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ՏեղեկÏթյÏններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 3024
(13) A
A01B5/00
A01B7/00
(21) AM20140172
(22) 11.12.2014
(72) Արշալºյս Պողոսի Թարվերդյան (AM),
Արամայիս Մյասնիկի Եսոյան (AM), Մանվել
Ավետիքի Ալավերդյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիﬓադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 74 (AM)
(54) Այգեգործական հողամշակման ﬔքենա
(57) Գյºտը վերաբերºմ է գյºղատնտեսական
ﬔքենաշինºթյանը, մասնավորապես` հողի
հիﬓական մշակման ﬔքենաներին:
Այգեգործական հողամշակման ﬔքենան
կազմված է շրջանակից, առը աջ և ձախ
շրջող իրաններից, կանգնակից, կանգնակին
ամրակցված շրջգºթանիկներից, դանակից
և հենարանային անիﬖերից: Կանգնակին
կարգավորման հնարավորºթյամբ լրացºցիչ
ամրակցված են գնդաձև սկավառակավոր
մարտկոցներ, ընդ որºմ, սկավառակների
տրամագծերը
տարբեր
են:
Շրջանակին
հոդակապերով ﬕակցված է փխրիչ-հարթիչ
գլանվակ,
որի
ընդգրկման
լայնºթյºնը
փոքր է ﬔքենայի ընդգրկման լայնºթյºնից
մարտկոցների երկº եզրային սկավառակների
ընդգրկման լայնºթյան չափով:
Ապահովվºմ
է
հողի
ﬕջշարքային
տարածºթյան հարթ վար և մշակման բարձր
որակ, բացառվºմ է ծառերի արմատային
համակարգի ﬖասºմը, 3 նկ։
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3025
(13) A
B23K20/00
(21) AM20160022
(22) 11.03.2016
(72) Վարդան Շավարշի Ավագյան (AM), Վահե
Ալեքսանդրի Դանիելյան (AM), Վլադիﬕր
Սերգեյի Դեխտյարով (AM), Տիգրան Հայկի
Մկրտչյան (AM), Սերգեյ Արտյոﬕ Նակդալյան
(AM), Ավետիս Սամվելի Սիմոնյան (AM),
Վահագն Վանիկի Վարդանյան (AM)

(73) ««Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտºթյºնների ինստիտºտ» հիﬓադրամ, 0040,
Երևան, Աճառյան 31 (AM)
(54) ՎակÏÏմային զոդման սարք
(57) Գյºտը վերաբերºմ է դետալների զոդման
սարքերի կառºցվածքին, մասնավորապես՝
պղնձյա
արագացնող
հատվածամասերի
վակººմային
զոդման
սարքերին
և
կարող է օգտագործվել
վակººմային,
կրիոգեն,
արագացºցչային,
ատոմային,
սարքաշինºթյան և դետալների ճնշմամբ
մշակման ոլորտներºմ:
Վակººմային
զոդման
սարքն
ºնի
վակººմային խցիկ, զոդվող դետալների
տաքացման ինդºկտոր, որը տեղակայված
է
դետալների
առանցքի
նկատմամբ
տեղափոխման
հնարավորºթյամբ,
հենարանային սալ, զոդվող պղնձյա դետալների
դասավորման
համար
նախատեսված
մոլիբդենային ձող, զոդման ճնշºմ ստեղծելº
հանգºյց և սեղմºմային տարր: Զոդման
ճնշºմ ստեղծելº հանգºյցն իրականացված
է
պնևմագլանին
ﬕակցված
ºժաչափի
տեսքով, ընդ որºմ, ºժաչափը ﬕացած է
ճնշման էլեկտրոնային կարգավորիչին, իսկ
զոդվող դետալների արանքºմ տեղադրված են
արծաթյա թաղանթներ:
Բարձրացվºմ է զոդված պղնձյա արագացնող կառºցվածքների ﬕացման որակը,
այն է՝ ﬕացքի վակººմահերﬔտիկºթյºնը,
ﬔխանիկական ամրºթյºնը, ﬓացորդային
դեֆորմացիայի հավասարաչափ բաշխºմը
պղնձյա
արագացºցչային
կառºցվածքի
ամբողջ երկարºթյամբ, 1 նկ:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3026
(13) A
F01C5/00
(21) AM20140167
(22) 02.12.2014
(72) Կոլյա Հարºթյºնի Շահնազարյան (AM)
(73) Կոլյա Հարºթյºնի Շահնազարյան, 1728,
Լոռº մարզ, գյºղ Շնող, 59 տºն (AM)
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՏԵՐ
16.06.2016

(54) Սիլֆոնային շարժիչ
(57) Գյºտը վերաբերºմ է ռոտորային
շարժիչներին, մասնավորապես՝ սիլֆոնային
այն
շարժիչներին,
որոնց
սիլֆոնները
ամրակցված են իրանին, և կարող է
օգտագործվել տրանսպորտային ﬕջոցներºմ,
գյºղատնտեսական ﬔքենաներºմ և այլºր,
որտեղ էկոլոգիական խնդիրները արդիական
են:
Սիլֆոնային շարժիչն ºնի երկº սիլֆոնային
հանգºյց, որոնք ամրակցված են իրանի
հակադիր պատերին, երկբռºնցք բռնցքավոր
ﬔխանիզմ, որը տեղակայված է իրանի
խոռոչºմ և բանող լիսեռ, որը ամրակցված
է բռºնցքներին: Ընդ որºմ, յºրաքանչյºր
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սիլֆոնային հանգºյցը կազմված է երկº
սիլֆոններից, որոնք ﬔկ ճակատով ամրակցված
են իրանին, իսկ մյºս ճակատով ամրակցված
են շարժºն ընդհանºր սալիկի երկº կողﬔրին,
իսկ սալիկը հոդավորված է բռնցքավոր
ﬔխանիզﬕ հետ: Շարժիչը լրացºցիչ ºնի ևս
երկº սիլֆոնային հանգºյց, որոնք նºյնանման
են առաջին հանգºյցներին և ամրակցված են
իրանին առաջին հանգºյցների նկատմամբ
90° շեղºմով: Ընդ որºմ, բոլոր սիլֆոնների
առանցքներն ºղղահայաց են բանող լիսեռի
առանցքին:
Լավանºմ է պտտման հավասարաչափºթյºնը, նվազեցվºմ է թափանիվի
զանգվածը, 3 նկ.:
_____________________

77

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

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

արտոնագրի համարը

13

փաստաթղթի տեսակի կոդը
U օգտակար մոդելի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցÏցահանդեսային առաջնÏթյան թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
օգտակար մոդելի արտոնագիր տալÏ մասին տեղեկÏթյÏնների
հրապարակման թվականը
ﬕջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցÏցիչը(ները)
օգտակար մոդելի անվանÏմը
տեղեկատվÏթյան աղբյÏրներ
օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնÏթյան սահմանÏմը
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 փÏլ փոխադրման թվականը
ﬕջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
ﬕջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
72
73
74
85
86
87

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
16.06.2016
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№ՄԱՍ 1

ՏեղեկÏթյÏններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 457
(13) U
A21D 2/00
(21) AM20160021U
(22) 04.03.2016
(72) Սարգիս Հրաչյան (AM)
(73) Սարգիս Հրաչյան, 0020, Երևան, Էրեբºնº
22, բն. 87 (AM)
(54) Լավաշ
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերºմ
է
սննդարդյºնաբերºթյանը, մասնավորապես՝
լավաշի բաղադրակազﬕն:
Լավաշը ներառºմ է ցորենի ալյºր,
կերակրի
աղ,
թթխմոր,
բանջարեղենի,
հատապտºղների կամ մրգերի չորացրած
աղացվածք
և
ջºր,
բաղադրամասերի
հետևյալ
հարաբերակցºթյամբ
(զանգվ.
%). ցորենի ալյºր՝ 75,0-85,0, կերակրի աղ՝
0,9-1,5, թթխմոր՝ 0,9-1,5, բանջարեղենի,
հատապտºղների կամ մրգերի չորացրած
աղացվածք՝ 0,5-5,0, ջºր՝ ﬓացածը: Լավաշը
լրացºցիչ ներառºմ է սննդային գºնային
հավելանյºթ: Որպես բանջարեղենի չորացրած
աղացվածք ներառºմ է բազºկի, բազºկի
տերևների կամ գազարի չորացրած աղացվածք,
որպես հատապտղի չորացրած աղացվածք
ներառºմ է մոշի, ազնվամորº կամ չիչխանի
պտղամսի
չորացրած աղացվածք, որպես
մրգերի չորացրած աղացվածք ներառºմ է
ծիրանի կամ նարինջի չորացրած աղացվածք:
Ընդլայնվºմ է լավաշի տեսականին:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 458
(13) U
B23C1/00
(21) AM20160009U
(22) 11.02.2016
(72) Էդºարդ Արաﬕ Հարºթյºնյան (AM),
Աղվան Վլադիﬕրի Ղºլյան (AM), Գագիկ
Ազատի Մարտիրոսյան (AM), Լևոն Մնացականի
Մաիլյան (AM)
(73) «ՌԱՕ Մարս» ՓԲԸ (AM)
(54) Թվային ծրագրավորմամբ կառավարվող
ֆրեզման-փորագրման հաստոց
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերºմ
է
ﬔքենաշինºթյանը, մասնավորապես՝ թվային
ծրագրավորմամբ կառավարվող ֆրեզմանփորագրման հաստոցներին:

Թվային ծրագրավորմամբ կառավարվող
ֆրեզման-փորագրման
հաստոցն
ºնի
էլեկտրական
ղեկավարման
պահարան,
կառավարման վահանակ, աշխատանքային
սեղան, երկայնական ºղղորդիչներով հենոց,
երկայնական
ºղղորդիչների
ºղղºթյանն
ºղղահայաց
և
դրանց
ºղղºթյամբ
տեղաշարժվելº հնարավորºթյամբ տեղակայված
կամրջակ:
Կամրջակի
վրա
տեղակայված է երկայնական ºղղºթյամբ
տեղաշարժվող սայլակ, սայլակի վրա ºղղաձիգ
ºղղºթյամբ տեղաշարժի հնարավորºթյամբ
տեղակայված է աշխատանքային գործիքով իլ:
Հաստոցն ºնի աշխատանքային գործիքի և
իլի հովացման համակարգեր: Յºրաքանչյºր
կոորդինատական
առանցքի
ºղղºթյամբ
տեղակայված է գծային սերվոշարժիչ, իսկ
երկայնական ºղղորդիչներն ºնեն ﬔկական
համաժամանակյա
շարժիչներ:
Հաստոցը
լրացºցիչ ºնի հենոցի վրա տեղակայված
ºղղանկյºն շրջանակով հանովի մոդºլ, որի
շրջանակի երկայնական եզրերին ամրակցված
են
ºղղորդիչներ:
Ուղղորդիչների
վրա
հաջորդաբար տեղակայված են շարժաբերին
ﬕակցված առաջին կոճղակն իր իլով, երկրորդ
կոճղակն իր պտտական ամրակով և պտտական
հանգºյցով հենարանը:
Ապահովվºմ է հաստոցի բարձր արագագործºթյºնը, բարձրացվºմ է արտադրողականºթյºնը և մշակման ճշտºթյºնը, 5 նկ.:
(74) Ռºբեն Մանասերյան
_____________________

