.
_____________________

(51) 2016.01

(11) 2990

(13) A

G01M 15/00
(21) AM20140081
(22) 27.06.2014
(72) Ваге Алексанян (AM), Марина Барсегян (AM)
(73) Ваге Алексанян, 2204, Котайский марз,
г. Абовян, ул. Россия 12, д. 18 (AM), Марина
Барсегян, 0074. Ереван, Островский 37 (AM)
(54) Стенд для испытания двигателя внутрен
него сгорания
(57) Изобретение относится к области
машиностроения, в частности, к конструкции
стенда для испытания двигателя внутреннего
сгорания.
Стенд
содержит
динамометрическое
устройство, присоединенное к испытываемому
двигателю. Стенд дополнительно имеет емкость,
которая одним концом через трубопровод
и регулировочный клапан присоединена
к всасывающему вентилятору, а другим
концом - к сапуну всасывающего коллектора
двигателя. Стенд имеет трубу, соединяющую
сапун коллектора двигателя с сапуном картера
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двигателя. Емкость имеет устройства для
контроля и замера внутреннего потока, а
коммуникация внутреннего воздуха емкости
с атмосферой регулируется атмосферным
клапаном.
Расширяются функциональные возмож
ности стенда, 1 ил..
_____________________

(51) 2016.01

(11) 2991

(13) A

C22C 21/00
(21) AM20150094
(22) 20.07.2015
(72) Генрих Багдасарян (AM), Ваге Багдасарян (AM),
Сейран Кохликян (AM), Микаел Наджарян (AM)
(73) Генрих Багдасарян, 0060, Ереван, Аван, кварт.
Чаренца 10, кв. 25 (AM), Ваге Багдасарян, 0060,
Ереван, Аван, кварт. Чаренца 10, кв. 25 (AM)
(54) Способ выбора оптимального состава
материала зеркала антенны высокой точности
(57)
Согласно
способу,
математическим
планированием
определяют
процентные
интервалы компонентов сплава “Al-Zn” из ряда
металлсодержащих сплавов.
Изготовляют
образцы сплава “Al-Zn” соответственно этим
интервалам. Из радиометрических параметров
образцов измеряют коэффициент стоячей
волны - Kсв и коэффициент усиления – Kу. По
максимальным значениям этих коэффициентов
выбирают оптимальный состав материала
зеркала антенны, при этом коэффициент
стоячей волны выбранного материала должен
удовлетворять
условию
0,85≤Kсв≤1,0,
а
коэффициент усиления – условию 0,8≤Kу≤1,0.
Повышается точность выбора оптимального
состава материала зеркала антенны, 2 ил..
_____________________

(51) 2016.01

(11) 2992

(13) A

H02M3/00
(21) AM20150139
(22) 20.10.2015
(72) Норик Петросян (AM), Гегам Кароян (AM),
Вачаган Мелконян (AM)
(73) Фонд “Национальный политехнический
университет Армении”, 0009, Ереван, Терьяна
105 (AM)

70
70

ИЗОБРЕТЕНИЯ
25.01.2016

(54) Квазирезонансный преобразователь с
дозированной передачей энергии
(57) Изобретение относится к электротехнике,
в частности, к преобразовательной технике
и может найти применение в системах
электропитания.
Квазирезонансный
преобразователь
с
дозированной передачей энергии выполнен
по асимметричной мостиковой схеме, на
одном из закрылков мостика последовательно
присоединены два транзисторных ключа и
встречно-параллельно подсоединенными к
ним защитные диоды, а на другом закрылке
фиксирующий
диод.
Преобразователь

1
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дополнительно имеет защитный индуктивный
реактор и дозирующий конденсатор. Защитный
индуктивный реактор присоединен между
эмитером первого транзистора и коллектором
второго
транзистора,
а
дозирующий
конденсатор присоединен в диагонали мостика
– между анодом фиксирующего диода и
коллектором второго транзистора. Между
анодом фиксирующего диода и эмитером
второго транзистора присоединена нагрузка.
Нагрузка - с трансформаторной связью.
Повышается надежность квазирезонансного
преобразователя, 7 ил..
_____________________

71
71

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
11

номер патента

13

код вида документа
U патент на полезную модель
номер заявки
дата подачи заявки
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дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте на полезную модель
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название полезной модели
источники информации
реферат
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
патентный поверенный
дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
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номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01