(51) 2016.01

(11) 459

(13) U

G02F 1/00
(21) AM20150145U

(22) 03.11.2015

(72) Ռºբեն Ասատրյան (AM), Համլետ Կարայան
(AM), Նորայր Խաչատրյան (AM)
(73) Ռºբեն Սիմոնի Ասատրյան, 0031, Երևան,
Սիսակյան 2, բն. 305 (AM)

10
10

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
16.06.2016

(54) Ինֆրակարﬕր ճառագայթաչափ
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերºմ
է
օպտիկա-էլեկտրոնային ինֆրակարﬕր չափիչ
սարքաշինºթյան բնագավառին և կարող է
լայնորեն կիրառվել անտառային տարածքների,
ինչպես նաև ﬔծ գազատարների էկոլոգիական
հսկողºթյան համար:
Ինֆրակարﬕր ճառագայթաչափն ºնի
մºտքային հայելային օբյեկտիվ, հենքային
ջերմային խոռոչ, մºտքային օբյեկտիվի
կիզակետային հարթºթյան ﬔջ տեղակայված
ճառագայթման
մոդºլարար,
լºսազտիչ,
լºսընդºնիչ, երկº պրոյեկցիոն օբյեկտիվ,
որոնցից
առաջինի
կիզակետերից
ﬔկը
համատեղված
է
մºտքային
օբյեկտիվի
կիզակետի
հետ:
Երկրորդ
պրոյեկցիոն
օբյեկտիվի կիզակետերից ﬔկը գտնվºմ է
առաջին պրոյեկցիոն օբյեկտիվի կիզակետային
հարթºթյան ﬔջ, իսկ մյºս կիզակետºմ
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№ՄԱՍ 1

տեղակայված
է
լºսընդºնիչի
զգայºն
մակերևºյթը:
Պրոյեկցիոն
օբյեկտիﬖերի
ընդհանºր կիզակետºմ տեղակայված է
լºսազտիչը: Ճառագայթաչափն ºնի նաև ոչ
պարալաքսային դիտափող և ﬔծ տեսադաշտով
երկրորդ դիտափող: Մºտքային օբյեկտիվից
առաջ տեղակայված է հետազոտվող օբյեկտից
ընկնող ճառագայթºմը 90 աստիճանով շեղող
հարթ հայելի: Լºսազտիչն իրականացված
է
երկº
լայնաշերտ
ինտերֆերենցիոն
լºսազտիչների տեսքով՝ ալիքի երկարºթյան
2,5-5,5 մկմ և 8-14 մկմ տիրºյթների համար,
իսկ
լºսընդºնիչն
ալիքի
երկարºթյան
1-20 մկմ տիրºյթի համար նախատեսված
պիրոէլեկտրական ոչ սառեցվող լºսընդºնիչ է:
Ընդլայնվºմ են ճառագայթման ինֆրակարﬕր տիրºյթի հեռահար հետազոտºթյºնների հնարավորºթյºնները, 1 նկ.:
_____________________

11
11

ԱՐԴՅÎՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՐԴՅÎՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄÎ
ՆՄÎՇՆԵՐ
ՇՆԵՐ

ԱրդյÏնաբերական նմÏշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նÏյնականացման
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 արդյÏնաբերական նմÏշի վկայագիր
հայտի համարը
հայտի ստացման թվականը
ցÏցահանդեսային առաջնÏթյան թվականը
գրանցման թվականը
առաջնային հայտի համարը
առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
արդյÏնաբերական նմÏշների ﬕջազգային դասակարգման
(ԱՆՄԴ) ցÏցիչը (ները)
արդյÏնաբերական նմÏշի անվանÏմը
արդյÏնաբերական նմÏշի պատկերը (գծանկարը, լÏսանկարը)
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՇՆԵՐ
16.06.2016
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ՄԱՍ 1
№

ՏեղեկÏթյÏններ գրանցված
արդյÏնաբերական նմÏշների մասին
(51) 26-03

(11) 390

(13) S

(21) 20160006
(22) 16.03.2016
(72) Վահե Լևոնի Քամալյան (AM)
(73) Վահե Լևոնի Քամալյան (AM)
(74) Ռ. Մանասերյան
(54) ԼÏսաֆորի կանգնակ գովազդային վահանակով
(55)

14
14

ԱՐԴՅՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՇՆԵՐ
16.06.2016
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ՄԱՍ 1
№

15
15

ԱՐԴՅՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՇՆԵՐ
16.06.2016

06/2

ՄԱՍ 1
№

16
16

ԱՐԴՅՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՇՆԵՐ
16.06.2016

06/2

ՄԱՍ 1
№

17
17

ԱՐԴՅՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՇՆԵՐ
16.06.2016

06/2

ՄԱՍ 1
№

_____________________

18
18

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նÏյնականացման
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 գործողÏթյան ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցÏցահանդեսային կամ այլ առաջնÏթյան թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնÏթյան թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայÏթյÏնների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գÏյնը և գÏնային համակցÏթյÏնը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.06.2016

06/2

№ՄԱՍ 1

ՏեղեկÏթյÏններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20150169

(111) 24544

(220) 13.02.2015

(151) 08.06.2016

(540)

(181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(442) 05.03.2015
(540)
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է

(511)
դաս 29. ﬕս, ձºկ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող,
մºրաբա, կոմպոտ. ձº, կաթ և կաթնամթերք.
սննդային յºղեր և ճարպեր.
դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյºր, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ,
մանանեխ. քացախ, սոºսներ (հաﬔմºնք).
հաﬔմºնք. սառºյց.
դաս
32.
գարեջºր.
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյºթեր. օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյºթեր:
_____________________

(210) 20150895
(220) 25.06.2015

(111) 24545
(151) 08.06.2016
(181) 25.06.2025
(730) ՄաքԴոնալդս Քորփորեյշն, Դելավերի
ընկերºթյºն, US
(442) 05.10.2015

դեղին գºյնով:
(511)
դաս 29. մսից, խոզի մսից, ձկնեղենից
և
թռչնամսից
պատրաստված
սնºնդ,
պահածոյացված
և
ջերմային
մշակման
ենթարկված ﬕրգ և բանջարեղեն, ձº, պանիր,
կաթ, կաթնային պատրաստºկներ, մանրաթթº, աղանդեր, մասնավորապես, խորտիկներ` հիﬓականºմ մºրաբայի, դոնդողի,
կաթնամթերքի, մրգերի (ջերմամշակված կամ
պահածոյացված), և (կամ) ձվի հիմքի վրա,
որոնք վերաբերºմ են 29-րդ դասին, յոգºրտ,
յոգºրտի հիմքով ըմպելիքներ.
դաս 30.
սննդային սենդվիչներ, մսով
սենդվիչներ,
խոզի
մսով
սենդվիչներ,
ձկով
սենդվիչներ,
հավով
սենդվիչներ,
թխվածքաբլիթ, հաց, հրºշակեղեն քաղցր
խմորից
(գլխավորապես
խորիզով),
բիսկվիտներ,
շոկոլադ,
սºրճ,
սºրճի
փոխարինիչներ, թեյ, մանանեխ, վարսակի
ալյºր, խմորեղեն (ալրային հրºշակեղեն),
սոºսներ, հաﬔմºնքներ, շաքար, պաղպաղակ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ,
օշարակներ
և
այլ
նյºթեր
ըմպելիք
պատրաստելº համար, մրգահյºթ և խնձորի
հյºթ, շշալցված խﬔլº ջºր, սմºզներ.
դաս 43. ռեստորանների ծառայºթյºններ.
ծառայºթյºններ կապված ռեստորանների
գործºնեºթյան կամ սնºնդով և ըմպելիքով
ապահովող այլ հաստատºթյºնների հետ.
դºրս հանվող սննդի պատրաստºմ և վաճառք:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

21
21

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.06.2016

(210) 20151313

(111) 24546

(210) 20151342

(111) 24548

(220) 07.09.2015

(151) 08.06.2016

(220) 15.09.2015

(151) 08.06.2016

(181) 07.09.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Շահնազարյան, Երևան, Մարգարյան 39, բն. 16, AM

(181) 15.09.2025
(730) Բրիթիշ Աﬔրիքան Թըբեքոº (Բրենդս)
Ինք.(Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US

(442) 19.10.2015
(540)

(442) 02.12.2015
(310) 201581761 (320) 22.04.2015 (330) GE
(540)
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№ՄԱՍ 1

(526) «ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ» և «ВЫСШИЙ
СОРТ» գրառºﬓերն ինքնºրºյն պահպանºթյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
դեղին, կարﬕր, շագանակագºյն և վարդագºյն
գºնային համակցºթյամբ:
(511)
դաս 29. շոգեխաշած տավարի ﬕս՝ պահածոյացված:
_____________________

(210) 20151317

(111) 24547

(220) 07.09.2015

(151) 08.06.2016

(181) 07.09.2025
(730) Բրիթիշ Աﬔրիքան Թըբեքոº (Բրենդս)
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US
(442) 02.12.2015
(540)

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, մոխրագºյն, արծաթագºյն և կապºյտ
գºնային համակցºթյամբ:
(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լºցկի.
ծխելº պիտºյքներ:
(740) Զարºհի Մանºկյան
_____________________

(210) 20151380

(111) 24549

(220) 19.09.2015

(151) 08.06.2016

(181) 19.09.2025
(730) Սºրեն Բաբաջանյան, Երևան, Սոսեի 30, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լºցկի.
ծխելº պիտºյքներ:
(740) Զարºհի Մանºկյան
_____________________

22
22

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.06.2016

(511)
դաս 14. ազնիվ ﬔտաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված
կամ
դրանցով
պատված իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. ոսկերչական
իրեր,
զարդեր,
թանկարժեք
քարեր.
ժամացºյցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակºﬓեր,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. կենդանիների
մորթիներ. սնդºկներ և ճամփորդական
ճամպրºկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր.
դաս 20. կահºյք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից,
ºռենºց, եղջյºրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի
բեղից, կրիայի զրահից, խեցºց, սաթից,
սադափից, ծովի փրփºրից, այդ նյºթերի
փոխարինիչներից
կամ
պլաստմասսայից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերºմ.
դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ,
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ,
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական
ծաղիկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչարարական գործºնեºթյºն գործարարºթյան
ասպարեզºմ.
գրասենյակային
ծառայºթյºններ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրºﬓեր).
ապրանքների փաթեթավորºմ և պահպանºմ.
ճանապարհորդºթյºնների կազմակերպºմ:
_____________________

(111) 24550
(151) 08.06.2016
(181) 23.09.2025
(730) Չայնա Թըբեքոº Գºանգդոնգ Ինդասթրիալ Քո., Էլթիդի., CN

06/2

№ՄԱՍ 1

(540)

(526) Չինարեն գրառºﬓ ինքնºրºյն պահպանºթյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. էլեկտրոնային սիգարետներ. ծաﬔլº ծխախոտ.
սիգարետների տºփեր. սիգարներ. ծխախոտի
փոխարինիչներ պարºնակող սիգարետներ՝
ոչ բժշկական նպատակներով կիրառºթյան
համար, ծխողների համար կրակայրիչներ.
սիգարիլներ. ծխելº համար խոտաբºյսեր.
սիգարետի ծայրապանակներ. մոխրամաններ
ծխողների համար. լºցկիներ. սիգարետի
թºղթ. սիգարետի ֆիլտրեր:
(740) Զարºհի Մանºկյան
_____________________

(210) 20151396

(111) 24551

(220) 24.09.2015

(151) 08.06.2016

(181) 24.09.2025
(730) «ՎՎՎ գրºպ» ՍՊԸ, ք.Աբովյան, Կոտայքի
փ., բն 66, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(210) 20151393
(220) 23.09.2015

(442) 19.10.2015

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է կարﬕր, կանաչ, սպիտակ և մոխրագºյն գºնային
համակցºթյամբ:

23
23

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.06.2016

(511)
դաս 29. պահածոներ, մարինադներ, կոմպոտներ, մºրաբաներ, ջեﬔր:
_____________________

(210) 20151469

(111) 24552

(220) 08.10.2015

(151) 08.06.2016

(210) 20151514

(111) 24553

(220) 22.10.2015

(151) 08.06.2016
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(181) 22.10.2025
(730) Բրիթիշ Աﬔրիքն Թբեքոº (Բրենդս) Ինք.
(Դելավերի նահանգի կորպորացիա), US
(442) 02.12.2015
(310) 201581760 (320) 22.04.2015 (330) GE
(540)

(181) 08.10.2025
(730) ԷՆՕՔ Մարքեթինգ ԼԼՔ, AE
(442) 18.11.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մոխրագույն և սպիտակ գունային համակ-

(526) Արաբերեն գրառºﬓ ինքնºրºյն պահպանºթյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 4. քսանյºթեր. կլանող, թրջող և
կապակցող բաղադրºթյºններ փոշº համար.
վառելիք (այդ թվºմ՝ շարժիչային բենզին).
տեխնիկական
քսºքներ,
տեխնիկական
ճարպեր և տեխնիկական յºղեր, այդ թվºմ՝
շարժիչային, փոխհաղորդակի, կոմպրեսորային
յºղեր և յºղեր հիդրավլիկ համակարգերի
համար. յºղեր հպակների մշակման համար
և հպակային քսºքներ. ոչ քիﬕական
հավելանյºթեր յºղերի, վառելիքի համար,
մասնավորապես՝
բենզինի
և
դիզելային
վառելիքի համար. տեխնիկական քսºքների,
տեխնիկական
ճարպերի,
տեխնիկական
յºղերի, շարժիչային յºղերի, փոխհաղորդակի
յºղերի, կոմպրեսորային յºղերի և հիդրավլիկ
համակարգերի համար յºղերի ոչ քիﬕական
հավելանյºթեր:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

ցºթյամբ:
(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լºցկի.
ծխելº պիտºյքներ:
(740) Զարºհի Մանºկյան
_____________________

(210) 20151523

(111) 24554

(220) 23.10.2015

(151) 08.06.2016

(181) 23.10.2025
(730) Ինսթագրամ, ԼԼՔ, US
(442) 01.03.2016
(540)

(511)
դաս 9. ներբեռնվող համակարգչային
ծրագրեր պատկերների, տեսա-լսողական և
տեսագրական բովանդակºթյան փոփոխման
և
հաղորդման
համար.
ներբեռնվող
համակարգչային
ծրագրեր
պատկերների,
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տեսա-լսողական և տեսագրական բովանդակºթյան և դրանց հետ կապված տեքստերի
և տվյալների դիտման և փոխներգործºթյան
համար. ներբեռնվող համակարգչային ծրագրեր
բովանդակºթյան որոնման և հրապարակման և բովանդակºթյան բաժանորդագրման
համար. համակարգչային ծրագրեր ամսաթվի,
գտնվելº վայրի, մարդկանց և թեմաների
մակնշմամբ պատկերների, տեսա-լսողական
և տեսագրական բովանդակºթյան համար.
համակարգչային
ծրագրեր
տեղեկատվաորոնողական համակարգերի ապահովման
համար. համակարգչային ծրագրեր սոցիալական ցանցերի համար. համակարգչային
ծրագրեր
ինտերակտիվ
ընկերºթյºնների
ստեղծման, կառավարման և դրանց հետ
փոխներգործºթյան համար. համակարգչային
ծրագրեր
սոցիալական
ցանցերի
բովանդակºթյան կառավարման, վիրտºալ
ընկերºթյºնների
փոխներգործºթյան
և
պատկերների,
տեսա-լսողական
և
տեսագրական բովանդակºթյան, լºսանկարների,
տեսագրºթյºնների,
տվյալների,
տեքստերի, հաղորդագրºթյºնների, ﬔկնաբանºթյºնների,
գովազդային
հայտարարºթյºնների,
գովազդային
բնºյթի
հաղորդագրºթյºնների և տեղեկատվºթյան
փոխանցման
համար.
համակարգչային
ծրագրեր ստեղծման, խմբագրման, ցանց
ներբեռնման, ցանցից բեռնման, մºտքի
տրամադրման, դիտման, հրապարակման,
պատկերման,
մակնշման,
վիրտºալ
օրագրերºմ
(բլոգներºմ)
տեղադրման,
տվյալների հոսքային փոխանցման, հղºﬓերի
փոխանցման,
համառոտ
բնºթագրման,
կարծիքի
նշման,
ﬔկնաբանման,
ներդրման, փոխանցման, համատեղ օգտագործման, որոնման և տեղեկատվºթյան
տարածման այլ էլեկտրոնային ﬕջոցների
հետ
փոխներգործºթյան
համար.
համակարգչային
ծրագրեր
էլեկտրոնային
հաղորդագրºթյºնների վերաբերյալ ազդանշանների,
ծանºցºﬓերի,
հիշեցºﬓերի
համար. էլեկտրոնային հաղորդագրºթյºնների ºղարկման և ընդºնման համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային ծրագրեր
երրորդ անձանց գովազդի տարածման համար.
համակարգչային ծրագրեր՝ որպես կիրառական
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ծրագրավորման ինտերֆեյս (API) օգտագործելº համար. կիրառական ծրագրավորման
ինտերֆեյսի (API) տեսքով համակարգչային
ծրագրեր, որոնք հեշտացնºմ են ինտերակտիվ
ծառայºթյºնները սոցիալական ցանցերºմ
փոխներգործºթյան, ծրագրային հավելվածների մշակման և գովազդի ձեռք բերման և
տարածման համար. ինտերակտիվ լºսա- և
տեսասարքավորºﬓեր,
մասնավորապես`
թվային պատկերների և տեսագրºթյºնների
ֆիքսման, բեռնման, խմբագրման, տպման
և համատեղ օգտագործման համար ինտերակտիվ տերﬕնալներ.
դաս 25. հագºստ տղամարդկանց, կանանց
և երեխաների համար. տղամարդկանց, կանանց
և երեխաների հագºստ, մասնավորապես`
շապիկներ (բլºզներ), ֆºտբոլկաներ, բաճկոններ,
տոպեր,
տոլստովկաներ,
գլխի
ծածկոցներ, գլխարկներ, շորագլխարկներ.
կոշկեղեն.
դաս 35. շºկայագիտºթյան, գովազդի
և
առաջխաղացման
ծառայºթյºններ.
համակարգչային ցանցերով և հեռակապով
գովազդների տարածºմ երրորդ անձանց
համար. համակարգչային ցանցերով և հեռակապով
երրորդ
անձանց
ապրանքների
և
ծառայºթյºնների
առաջխաղացºմ.
խորհրդատվºթյºն
շºկայագիտºթյան
և
գովազդի բնագավառºմ. հետազոտºթյºններ
շºկայագիտºթյան ասպարեզºմ. շºկայագիտºթյան ասպարեզºմ հետազոտºթյºնների
վերաբերյալ տեղեկատվºթյան տրամադրºմ.
ինտերակտիվ
գովազդ.
ﬕջոցառºﬓերին
լºսա- և տեսասարքավորºﬓերի տրամադրման ﬕջոցով երրորդ անձանց ապրանքների
և ծառայºթյºնների առաջխաղացºմ, գովազդ
և շºկայագիտºթյºն (մարկետինգ).
դաս 38. հեռակապի ծառայºթյºններ.
լºսանկարների
և
տեսագրºթյºնների
տարածման
ծառայºթյºններ,
մասնավորապես`
լºսանկարներով
թվային
ֆայլերի, տեսաֆայլերի և տեսալսողական
բովանդակºթյան էլեկտրոնային փոխանցºմ
համացանցի օգտատերերի ﬕջև. հեռակապի
ծառայºթյºններ, մասնավորապես` պատկերների,
տեսալսողական
և
տեսագրական
բովանդակºթյան, լºսանկարների, տեսագրºթյºնների,
տվյալների,
տեքստերի,