(11) 435

(13) U

A61K 36/00
(21) AM20150130U
(22) 12.10.2015
(72) Армине Хачатрян (AM)
(73) Армине Хачатрян, 0059, Ереван, Нор
Норкский 9 массив, дом 6, кв. 56 (AM)
(54) Композиция для лечения болезней рото
вой полости и горла
(57) Полезная модель относится к области
фармацевтики, в частности, к композиции для
лечения болезней полости рта и горла.
Композиция содержит водно-спиртовую
настойку листьев шалфея, мяты и эвкалипта,
корневища аира, цветков ромашки аптечной,
исландского моха и прополиса, при следующем
соотношении компонентов, мас.%: водноспиртовая настойка листьев шалфея – 15,0 –
25,0; водно-спиртовая настойка мяты – 5,0-15,0;
водно-спиртовая настойка эвкалипта - 5,0-15,0;
водно-спиртовая настойка аира – 5,0-15,0; водноспиртовая настойка цветков ромашки – 10,020,0; водно-спиртовая настойка исландского
моха – 20,0-30,0; водно-спиртовая настойка
прополиса – 5,0-15,0.

гаечные отверстия головок соединены между
собой по кругу, с двух внешних сторон имеют
кругообразные плоские грани и средства
соединения с рукояткой. Каждое из разных
размеров гаечных рабочих отверстий головки с
внешней стороны имеет плоскую поверхность,
внутри их имеются полуцилиндрические
грани, соединенные между собой плоскими
поверхностями. Высоты плоских поверхностей
разные.
В одном из вариантов каждое гаечное
рабочее отверстие головки внутри имеет
полуцилиндрическую грань, выполненную в
центре вогнутой поверхности.
Средство соединения головки с рукояткой
осуществлено в виде цилиндрического выступа
в центре кругообразных внешних граней
головки.
В одном из вариантов средство соединения
осуществлено при помощи винта и пружинной
шайбы, установленных в сквозном отверстии,
выполненного в центре плоских поверхностей
головки.
Обеспечивается затягивание и развин
чивание гаек разных размеров и типов, 123 ил..
_____________________

Расширяется ассортимент лечебных средств
для полости рта и горла.
_____________________

(51) 2016.01

(11) 437		

(13) U

B64D 9/00
(51) 2016.01

(11) 436

(13) U

B25B13/00
(21) AM20150022U
(22) 27.02.2015
(72) Володя Восканян (AM)
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцаха 8,
кв. 10 (AM)
(54) Гаечный ключ
(57) Полезная модель относится к ручным
инструментам, в частности, к многомерным
гаечным ключам.
Гаечный ключ на концах рукоятки имеет
рабочие головки с разными размерами
гаечных отверстий. Головки гаечного ключа
выполнены в виде цилиндра, разных размеров

(21) AM20150121U
(22) 28.09.2015
(72) Егор Амбарян (AM)
(73) Егор Амбарян, 0052, Ереван, З. Саркавага
54/4, кв. 27 (AM)
(54) Тара для транспортировки фюзеляжа
самолета-тяжелого истребителя
(57) Полезная модель относится к авиации,
в частности, к тарам для транспортировки
самолетов, и может быть использована
для
транспортировки
самолета-тяжелого
истребителя Су-27 и его модификаций разными
транспортными средствами.
Тара изготовлена из стальных профилей и имеет
балочно-фермовую конструкцию, две опорные
рамы, балки и ребра жесткости, основание,

74
74
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сформированное горизонтальными сторонами
рам и ребрами жесткости, и прикрепленное
к рамам. Каждая из рам содержит кольца для
швартовки и закрепления. Тара дополнительно
содержит четыре рамы с кольцами для
поднятия подъемным краном, для швартовки
и для буксировки, стены, сформированные
вертикальными сторонами рам и ребрами
жесткости и верхнее основание, прикрепленное к
основанию посредством стен, сформированное
горизонтальными сторонами рам, балками и
ребрами жесткости. Первая и пятая из рам опорные и содержат элементы для опирания
фюзеляжа и профильные балки. Третья,
четвертая и шестая рамы - вспомогательные и
содержат профильные балки для опирания и
фиксации фюзеляжа. Вторая рама выполнена
для обеспечения прочности и жесткости тары.
Ребра жесткости прикреплены к основаниям, к
стенам и к рамам. Верхние балки рам и верхние
ребра жесткости, ребра жесткости верхнего
основания - съемные. Нижнее из оснований
содержит пять параллельных балок, на которых
закреплены колеса для облегчения загрузочных
работ. Шесть передних колес – поворотные.   
Обеспечивается эффективное использование
возможностей
транспортировки
тяжелыми
транспортными самолетами, уменьшается объем
монтажных работ, 12 ил..
_____________________