25
25

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.06.2016

հաղորդագրºթյºնների, գովազդային հայտարարºթյºնների,
գովազդային
բնºյթի
հաղորդագրºթյºնների
և
տեղեկատվºթյան էլեկտրոնային փոխանցºմ. ﬕառանգ
(պիրինգային)
համակարգչային
ծառայºթյºններ, մասնավորապես` պատկերների,
տեսալսողական և տեսագրական բովանդակºթյան,
լºսանկարների,
տեսագրºթյºնների,
տվյալների,
տեքստերի,
հաղորդագրºթյºնների, գովազդի, գովազդային բնºյթի հաղորդագրºթյºնների և
տեղեկատվºթյան էլեկտրոնային փոխանցºմ.
համակարգչային, էլեկտրոնային և առցանց
տվյալների հիﬓապաշարներ մºտքի տրամադրºմ.
հեռահաղորդակցման
համար
առցանց
ֆորºﬓերի
տրամադրºմ,
մասնավորապես՝
բոլորին
հետաքրքրող
թեմաներով հաղորդագրºթյºնների փոխանցºմ. էլեկտրոնային և հրատապ հաղորդագրºթյºնների տրամադրման ծառայºթյºններ.
սոցիալական
ցանցերի
համար
զրºյցի
սենյակների տրամադրºմ. հեռակապի առցանց
հղºﬓերի տրամադրºմ, որն ապահովºմ է
վեբ-կայքերի օգտատերերի տեղափոխºմը այլ
անհատական և վեբ-էջեր.
դաս 41. զվարճºթյºնների ոլորտºմ
համակարգչային, էլեկտրոնային և ինտերակտիվ
հիﬓապաշարների
տվյալների
տրամադրºմ. էլեկտրոնային ամսագրերի և
վիրտºալ օրագրերի (բլոգների) հրապարակºմ
սպառողական և հատºկ բովանդակºթյան
օգտագործմամբ.
հրապարակման
ծառայºթյºններ, մասնավորապես՝ էլեկտրոնային
հրատարակºﬓերի հրապարակºմ երրորդ
անձանց համար. լºսա- և (կամ) տեսագրºթյºնների ինտերակտիվ տերﬕնալների
վարձºյթ լºսանկարներ և տեսաֆայլեր
ֆիքսելº, ներբեռնելº, խմբագրելº և համատեղ
օգտագործելº համար.
դաս 42. համակարգչային ծրագրերի
մշակºմ և կատարելագործºմ. վեբ-կայքերի
տրամադրºմ,
որը
հնարավորºթյºն
է
տալիս
օգտատերերին
փոխներգործելº
սոցիալական ցանցերի ﬕջոցով և կառավարել
բովանդակºթյºնը սոցիալական ցանցերºմ.
չբեռնվող
ծրագրերի
ժամանակավոր
օգտագործման տրամադրºմ սոցիալական
ցանցերի, սոցիալական ցանցերի բովան-
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դակºթյան
կառավարման,
վիրտºալ
ընկերºթյºնների ստեղծման և պատկերների,
տեսալսողական և տեսագրական բովանդակºթյան,
լºսանկարների,
տեսագրºթյºնների,
տվյալների,
տեքստերի,
հաղորդագրºթյºնների, գովազդային հայտարարºթյºնների,
գովազդային
բնºյթի
հաղորդագրºթյºնների և տեղեկատվºթյան
հաղորդման համար. չբեռնվող ծրագրերի
ժամանակավոր օգտագործման տրամադրºմ
պատկերների, տեսալսողական և տեսագրական
բովանդակºթյան
փոփոխման
և
իրականացման
համար.
չբեռնվող
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրºմ պատկերների, տեսալսողական
և տեսագրական բովանդակºթյան և դրանց
հետ կապված տեքստերի և տվյալների դիտման
և փոխներգործºթյան համար. չբեռնվող
ծրագրերի ժամանակավոր օգտագործման
տրամադրºմ բովանդակºթյան և բովանդակºթյºնը
հրապարակողների
որոնման
և
բովանդակºթյան
բաժանորդագրման
համար. չբեռնվող համակարգչային ծրագրեր
ամսաթվի, գտնվելº վայրի, մարդկանց և
թեմաների մակնշմամբ պատկերների, տեսալսողական և տեսագրական բովանդակºթյան
համար.
տեղեկատվºթյան
ապահովºմ
ինդեքսային որոնºﬓերի ﬕջոցով և տվյալների տեղեկատվական հիﬓապաշարներից.
որոնողական
ﬕջոցների
տրամադրºմ
հեռակապով տվյալներ ստանալº համար.
սոցիալական
ցանցերի ծառայºթյºնների
տրամադրºմ,
որոնք
թºյլ
են
տալիս
օգտատերերին
փոխանցել
անձնական
նºյնականացման տվյալները և փոխանակել
անձնական նºյնականացման տվյալները ﬕ
քանի կիրառական ծրագրերի և վեբ-կայքերի
հետ և ﬕ քանի
կիրառական ծրագրերի
և
վեբ-կայքերի
ﬕջև.
ծառայºթյºններ
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտºմ,
մասնավորապես՝
հեռակապի
ﬕջոցով հանդիպºﬓերի, ﬕջոցառºﬓերի
և ինտերակտիվ քննարկºﬓերի կազմակերպման
և
անցկացման
ինտերակտիվ
վեբ-ծառայºթյºնների տեղադրºմ երրորդ
անձանց համար. ծառայºթյºններ տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
ոլորտºմ,
մասնավորապես՝ գրանցված օգտատերերի
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վիրտºալ
ընկերºթյºնների
ստեղծºմ
պատկերների, տեսալսողական և տեսագրական բովանդակºթյան և դրանց հետ
կապված տվյալների և տեղեկատվºթյան
փոխանակման, դիտման, բաժանորդագրման
և փոխներգործºթյան համար. պրովայդերի
ծառայºթյºններ
հավելվածներ
մºտք
գործելº համար (ASP), մասնավորապես՝
համակարգչային կիրառական ծրագրային
հավելվածների տեղադրºմ երրորդ անձանց
համար.
պրովայդերի
ծառայºթյºններ
հավելվածներ
մºտք
գործելº
համար
(ASP) սոցիալական ցանցերի ծրագրային
ապահովման օգտագործման, սոցիալական
ցանցերի բովանդակºթյան կառավարման,
վիրտºալ ընկերºթյºնների ստեղծման և
պատկերների, տեսալսողական և տեսագրական
բովանդակºթյան,
լºսանկարների,
տեսագրºթյºնների, տվյալների, տեքստերի,
հաղորդագրºթյºնների, գովազդային հայտարարºթյºնների,
գովազդային
բնºյթի
հաղորդագրºթյºնների և տեղեկատվºթյան
հաղորդման համար. ստեղծման, խմբագրման,
ցանց ներբեռնման, ցանցից բեռնման, մºտքի
տրամադրման, դիտման, հրապարակման,
պատկերման,
մակնշման,
վիրտºալ
օրագրերºմ
(բլոգներºմ)
տեղադրման,
տվյալների հոսքային փոխանցման, հղºﬓերի
փոխանցման,
համառոտ
բնºթագրման,
կարծիքի նշման, ﬔկնաբանման, ներդրման,
փոխանցման,
համատեղ
օգտագործման,
որոնման և տեղեկատվºթյան տարածման
այլ
էլեկտրոնային
ﬕջոցների
հետ
փոխներգործºթյան համար համակարգչային
ծրագրերի
օգտագործմամբ
հավելվածներ
մºտք գործելº պրովայդերի ծառայºթյºններ
(ASP).
պրովայդերի
ծառայºթյºններ
հավելվածներ մºտք գործելº համար (ASP)
կիրառական ծրագրային ինտերֆեյսի (API)
ծրագրերի օգտագործմամբ, որը հեշտացնºմ
է սոցիալական ցանցերºմ փոխներգործելº
ինտերակտիվ ծառայºթյºնները, ծրագրային
հավելվածների
մշակºմը
և
գովազդի
ձեռքբերºմը
և
տարածºմը.
ծրագրերի
օգտագործմամբ հավելվածներ մºտք գործելº
պրովայդերի ծառայºթյºններ (ASP) առքի,
վաճառքի,
վերահսկման,
գնահատման,
օպտիմալացման, ծրագրավորման, վերլº-
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ծºթյան, առաքման և ինտերնետ-գովազդի
և շºկայագիտºթյան վերաբերյալ հաշվետվºթյան
տրամադրման
օգտագործման
համար.
ծրագրերի
օգտագործմամբ
հավելվածներ մºտք գործելº պրովայդերի
ծառայºթյºններ (ASP) ինտերնետ-գովազդի
և շºկայագիտական գործառնºթյան նախագծման
և
կառավարման
օգտագործման
համար. հարթակը որպես ծառայºթյºն (PAAS)
սոցիալական ցանցերºմ համակարգչային
ծրագրային
հարթակների
օգտագործման,
սոցիալական բովանդակºթյան կառավարման,
վիրտºալ ընկերºթյºնների ստեղծման և
պատկերների, տեսալսողական և տեսագրական բովանդակºթյան, լºսանկարների,
տեսագրºթյºնների, տվյալների, տեքստերի,
հաղորդագրºթյºնների, գովազդային հայտարարºթյºնների,
գովազդային
բնºյթի
հաղորդագրºթյºնների և տեղեկատվºթյան
հաղորդման
համար.
համակարգչային
ծրագրերի վարձºյթ, որը հնարավորºթյºն
է տալիս օգտատերերին ցանցºմ պատկերներ, տեսագրային և տեսալսողական
բովանդակºթյºն ներբեռնել, խմբագրել և
փոխանակել.
դաս 45. ինտերակտիվ ծառայºթյºններ
սոցիալական ցանցերի ոլորտºմ. ինտերնետին
հասանելիºթյºն պահանջող ծառայºթյºններ
սոցիալական
ծանոթºթյºնների,
սոցիալական ցանցերի և ծանոթºթյºնների ծառայºթյºնների
ոլորտºմ.
տեղեկատվºթյան
տրամադրºմ տվյալների հիﬓապաշարների
տեսքով, որը ներառºմ է սոցիալական ցանցերի, սոցիալական ծանոթºթյºնների և
սիրային շփման ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվºթյºն:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151598

(111) 24555

(220) 04.11.2015

(151) 08.06.2016
(181) 04.11.2025

(730) Աﬔրիքն-Սիգրեթ Քամփնի (Օվերսիզ)
Լիﬕթիդ, CH
(442) 02.12.2015
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(730) «Ինստիգեյթ դիզայն» ՓԲԸ, Երևան,
Թոթովենց 3-18, AM

(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լºցկի.
ծխելº պիտºյքներ:

(442) 03.02.2016
(540)

(740) Զարºհի Մանºկյան
_____________________

(210) 20151605

(111) 24556

(220) 06.11.2015

(151) 08.06.2016

(181) 06.11.2025
(730) Կարեն Մարգարյան, ք. Երևան, Երզնկյան
30, AM

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
երկնագºյն, սև և սպիտակ գºնային համակ-

(442) 02.12.2015
(540)

ցºթյամբ:
(511)
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայºթյºններ և հետազոտºթյºններ և
դրանց հետ կապված մշակºﬓեր. արդյºնաբերական վերլºծºﬓեր և հետազոտºթյºններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակºմ և կատարելագործºմ:
_____________________

(511)
դաս 29. ﬕս, ձºկ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մºրաբա,
կոմպոտ. ձº, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յºղեր և ճարպեր.
դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոºսներ
(հաﬔմºնք). հաﬔմºնք. սառºյց:

(210) 20151629

(111) 24558

(220) 13.11.2015

(151) 08.06.2016

(181) 13.11.2025
(730) «Կերբեդանց ջեյ դաբլ յº» ՍՊԸ, Երևան,
Ադոնցի 10, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20151610

(111) 24557

(526) «3D Jewelry & Watch Modeling School»

(220) 09.11.2015

(151) 08.06.2016

արտահայտºթյºնն ինքնºրºյն պահպանº-

(181) 09.11.2025

թյան օբյեկտ չէ:
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է սև,
կանաչ և սպիտակ գºնային համակցºթյամբ:
(511)
դաս 41. կրթºթյºն (դաստիարակºթյºն,
ºսºցºմ). ºսºﬓական գործընթացի ապահովºմ, զվարճºթյºններ. մարզական և մշակºթային ﬕջոցառºﬓերի կազմակերպºմ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայºթյºններ
և
հետազոտºթյºններ
և
դրանց
հետ
կապված
մշակºﬓեր.
արդյºնաբերական
վերլºծºﬓեր
և
հետազոտºթյºններ.
համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակºմ և
կատարելագործºմ:
_____________________

(210) 20151658

(111) 24559

(220) 18.11.2015

(151) 08.06.2016

(181) 18.11.2025
(730) Լինեթ Լթդ, CY, «Պերսեյ սթայլ» ՍՊԸ, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 3. մանկական թաց անձեռոցիկներ.
դաս 5. մանկական տակդիրներ:
(740) Արեգ Պետրոսյան
_____________________