(51) 2016.01

(11) 438
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три опорные рамы, балки и ребра жесткости,
основание, сформированное горизонтальными
сторонами рам и ребрами жесткости, и
прикрепленное к рамам. Каждая из рам
содержит кольца для швартовки и закрепления.
Тара дополнительно содержит пять рам с
кольцами для поднятия подъемным краном,
для швартовки и для буксировки, стены,
сформированные вертикальными сторонами
рам и ребрами жесткости и верхнее основание,
прикрепленное к основанию посредством стен,
сформированное горизонтальными сторонами
рам, балками и ребрами жесткости. Третья и
восьмая из рам - опорные и содержат элементы
для опирания фюзеляжа и профильные балки.
Первая, вторая и пятая рамы - вспомогательные
и содержат профильные балки для опирания
и фиксации фюзеляжа. Четвертая, шестая и
седьмая рамы выполнены для обеспечения
прочности и жесткости тары. Ребра жесткости
прикреплены к основаниям, к стенам и к рамам.
Верхние балки рам и верхние ребра жесткости,
ребра жесткости верхнего основания - съемные.
Нижнее из оснований содержит колеса для
облегчения загрузочных работ. Четыре передние
колеса – поворотные.  
Обеспечивается эффективное использование
возможностей
транспортировки
тяжелыми
транспортными самолетами, уменьшается объем
монтажных работ, 13 ил..
_____________________

(13) U

B64D 9/00
(21) AM20150122U
(22) 29.09.2015
(72) Егор Амбарян (AM)
(73) Егор Амбарян, 0052, Ереван, З. Саркавага
54/4, кв. 27 (AM)
(54) Тара для транспортировки фюзеляжа
самолета-штурмовика
(57) Полезная модель относится к авиации,
в частности, к тарам для транспортировки
самолетов, и может быть использована для
транспортировки самолета-штурмовика Су-25
и его модификаций разными транспортными
средствами.
Тара изготовлена из стальных профилей
и имеет балочно-фермовую конструкцию,

(51) 2016.01

(11) 439		

(13) U

B64D 9/00
(21) AM20150133U
(22) 14.10.2015
(72) Егор Амбарян (AM)
(73) Егор Амбарян, 0052, Ереван, З. Саркавага
54/4, кв. 27 (AM)
(54) Тара для транспортировки фюзеляжа
самолета-бомбардировщика
(57) Полезная модель относится к авиации,
в частности, к тарам для транспортировки
самолетов, и может быть использована для
транспортировки самолета- бомбардировщика
и его модификаций разными транспортными
средствами.
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Тара изготовлена из стальных профилей
и имеет балочно-фермовую конструкцию,
две рамы, ребра жесткости, основание,
сформированное горизонтальными сторонами
рам и ребрами жесткости. Тара дополнительно
содержит пять рам, стены, сформированные
вертикальными сторонами рам и ребрами
жесткости и верхнее основание, прикрепленное к
основанию посредством стен, сформированное
горизонтальными сторонами рам и ребрами
жесткости. Первая и шестая из рам - опорные
и содержат элементы для опирания фюзеляжа
и профильные балки. Третья и седьмая рамы
- вспомогательные и содержат профильные
балки для опирания и фиксации фюзеляжа.
Вторая, четвертая и пятая рамы выполнены
для обеспечения прочности и жесткости тары.
Каждая стена содержит съемную фермовую
часть, установленной между третьей и шестой
рамами. Ребра жесткости прикреплены к
основаниям, к стенам и к рамам. Верхние балки
рам и верхние ребра жесткости, ребра жесткости
верхнего основания - съемные. Нижнее из
оснований содержит колеса для облегчения
загрузочных работ. Четыре передние колеса –
поворотные.
Обеспечивается
эффективное
исполь
зование
возможностей
транспортировки
тяжелыми
транспортными
самолетами,
уменьшается объем монтажных работ, 12 ил..
_____________________