(210) 20151661

(111) 24560

(220) 18.11.2015

(151) 08.06.2016

(181) 18.11.2025
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյº «Ինգաֆարմ», RU
(442) 18.12.2015
(540)
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(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստºկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151662

(111) 24561

(220) 18.11.2015

(151) 08.06.2016

(181) 18.11.2025
(730) Մորիսն Բոºմոր Դիսթիլրզ Լիﬕթիդ, GB
(442) 18.01.2016
(310) AL/T/2015/413 (320) 03.07.2015 (330) AL
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառºթյամբ գարեջրի). վիսկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151671

(111) 24562

(220) 19.11.2015

(151) 08.06.2016

(181) 19.11.2025
(730) Անժել Դարչինյան, Երևան, Բաղրամյան
56, բն. 58, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստºկներ
և այլ նյºթեր լվացքի համար. պատրաստºկներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
օճառներ. օծանելիք, եթերային յºղեր, կոսﬔտիկական ﬕջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. ատաﬕ փոշիներ և մածºկներ.
դաս 14. ազնիվ ﬔտաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. ոսկերչական իրեր,
զարդեր, թանկարժեք քարեր. ժամացºյցներ և
այլ ժամանակաչափ սարքեր.
դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից
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պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերºմ. տպագրական արտադրանք.
նյºթեր կազմարարական աշխատանքների
համար.
լºսանկարներ.
թղթագրենական
պիտºյքներ. կպչºն նյºթեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտºյքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրաﬔքենաներ և գրասենյակային պիտºյքներ (բացառºթյամբ կահºյքի). ºսºցողական նյºթեր և դիտողական ձեռնարկներ
(բացառºթյամբ սարքավորºﬓերի). պլաստմասսայե նյºթեր փաթեթավորման համար,
որոնք
ընդգրկված
չեն
այլ
դասերºմ.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակºﬓեր,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. կենդանիների
մորթիներ. սնդºկներ և ճամփորդական
ճամպրºկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպºնգներ.
խոզանակներ (բացառºթյամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյºթեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառºթյամբ
շինարարական
ապակº).
ապակյա,
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ.
դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ
գործարարºթյան
ասպարեզºմ.
վարչարարական գործºնեºթյºն գործարարºթյան
ասպարեզºմ. գրասենյակային ծառայºթյºններ:
(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20151673

(111) 24563

(220) 19.11.2015

(151) 08.06.2016

(181) 19.11.2025
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU
(442) 18.12.2015
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(540)

(511)
դաս 5. անալգետիկներ. հակաբիոտիկներ.
ճանապարհորդական դեղատºփեր (լցված).
առաջին օգնºթյան դեղատºփեր. բալզամներ
բºժական
նպատակների
համար.
ապարանջաններ բժշկական նպատակների
համար.
պատվաստանյºթեր.
դիետիկ
նյºթեր բժշկական նպատակների համար.
սննդային հավելºﬓեր. պատիճներ դեղերի
համար.
պատիճներ
դեղագործական
նպատակների համար. կարաﬔլներ բժշկական
նպատակների համար. կոշտºկների դեմ
օղակներ ոտքերի համար. հակառևմատիկ
օղակներ. դեղորայքային կոնֆետներ. ﬕկրոօրգանիզﬓերի
կºլտºրաներ
բժշկական
և
անասնաբºժական
նպատակների
համար. սպեղանալաթ. քսºքներ. քսºքներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
դեղորայքային յºղեր. դեղորայք. դեղորայք
անասնաբºժական նպատակների համար.
դեղորայք
մարդկանց
համար.
դիետիկ
ըմպելիքներ
բժշկական
նպատակների
համար. դեղորայքային թºրﬔր. եփºկներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
բժշկական
սպեղանալաթեր.
վիրակապեր
կոմպրեսների համար. մանրէական պատրաստºկներ բժշկական և անասնաբºժական
նպատակների
համար.
մանրէաբանական
պատրաստºկներ բժշկական կամ անասնաբºժական նպատակների համար. կենսաբանական պատրաստºկներ անասնաբºժական
նպատակների
համար.
կենսաբանական
պատրաստºկներ բժշկական նպատակների
համար. անասնաբºժական պատրաստºկներ.
վիտաﬕնային
պատրաստºկներ.
դեղագործական պատրաստºկներ. քիﬕադեղագործական պատրաստºկներ. քիﬕական
պատրաստºկներ բժշկական նպատակների
համար.
քիﬕական
պատրաստºկներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
սպիտակºցային սննդային մթերք բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ սննդային
մթերք բժշկական նպատակների համար.
մաստակ բժշկական նպատակների համար.
դեղորայքային ﬕջոցներով տոգորված անձե-
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ռոցիկներ. սºպոզիտորիաներ. բժշկական
մոﬔր. օշարակներ դեղագործական նպատակների
համար.
քսºքներ
բժշկական
նպատակների համար. օժանդակ ﬕջոցներ
բժշկական նպատակների համար.
դեղաբºյսեր. դեղորայքային թեյեր. խոտաբºյսերով
թեյեր
բժշկական
նպատակների
համար. էլիքսիրներ (դեղագործական պատրաստºկներ):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151674

(111) 24564

(220) 19.11.2015

(151) 08.06.2016

(181) 19.11.2025
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU
(442) 18.12.2015
(540)

(511)
դաս 5. անալգետիկներ. հակաբիոտիկներ.
ճանապարհորդական
դեղատºփեր
(լցված). առաջին օգնºթյան դեղատºփեր.
բալզաﬓեր բºժական նպատակների համար.
ապարանջաններ բժշկական նպատակների
համար.
պատվաստանյºթեր.
դիետիկ
նյºթեր բժշկական նպատակների համար.
սննդային հավելºﬓեր. պատիճներ դեղերի
համար.
պատիճներ
դեղագործական
նպատակների համար. կարաﬔլներ բժշկական նպատակների համար. կոշտºկների դեմ
օղակներ ոտքերի համար. հակառևմատիկ
օղակներ.
դեղորայքային
կոնֆետներ.
ﬕկրոօրգանիզﬓերի կºլտºրաներ բժշկական և անասնաբºժական նպատակների
համար. սպեղանալաթ. քսºքներ. քսºքներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
դեղորայքային յºղեր. դեղորայք. դեղորայք
անասնաբºժական նպատակների համար.
դեղորայք
մարդկանց
համար.
դիետիկ
ըմպելիքներ
բժշկական
նպատակների
համար. դեղորայքային թºրﬔր. եփºկներ
դեղագործական
նպատակների
համար.
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բժշկական
սպեղանալաթեր.
վիրակապեր
կոմպրեսների
համար.
մանրէական
պատրաստºկներ բժշկական և անասնաբºժական նպատակների համար. մանրէաբանական
պատրաստºկներ
բժշկական
կամ
անասնաբºժական
նպատակների
համար. կենսաբանական պատրաստºկներ
անասնաբºժական նպատակների համար.
կենսաբանական պատրաստºկներ բժշկական
նպատակների համար. անասնաբºժական
պատրաստºկներ. վիտաﬕնային պատրաստºկներ. դեղագործական պատրաստºկներ.
քիﬕադեղագործական
պատրաստºկներ.
քիﬕական պատրաստºկներ բժշկական նպատակների համար. քիﬕական պատրաստºկներ դեղագործական նպատակների համար.
սպիտակºցային սննդային մթերք բժշկական
նպատակների համար. դիետիկ սննդային
մթերք բժշկական նպատակների համար.
մաստակ բժշկական նպատակների համար.
դեղորայքային ﬕջոցներով տոգորված անձեռոցիկներ. սºպոզիտորիաներ. բժշկական մոﬔր.
օշարակներ դեղագործական նպատակների
համար. քսºքներ բժշկական նպատակների
համար. օժանդակ ﬕջոցներ բժշկական
նպատակների
համար.
դեղաբºյսեր.
դեղորայքային թեյեր. խոտաբºյսերով թեյեր
բժշկական նպատակների համար. էլիկսիրներ
(դեղագործական պատրաստºկներ):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151675

(111) 24565

(220) 19.11.2015

(151) 08.06.2016

(181) 19.11.2025
(730) Բիմ Սանթորի ՅºՔեյ Լիﬕթիդ, GB
(442) 18.01.2016
(310) AL/T/2015/415 (320) 03.07.2015 (330) AL
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառºթյամբ գարեջրի). վիսկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

31
31

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.06.2016

(210) 20151676

(111) 24566

(210) 20151754

(111) 24569

(220) 19.11.2015

(151) 08.06.2016

(220) 07.12.2015

(151) 08.06.2016

(181) 19.11.2025
(730) Մեյքրզ Մարք Դիսթիլըրի, Ինք., Կենտºկիի նահանգ, US

(181) 07.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM

(442) 18.01.2016
(310) AL/T/2015/414 (320) 03.07.2015 (330) AL
(540)

(442) 16.02.2016
(540)
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառºթյամբ գարեջրի). վիսկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է բաց
(210) 20151687

(111) 24567

և մºգ կապºյտ, երկնագºյն, սպիտակ, մոխրա-

(220) 23.11.2015

(151) 08.06.2016

գույն, կարմիր և շագանակագույն գու նային

(181) 23.11.2025
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(442) 03.02.2016
(540)
(511)
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային ﬕջոցներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151718

(111) 24568

(220) 30.11.2015

(151) 08.06.2016

(181) 30.11.2025
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US
(442) 18.12.2015
(540)
(511)
դաս 3. կոսﬔտիկական ﬕջոցներ. մաշկի
քսºքներ. մաշկի խոնավացºցիչներ. քսºքներ
աչքերի համար. մաշկի խնամքի ոչ բºժական
պատրաստºկներ. ոչ բºժական արդºզարդի
պարագաներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

համակցºթյամբ:
(511)
դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոºսներ
(հաﬔմºնք). հաﬔմºնք. սառºյց:
_____________________

(210) 20151773

(111) 24570

(220) 09.12.2015

(151) 08.06.2016

(181) 09.12.2025
(730) Հաﬔստ Ապրալեան, Երևան, Քեռº 35,
բն. 71, բլºր, AM
(442) 18.01.2016
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորան, սրճարան, ճաշարան,
պանդոկ, հյºրանոց, մոթել, հոթել, բար:
_____________________

32
32

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.06.2016
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(540)

(210) 20151786

(111) 24571

(220) 11.12.2015

(151) 08.06.2016

(181) 11.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 18.01.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է սպիտակ, կարﬕր, կանաչ, նարնջագºյն, դեղին, բաց
և մºգ մանºշակագºյն, վարդագºյն և կապºյտ

(526) «Сода», «пишевая», «ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО»
և «НАТРИЙ ДВУУГЛЕКИСЛЫЙ» գրառºﬓերն
ինքնºրºյն պահպանºթյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, դեղին, մոխրագույն, նարնջագույն,
սպիտակ և կապºյտ գºնային համակցºթյամբ:
(511)
դաս

30.