(51) 2016.01

(11) 440		

(13) U

B64D 9/00
(21) AM20150134U
(22) 14.10.2015
(72) Егор Амбарян (AM)
(73) Егор Амбарян, 0052, Ереван, З. Саркавага
54/4, кв. 27 (AM)
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(54) Тара для транспортировки фюзеляжа
учебно-боевого самолета
(57) Полезная модель относится к авиации,
в частности, к тарам для транспортировки
самолетов, и может быть использована для
транспортировки
учебно-боевого
самолета
Як-130
и
его
модификаций
разными
транспортными средствами.
Тара изготовлена из стальных профилей
и имеет фермовую конструкцию, две рамы,
ребра жесткости, основание, сформированное
горизонтальными сторонами рам, балками
и ребрами жесткости, и прикрепленное к
рамам. Каждая из рам содержит кольца.
Тара дополнительно содержит пять рам,
стены,
сформированные
вертикальными
сторонами рам, балками и ребрами жесткости
и верхнее основание, прикрепленное к
основанию посредством стен, сформированное
горизонтальными сторонами рам, балками
и ребрами жесткости. Первая, вторая, пятая
и шестая из рам - опорные и содержат
профильные балки для опирания и фиксации
фюзеляжа. Пятая и шестая рамы содержат
элементы для закрепления фюзеляжа и балки.
Третья, четвертая и седьмая рамы выполнены
для обеспечения прочности и жесткости тары.
Ребра жесткости прикреплены к основаниям,
к стенам и к рамам. Верхние балки рам и
верхние ребра жесткости, ребра жесткости
верхнего основания, элементы для закрепления
фюзеляжа - съемные. Первая, вторая, четвертая,
пятая, шестая и седьмая рамы содержат
кольца для поднятия подъемным краном и для
швартовки.
Обеспечивается
эффективное
исполь
зование
возможностей
транспортировки
тяжелыми
транспортными
самолетами,
уменьшается объем монтажных работ, 12 ил..
_____________________
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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
23
24
31
32
33
51
54

дата поступления заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
название промышленного образца

55*
72

изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
автор, код страны
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правообладатель, адрес, код страны
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Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 09-03

(11) 379

(13) S

(21) 20150035		
(22) 29.10.2015
(72) Матью Постек (FR), Никола Бонарт (FR)
(73) ЗАО “Ереванский коньячный завод”,
Ереван, проспект Адмирала Исакова 2 (AM)
(54) Сувенирная коробка
_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

Անդորրա
Արաբական Միացյալ
Ամիրայություններ
Աֆղանստան
Անտիգուա և
Բարբուդա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփակա-		
նության աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպություն 		
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
Արուբա
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
Բուրկինա Ֆասո
Բուլղարիա
Բահրեյն
Բուրունդի
Բենին
Բերմուդա
Բրունեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահամներ
Բութան
Բուվեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
և արդյունաբերական
նմուշների Բենիլյուքսի
գերատեսչություն
Բելառուս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետություն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
Հանրապետություն
Կոնգո
Շվեյցարիա

CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD

Փղոսկրի Ափ
Կուկի Կղզիներ
Չիլի
Կամերուն
Չինաստան
Կոլումբիա
Կոստա Ռիկա
Կուբա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
Հանրապետություն
Գերմանիա
Ջիբութի
Դանիա
Դոմինիկա
Դոմինիկյան
Հանրապետություն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արևմտյան Սահարա
Ներքին շուկայի
ներդաշնակման
գերատեսչություն
(ապրանքային նշաններ
և արդյունաբերական
նմուշներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչություն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
Թագավորություն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետությունների
համագործակցության
խորհրդի արտոնագրային վարչություն
Գրենադա

GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW

Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
Քուվեյթ
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KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Լիբանան
Սենտ Լյուսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ
Լատվիա
Լիբիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
Հանրապետություն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
Հյուսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիվներ
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նամիբիա
Նիգեր
Նիգերիա
Նիկարագուա
Նիդեռլանդներ
Նորվեգիա

NP
NR
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RS
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SU*
SV
SY

Նեպալ
Նաուրու
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփականության աֆրիկյան
կազմակերպություն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
Պերու
Պապուա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
Պորտուգալիա
Պալաու
Պարագվայ
Կատար
Եվրոմիության բույսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
Ռումինիա
Ռուսաստանի
Դաշնություն
Ռուանդա
Սաուդյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
Սուդան
Շվեդիա
Սինգապուր
Սուրբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
Սուրինամ
Սաո Թոմե և Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական
Հանրապետություն

SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW
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Սվազիլանդ
Տուրկս և Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արևելյան Թիմոր
Թուրքմենստան
Թունիս
Տոնգա
Թուրքիա
Տրինիդադ և Տոբագո
Տուվալու
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
Հանրապետություն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներ
Ուրուգվայ
Ուզբեկստան
Սուրբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ և
Գրենադիններ
Վենեսուելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
Վանուատու
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եմեն
Սերբիա և Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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