կերակրի

սոդա

(նատրիºﬕ

բիոկարբոնատ սննդի համար):
_____________________

(210) 20151788

(111) 24572

(220) 11.12.2015

(151) 08.06.2016
(181) 11.12.2025

(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 18.01.2016

գºնային համակցºթյամբ:
(511)
դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերºմ. տպագրական արտադրանք.
նյºթեր կազմարարական աշխատանքների
համար.
լºսանկարներ.
թղթագրենական
պիտºյքներ. կպչºն նյºթեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտºյքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրաﬔքենաներ և գրասենյակային պիտºյքներ
(բացառºթյամբ
կահºյքի).
ºսºցողական
նյºթեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ
(բացառºթյամբ սարքավորºﬓերի). պլաստմասսայե նյºթեր փաթեթավորման համար,
որոնք
ընդգրկված
չեն
այլ
դասերºմ.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սºրճի փոխարինիչներ.
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոºսներ (հաﬔմºնք).
հաﬔմºնք. սառºյց:
_____________________

33
33

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.06.2016

(210) 20151805

(111) 24573

(210) 20151821

(111) 24575

(220) 15.12.2015

(151) 08.06.2016

(220) 17.12.2015

(151) 08.06.2016

(181) 15.12.2025
(730) «Էտտո քիդս» ՍՊԸ, Երևան, Մանթաշյան
28/4, AM

(181) 17.12.2025
(730) «Նանե տºր» ՍՊԸ, Երևան, Տ. Պետրոսյան
10, AM

(442) 18.01.2016
(540)

(442) 18.01.2016
(540)
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(526) «tour» բառն ինքնºրºյն պահպանºթյան
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապºյտ, կարﬕր և սպիտակ գºնային համակ(526) «KIDS» բառն ինքնºրºյն պահպանºթյան
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է սև,
սպիտակ, դեղին, կարﬕր, կանաչ, կապºյտ,

ցºթյամբ:
(511)
դաս 39. տºրիզմ և ավիատոմսերի վաճառք:
_____________________

մանºշակագºյն, թանաքագºյն և գազարագºյն
գºնային համակցºթյամբ:
(511)
դաս
28.
խաղեր
և
խաղալիքներ.
մարﬓամարզական և սպորտային իրեր,
տոնածառի զարդեր.
դաս 41. կրթºթյºն (դաստիարակºթյºն,
ºսºցºմ).
ºսºﬓական
գործընթացի
ապահովºմ, զվարճºթյºններ. մարզական և
մշակºթային ﬕջոցառºﬓերի կազմակերպºմ:
_____________________

(210) 20151815

(111) 24574

(220) 17.12.2015

(151) 08.06.2016

(210) 20151827

(111) 24576

(220) 21.12.2015

(151) 08.06.2016

(181) 21.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 18.01.2016
(540)

(181) 17.12.2025
(730) Տիտան Ինթըրնեյշընլ, Ինք., US
(442) 18.01.2016
(540)

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

(526) «Coffe», «robusta & arabica» գրառºﬓերն
ինքնºրºյն պահպանºթյան օբյեկտներ չեն:

34
34

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.06.2016

(591) Ապրանքային

նշանը պահպանվում է

կարﬕր, սև և ոսկեգºյն գºնային համակցºթյամբ:
(511)
դաս 30. սºրճ և սºրճի փոխարինիչներ:
_____________________

(210) 20151848

(111) 24577

(220) 23.12.2015

(151) 08.06.2016

(181) 23.12.2025
(730) Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ ԷլԹիԴի, FN
(442) 16.02.2016
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառºթյամբ գարեջրի):
(740) Զարºհի Մանºկյան
_____________________

(210) 20151859

(111) 24578

(220) 24.12.2015

(151) 08.06.2016

(181) 24.12.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
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համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելº համար,
ծաﬔլº ծխախոտ, հոտ քաշելº ծխախոտ,
կրետեկ. սնºս. ծխախոտի փոխարինիչներ
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելº
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
տաքացման ընթացքºմ առաջացող աերոզոլի
ﬔջ պարºնակվող նիկոտինը վերացնելº
համար. նիկոտինային հեղºկ լºծºյթներ
էլեկտրոնային սիգարետներºմ օգտագործման
համար. ծխելº պիտºյքներ, սիգարետի թºղթ,
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, ﬔտաղական
տºփեր
ծխախոտի
համար,
սիգարետի
տºփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելº
համար, վառիչներ, լºցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151860

(111) 24579

(220) 24.12.2015

(151) 08.06.2016

(181) 24.12.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 03.02.2016
(540)

(442) 03.02.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապºյտ, երկնագºյն, սպիտակ, մոխրագºյն,

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապºյտ, երկնագºյն, սպիտակ, մոխրագºյն և
կարﬕր գºնային համակցºթյամբ:
(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված
ծխախոտ.
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելº

կարﬕր և սև գºնային համակցºթյամբ:
(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված
ծխախոտ.
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելº
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելº համար,
ծաﬔլº ծխախոտ, հոտ քաշելº ծխախոտ,
կրետեկ. սնºս. ծխախոտի փոխարինիչներ
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելº
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համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
տաքացման ընթացքºմ առաջացող աերոզոլի
ﬔջ պարºնակվող նիկոտինը վերացնելº
համար. նիկոտինային հեղºկ լºծºյթներ
էլեկտրոնային սիգարետներºմ օգտագործման
համար. ծխելº պիտºյքներ, սիգարետի թºղթ,
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, ﬔտաղական
տºփեր
ծխախոտի
համար,
սիգարետի
տºփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելº
համար, վառիչներ, լºցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________
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(540)

(526) «SI VIS PACEM, PARA BELLUM» արտահայտºթյºնն ինքնºրºյն պահպանºթյան օբյեկտ
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20151893

(111) 24580

կապºյտ, սև և սպիտակ գºնային համակցº-

(220) 30.12.2015

(151) 08.06.2016

թյամբ:
(511)
դաս 41. կրթºթյºն (դաստիարակºթյºն,
ºսºցºմ). ºսºﬓական գործընթացի ապահովºմ, զվարճºթյºններ. մարզական և
մշակºթային ﬕջոցառºﬓերի կազմակերպºմ:
_____________________

(181) 30.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(511)
դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոºսներ
(հաﬔմºնք). հաﬔմºնք. սառºյց:
_____________________

(210) 20151894

(111) 24581

(220) 30.12.2015

(151) 08.06.2016

(181) 30.12.2025
(730)
«Աշխարհազոր»
երիտասարդական,
կրթական հասարակական կազմակերպºթյºն,
Երևան, Ն. Ստեփանյան 14, բն. 8, AM
(442) 03.02.2016

(210) 20160008

(111) 24582

(220) 14.01.2016

(151) 08.06.2016

(181) 14.01.2026
(730) Ջփեն Թբեքոº Ինք., JP
(442) 01.03.2016
(540)
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված
ծխախոտ. ծխելº ծխախոտ, չիբºխի ծխախոտ,
ինքնափաթթºկի ծխախոտ, ծաﬔլº ծխախոտ,
ծաﬔլº ծխախոտ «սնºս». սիգարետներ,
պապիրոսներ, էլեկտրոնային սիգարետներ,
սիգարներ, սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելº
պիտºյքներ, ընդգրկված 34-րդ դասºմ,
սիգարետի
թºղթ,
պապիրոսի
թºղթ,
սիգարետի պարկºճներ և լºցկի:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________
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(210) 20160044

(111) 24583

(210) 20160081

(111) 24585

(220) 22.01.2016

(151) 08.06.2016

(220) 05.02.2016

(151) 08.06.2016

(181) 22.01.2026

(181) 05.02.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM

(730) Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ ԷլԹիԴի, FN
(442) 16.02.2016
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(442) 01.03.2016
(540)

(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառºթյամբ գարեջրի):
(740) Զարºհի Մանºկյան
_____________________

(210) 20160059

(111) 24584

(220) 29.01.2016

(151) 08.06.2016
(181) 29.01.2026

(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան,
Թավրիզյան 46, AM
(442) 16.02.2016
(540)

(526) Չինական հիերոգլիֆներով արված գրառºﬓ ինքնºրºյն պահպանºթյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է սև,
սպիտակ, կանաչ, կապºյտ և կարﬕր գºնային
համակցºթյամբ:
(511)
դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի
փոխարինիչներ.

բրինձ,

տապիոկա,

սագո,

ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոºսներ
(հաﬔմºնք). հաﬔմºնք. սառºյց:
_____________________

(526) «H2O» և «VODKA» գրառºﬓերն ինքնºրºյն

պահպանºթյան օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 33. օղի:
_____________________

(210) 20160245

(111) 24586

(220) 02.03.2016

(151) 08.06.2016
(181) 02.03.2026

(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 16.03.2016
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(526) Չինական հիերոգլիֆներով արված գրառºﬓ ինքնºրºյն պահպանºթյան օբյեկտ չէ:
(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվºմ է սև,
սպիտակ, կանաչ և կարﬕր գºնային համակցºթյամբ:
(511)
դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյºր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրºշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, ﬔղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոºսներ
(հաﬔմºնք). հաﬔմºնք. սառºյց:
_____________________
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ՏեղեկÏթյÏններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողÏթյան երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

288

13.05.2026

Փինաթս Ուորլդºայդ ԼԼՔ, US

291

17.05.2026

Ֆեռերո Ս.պ.Ա., IT

292

17.05.2026

Ֆեռերո Ս.պ.Ա., IT

293

17.05.2026

Ֆեռերո Ս.պ.Ա., IT

294

17.05.2026

Ֆեռերո Ս.պ.Ա., IT

295

17.05.2026

Ֆեռերո Ս.պ.Ա., IT

296

17.05.2026

Ֆեռերո Ս.պ.Ա., IT

308

17.05.2026

Բարիլա Ջ. ե Ր. Ֆրաթելի - Սոչիետա պեր Ազիոնի, IT

1006

14.05.2026

Հարդ Ռոք Լիﬕթիդ, JE

1203

08.01.2026

Պեռնո Ռիկար ՅºԷսԷՅ, ԷլԷլՍի, US

1371

02.05.2026

Սանտեն Ֆարմասյºթիքլ Քո., Լթդ., JP

1400

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1406

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1408

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1413

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1425

16.05.2026

Յºնիլևր Ն.Վ., NL

1439

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1442

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1443

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1446

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1448

16.05.2026

ՖԻԹ ԳմբՀ, DE

1453

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1468

17.05.2026

Բºլովա Քորփորեյշն, Նյº Յորքի նահանգ, US

1469

17.05.2026

Բºլովա Քորփորեյշն, Նյº Յորքի նահանգ, US

1470

17.05.2026

Բºլովա Քորփորեյշն, Նյº Յորքի նահանգ, US

1504

16.05.2026

Փրոքթր ընդ Գեմբլ Հոլդինգ ԳմբՀ, DE

1505

16.05.2026

Փրոքթր ընդ Գեմբլ Հոլդինգ ԳմբՀ, DE

1506

16.05.2026

Փրոքթր ընդ Գեմբլ Հոլդինգ ԳմբՀ, DE

1509

16.05.2026

Զիտրագ Թրեյդինգ Ս.Ա., LU
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Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը
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(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

1512

16.05.2026

Զիտրագ Թրեյդինգ Ս.Ա., LU

1719

17.05.2026

DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A., IT

1720

17.05.2026

Դեվիդ Քամփարի-Միլանո Ս.պ.Ա., IT

1734

17.05.2026

Ֆիատ Գրºփ Մարքեթինգ ընդ Քորփորեյթ Քոմյºնիքեյշն Ս.պ.Ա., IT

1736

17.05.2026

Լյºքսոտիքա Գրºփ Ս.պ.Ա., IT

1794

13.05.2026

ԷլՎիԷմԷյչ Ֆրեգրընս Բրենդս Ս.Ա., FR

1801

17.05.2026

Արնեգ Ս.պ.Ա., IT

2051

17.05.2026

Օրլան Ս.Ա., FR

2073

17.05.2026

Բլեք ընդ Դեքր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2077

17.05.2026

Պյºի Ֆրանս, ՍԱՍ, FR

2116

17.05.2026

Դը Էբսլյºթ Քամփնի Ակտիեբոլագ, SE

2117

17.05.2026

Դը Էբսլյºթ Քամփնի Ակտիեբոլագ, SE

2118

17.05.2026

Դը Էբսլյºթ Քամփնի Ակտիեբոլագ, SE

2138

20.05.2026

Լºքաս Ինդասթրիզ Լիﬕթիդ, GB

2139

20.05.2026

Լºքաս Ինդասթրիզ Լիﬕթիդ, GB

2150

20.05.2026

Սթյºդիըº ԱյՓի Հոլդինգս ԼԼՔ, US

2164

20.05.2026

Իթն Հիդրոլիքս ԷլԷլՍի, US

2186

20.05.2026

Թերմո Քինգ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ,, US

2187

20.05.2026

Թերմո Քինգ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ,, US

2205

20.05.2026

ԹԳԻ Ֆրայդիզ օֆ Մինեսոտա Ինք., Մինեսոտայի նահանգ, US

2206

20.05.2026

ԹԳԻ Ֆրայդիզ օֆ Մինեսոտա Ինք., Մինեսոտայի նահանգ, US

2586

20.11.2025

Պեռնո Ռիկար ՅºԷսԷՅ, ԷլԷլՍի, US

2727

20.11.2025

Պեռնո Ռիկար ՅºԷսԷՅ, ԷլԷլՍի, US

2781

20.11.2025

Ջի. Դի. Սիըրլ ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

3283

23.07.2026

Բրաºն-Ֆորման Պոլսկա Սպ. զ.օ.օ, PL

3300

31.10.2026

Բºլովա Քորփորեյշն, Նյº Յորքի նահանգ, US

3386

23.12.2026

ԹիԲիԷլ Լայսընսինգ ԷլԷլՍի, US

3387

23.12.2026

ԹիԲիԷլ Լայսընսինգ ԷլԷլՍի, US

3397

16.05.2026

Հարդ Ռոք Լիﬕթիդ, JE

3400

27.09.2026

Ջեք Դենիելս Փրոփերթիզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

3401

27.09.2026

Ջեք Դենիելս Փրոփերթիզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

3477

01.07.2026

ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US

3541

16.05.2026

Վան Քլիֆ ընդ Արփըլս ՍԱ, CH

40
40

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.06.2016

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

06/2

№ՄԱՍ 1

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

3564

08.07.2026

Մազդա Մոթոր Քորփորեյշն, JP

3674

30.04.2026

Օթիս Էլեվեյթր Քամփնի, One Carrier Place, Farmington, CT USA 06032, US

10797

18.07.2026

«Արﬔնիան տիտանիºմ փրոդաքշն» ՍՊԸ, Երևան, Արին-Բերդի 3/21, AM

11073

02.06.2026

«Թամարա» ՍՊԸ, Աբովյան, Նաիրյան 1, AM

11103

12.04.2026

Օթիս Էլեվեյթր Քամփնի, One Carrier Place, Farmington, CT USA 06032, US

11112

26.04.2026

Տակեդա Ֆարմասյºթիքլ Քամփնի Լիﬕթիդ, JP

11355

30.05.2026

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

11430

06.07.2026

Տակեդա Ավստրիա ԳմբՀ, AT

11432

26.07.2026

«Գետափի գինº գործարան» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, գյºղ Գետափ, AM

11495

28.06.2026

Օրիոն Քորփորեյշն, KR

11496

28.06.2026

Օրիոն Քորփորեյշն, KR

11572

12.10.2026

«Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 1 թ., շ. 45, բն. 22, AM

11704

17.05.2026

«Պեգաս էլեգանտ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 44, բն. 22, AM

41
41

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ
ՀԱՅՏԵՐ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նÏյնականացման
ﬕջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
210
220
230
310
320
330
511
540
551
554
555
556
730

հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցÏցահանդեսային կամ այլ առաջնÏթյան թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնÏթյան թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
ապրանքների և (կամ) ծառայÏթյÏնների ցանկը
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
հայտատÏն, հասցեն, երկրի կոդը

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.06.2016

№

06/2

ՏեղեկÏթյÏններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20160402
(220) 30.03.2016
(730) ՕՕՕ «Թոﬕ Ֆելգեն», RU
(540)

(511)
դաս 40. նյºթերի մշակºմ, մասնավորապես՝
հղկամշակºմ, զոդºմ, քրոմատացºմ, ﬔտաղապատºմ, գալվանապատºմ, անագապատºմ
(կլայեկºմ), դարբնագործºթյºն, ֆրեզավորºմ,
ցինկապատºմ, փորագրºմ, ﬔտաղների մշակºմ,
ﬔտաղների կոփºմ, նիկելապատºմ, ողորկºմ
հղկանյºթերով, ներկºմ, պղնձապատºմ, ﬔտաղների ձºլºմ:
--------------

(210) 20160403
(220) 30.03.2016
(730) ՕՕՕ «Թոﬕ Ֆելգեն», RU
(540)

(511)
դաս 40. նյºթերի մշակºմ, մասնավորապես՝
հղկամշակºմ, զոդºմ, քրոմատացºմ, ﬔտաղապատºմ, գալվանապատºմ, անագապատºմ
(կլայեկºմ), դարբնագործºթյºն, ֆրեզավորºմ,
ցինկապատºմ, փորագրºմ, ﬔտաղների մշակºմ,
ﬔտաղների կոփºմ, նիկելապատºմ, ողորկºմ
հղկանյºթերով, ներկºմ, պղնձապատºմ, ﬔտաղների ձºլºմ:
--------------

(210) 20160468
(220) 18.04.2016
(730) ԹիՓի-Լինք Ինթերնեյշնլ Լիﬕթիդ, CN
(540)

(511)
դաս 9. լºսածոր (ֆլºորեսցենտ) էկրաններ.
էլեկտրական
մալºխներ.
հեռºստատեսային
սարքավորºմ. տեսախցիկներ. ֆոտոխցիկներ.
էլեկտրական մարտկոցներ. քայլաչափներ (սարք,
որը չափºմ է անցած հեռավորºթյºնը քայլերով).
մոդեﬓեր. էլեկտրական ադապտերներ. ցանցի
հանգºցային սարք. հանգºցային սարքի մոդºլներ.
ցանցային քարտ. տրանսպոնդերներ. հեռախոսային
սարքավորºմ. արբանյակներ. համակարգչային
արտաքին սարքավորºմ. օպտիկական կապի
ﬕջոցներ. ﬕջհաղորդակցային սարքավորºմ.
անլար ցանցի քարտ. բջջային հեռախոսներ.
դյºրակիր ﬔդիա նվագարկիչներ. դիաֆրագմաներ
(ձայնային).
բարձրախոսներ.
էլեկտրական
մարտկոցների
լիցքավորիչներ.
ºղղորդիչներ.
էլեկտրական ազդանշանի փոխարկիչներ. IP (համացանցային արձանագրºթյան) տեսախցիկ. սենսոր.
ձայնային ազդանշաններ. հեռակառավարման
համակարգի սարքավորºմ. դռան էլեկտրական
զանգեր. էլեկտրական անջատիչներ. խրոցակներ,
վարդակներ և այլ էլեկտրական ﬕացºﬓեր. վերը
նշված սարքերը վերահսկելº համար նախատեսված
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրեր:
--------------

(210) 20160469
(220) 18.04.2016
(730) ԹիՓի-Լինք Ինթերնեյշնլ Լիﬕթիդ, CN

44
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.06.2016

(540)

(511)
դաս 9. լºսածոր (ֆլºորեսցենտ) էկրաններ.
էլեկտրական
մալºխներ.
հեռºստատեսային
սարքավորºմ. տեսախցիկներ. ֆոտոխցիկներ.
էլեկտրական մարտկոցներ. քայլաչափներ (սարք,
որը չափºմ է անցած հեռավորºթյºնը քայլերով).
մոդեﬓեր. էլեկտրական ադապտերներ. ցանցի
հանգºցային սարք. հանգºցային սարքի մոդºլներ.
ցանցային քարտ. տրանսպոնդերներ. հեռախոսային
սարքավորºմ. արբանյակներ. համակարգչային
արտաքին սարքավորºմ. օպտիկական կապի
ﬕջոցներ. ﬕջհաղորդակցային սարքավորºմ.
անլար ցանցի քարտ. բջջային հեռախոսներ.
դյºրակիր ﬔդիա նվագարկիչներ. դիաֆրագմաներ
(ձայնային).
բարձրախոսներ.
էլեկտրական
մարտկոցների լիցքավորիչներ. ºղղորդիչներ.
էլեկտրական ազդանշանի փոխարկիչներ. IP (համացանցային արձանագրºթյան) տեսախցիկ. սենսոր.
ձայնային ազդանշաններ. հեռակառավարման
համակարգի սարքավորºմ. դռան էլեկտրական
զանգեր. էլեկտրական անջատիչներ. խրոցակներ,
վարդակներ և այլ էլեկտրական ﬕացºﬓեր. վերը
նշված սարքերը վերահսկելº համար նախատեսված
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրեր:
-------------(210) 20160473
(220) 18.04.2016
(730) Դոնալդ Բայֆորդ ընդ Սանզ Սդն. Բհդ.,
MY
(540)

(511)
դաս 25. հագºստ:
--------------

(210) 20160503
(220) 25.04.2016
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH

№

06/2

(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստºկներ
մարդկանց համար, մասնավորապես՝ հակաէպիլեպտիկ պատրաստºկներ:
--------------

(210) 20160509
(220) 26.04.2016
(730) «Պաստա ընդ վայն» ՍՊԸ, Երևան,
Արշակºնյաց 39/9, 10, AM
(540)

(511)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպºմ:
-------------(210) 20160513
(220) 26.04.2016
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US
(540)

(511)
դաս 25. հագºստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. կրթºթյºն (դաստիարակºթյºն,
ºսºցºմ). ºսºﬓական գործընթացի ապահովºմ.
զվարճºթյºններ. մարզական և մշակºթային
ﬕջոցառºﬓերի կազմակերպºմ:
--------------

45
45

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.06.2016

(210) 20160516
(220) 28.04.2016
(730) Սևա Էնիմըլ Հելթ, ԷլԷլՍԻ, US
(540)

(210) 20160589
(220) 11.05.2016
(730) Փֆայզր Ինք.,
կորպորացիա, US
(540)

(511)
դաս 5. անասնաբºժական պատրաստºկներ:
--------------

(511)
դաս 5. դեղագործական ապրանքներ,
բժշկական և անասնաբºժական պատրաստºկներ. հիգիենիկ պատրաստºկներ բºժական
նպատակների համար. դիետիկ սնºնդ և նյºթեր
բºժական կամ անասնաբºժական նպատակների
համար, մանկական սնºնդ. դիետիկ հավելºﬓեր
մարդկանց և կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյºթեր. ատաﬓալցման
և ատաﬓերի ծեփապատճեններ պատրաստելº
նյºթեր. ախտահանիչ ﬕջոցներ. ﬖասատº
կենդանիների
ոչնչացման
պատրաստºկներ.
ֆºնգիցիդներ, հերբիցիդներ:
--------------

(210) 20160517
(220) 28.04.2016
(730) Սևա Էնիմըլ Հելթ, ԷլԷլՍԻ, US
(540)

(511)
դաս 5. անասնաբºժական պատրաստºկներ:
-------------(210) 20160519
(220) 29.04.2016
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեննոստյº «Բ7ՆԳԵ ՍՆԳ», RU
(540)
(511)
դաս 29. գետնընկºյզի յºղ. կոկոսի յºղ.
բºսական յºղ:
--------------

(210) 20160587
(220) 10.05.2016
(730) Նարեկ Ավայան, Երևան, Բագրատºնյաց
2-րդ նրբ., տºն 8, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
--------------

Դելավեր

№

06/2

նահանգի

(210) 20160592
(220) 11.05.2016
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU
(540)

(511)
դաս 1. քիﬕական նյºթեր, որոնք նախատեսված են օգտագործելº արդյºնաբերական և
գիտական նպատակներով, լºսանկարչºթյան,
գյºղատնտեսºթյան, այգեգործºթյան և անտառաբºծºթյան ﬔջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր,
չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտանյºթեր.
կրակմարող
բաղադրºթյºններ.
քիﬕական
նյºթեր ﬔտաղների զոդման և ﬗման համար.
քիﬕական նյºթեր սննդամթերքի պահածոյացման
համար. դաբաղիչ նյºթեր. սոսնձող նյºթեր
արդյºնաբերական նպատակներով օգտագործելº
համար.
դաս 2. ներկեր, արծնºկներ, լաքեր. ﬔտաղը
ժանգոտºﬕց և փայտանյºթը քայքայºﬕց պաշտպանող նյºթեր. ներկանյºթեր. խածանյºթեր,
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ներկանյºթերի սևեռակայիչներ. չմշակված բնական
խեժեր. թերթավոր և փոշենման ﬔտաղներ՝ գեղարվեստական, գեղազարդման նպատակների և
գեղարվեստական տպագրºթյան համար.
դաս 6. սովորական ﬔտաղներ և դրանց համահալվածքներ. ﬔտաղյա շինանյºթեր. շարժական
ﬔտաղյա կառºցվածքներ և շինºթյºններ.
ﬔտաղյա նյºթեր ռելսºղիների համար. ﬔտաղյա
ճոպաններ և լարեր (ոչ էլեկտրական). ﬔտաղակապեր և փականքային իրեր. ﬔտաղյա խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. հանքանյºթեր.
դաս 16. թºղթ և ստվարաթºղթ. տպագրական
արտադրանք. նյºթեր կազմարարական աշխատանքների համար. լºսանկարներ. թղթագրենական
պիտºյքներ. կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտºյքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրաﬔքենաներ
և գրասենյակային պիտºյքներ (բացառºթյամբ
կահºյքի). ºսºցողական նյºթեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառºթյամբ սարքավորºﬓերի).
պլաստմասսայե նյºթեր փաթեթավորման համար.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 17. չմշակված և մասնակի մշակված
կաºչºկ, ռետին, գºտապերչ, ասբեստ, փայլար և
այդ նյºթերի փոխարինիչներ. մասնակի մշակված
պլաստմասսայից իրեր. խծºծման, խցման
և ﬔկºսացման նյºթեր. ոչ ﬔտաղյա ճկºն
խողովակներ.
դաս 19. ոչ ﬔտաղյա շինանյºթեր. ոչ ﬔտաղյա
կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտºմ. ոչ ﬔտաղյա
շարժական կառºցվածքներ և շինºթյºններ. ոչ
ﬔտաղյա հºշարձաններ.
դաս 22. ճոպաններ և պարաններ. առասաններ, ցանցեր. վրաններ, ծածկարաններ և բրեզենտ,
առագաստներ. պարկեր. խծºծման նյºթեր
(բացառºթյամբ թղթից, ստվարաթղթից, ռետինից
և պլաստմասսայից պատրաստվածների). մանածագործական թելքահºմք.
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ,
խսիրներ, լինօլեºմ և այլ հատակածածկºյթներ.
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչարարական
գործºնեºթյºն գործարարºթյան ասպարեզºմ.
գրասենյակային ծառայºթյºններ.
դաս 37. շինարարºթյºն. նորոգºմ. սարքավորºﬓերի տեղակայºմ.

№

06/2

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրºﬓեր).
ապրանքների փաթեթավորºմ և պահպանºմ.
ճանապարհորդºթյºնների կազմակերպºմ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայºթյºններ և հետազոտºթյºններ և դրանց
հետ կապված մշակºﬓեր. արդյºնաբերական
վերլºծºﬓեր և հետազոտºթյºններ. համակարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակºմ և
կատարելագործºմ:
--------------

(210) 20160594
(220) 12.05.2016
(730) Արﬔն Միրզոյան, Երևան, Շահսºվարյան
8ա -16, AM
(540)

(511)
դաս 6. ﬔտաղապլաստե դռներ և պատºհաններ:
--------------

(210) 20160596
(220) 12.05.2016
(730) Ջփեն Թբեքոº Ինք., JP
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ.
ծխելº ծխախոտ. չիբºխի ծխախոտ, ինքնափաթթºկի ծխախոտ, ծաﬔլº ծխախոտ, ծաﬔլº
ծխախոտ (սնºս). սիգարետներ, պապիրոսներ,
էլեկտրոնային սիգարետներ, սիգարներ, սիգարիլներ, քթախոտ. ծխելº պիտºյքներ, ընդգրկված 34-րդ դասºմ, սիգարետի թºղթ, պապիրոսի
թºղթ, սիգարետի պարկºճներ և լºցկի:
--------------
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(210) 20160611
(220) 16.05.2016
(730) Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US
(540)
(511)
դաս 35. մանրածախ առևտրի ծառայºթյºններ:
--------------

(210) 20160612
(220) 16.05.2016
(730) Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US
(540)

(511)
դաս 35. մանրածախ առևտրի ծառայºթյºններ:
--------------

(210) 20160614
(220) 17.05.2016
(730) Վլադ Հակոբյանի անվան «Համակցված
կերերի գործարան» ՓԲԸ, Երևան, Արցախի 138, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառºթյամբ
գարեջրի):
--------------

(210) 20160625
(220) 23.05.2016
(730) Արթºր Գրիգորյան Գոռիկի, Երևան,
Նանսենի 13, բն. 35, AM
(540)

№

06/2

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայºթյºններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովºմ:
-------------(210) 20160626
(220) 23.05.2016
(730) «Մակօ գրºպ» ՍՊԸ, 0735, Արարատի
մարզ, գ. Վ. Արտաշատ, AM
(540)

(511)
դաս 3. բºրºﬓավետացման պատրաստºկներ մթնոլորտի համար. ծաղիկներից և խոտերից
պատրաստված հոտավետ խառնºրդներ, եթերային
յºղեր, հոտավորման աերոզոլներ սենյակի օդի
համար. պատրաստºկներ օդի հոտավորման կամ
բºրºﬓավետացման համար.
դաս 5. պատրաստºկներ օդի թարմացման
համար. պատրաստºկներ օդի մաքրման համար.
սենյակի օդի թարմացºցիչներ. հոտազերծիչներ կամ
բºրºﬓավետիչ պատրաստºկներ օդի համար.
հոտազերծիչներ
(բացառºթյամբ
անձնական
օգտագործման համար նախատեսվածների). պատրաստºկներ հոտերի չեզոքացման համար.
դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերºմ. տպագրական արտադրանք. նյºթեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լºսանկարներ. թղթագրենական պիտºյքներ.
կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. պիտºյքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրաﬔքենաներ և
գրասենյակային պիտºյքներ (բացառºթյամբ
կահºյքի). ºսºցողական նյºթեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառºթյամբ սարքավորºﬓերի).
պլաստմասսայե նյºթեր փաթեթավորման համար,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ:
-------------(210) 20160629
(220) 24.05.2016
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(730) «Իջևան գինº կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառºթյամբ
գարեջրի):
--------------

(210) 20160630
(220) 24.05.2016
(730) «Իջևան գինº կոնյակի գործարան» ՓԲԸ,
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խﬕչքներ (բացառºթյամբ
գարեջրի):
--------------

(210) 20160632
(220) 24.05.2016
(730) Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ., IT
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստºկներ
քաղցկեղի բºժման համար:
--------------

(210) 20160633
(220) 24.05.2016
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU
(540)

№

06/2

(511)
դաս
5.
աﬕնաթթºներ
բժշկական
նպատակների համար. ցավազրկող ﬕջոցներ
(անալգետիկներ).
անզգայացնող
ﬕջոցներ
(անեստետիկներ). հակաբիոտիկներ. հականեխիչ
ﬕջոցներ. ճանապարհորդական դեղատºփեր
(լցված).
առաջին
օգնºթյան
դեղատºփեր
(լցված). մանրէասպան նյºթեր (բակտերիցիդներ).
բալասաններ բºժական նպատակների համար.
բիոցիդներ.
ապարանջաններ
բժշկական
նպատակների համար. բրոմ դեղագործական
նպատակների
համար.
պատվաստանյºթեր.
դիետիկ նյºթեր բժշկական նպատակների համար.
հանքային սննդային հավելºﬓեր. սննդային
հավելºﬓեր. սպիտակºցային սննդային հավելºմներ. սննդային հավելºﬓեր կենդանիների
համար. պատիճներ դեղերի համար. պատիճներ
դեղագործական նպատակների համար. արյºն
կանգնեցնող մատիտներ (հեմոստատիկ մատիտներ). մատիտներ գլխացավի դեմ. թթºներ
դեղագործական նպատակների համար. օղակներ
ռևմատիզﬕ դեմ. դեղորայքային կոնֆետներ.
դեղորայքային սառնաշաքար. կպչºն սպեղանիներ.
լոսյոններ դեղագործական նպատակների համար.
քսºքներ. քսºքներ դեղագործական նպատակների
համար. դեղորայքային յºղեր. դեղորայք մարդկանց
համար. ﬕքստºրաներ. դիետիկ ըմպելիքներ
բºժական նպատակների համար. դեղորայքային
թրﬔր. թրﬔր բժշկական նպատակների համար.
պաստեղիկներ դեղագործական նպատակների
համար. կոմպրեսների վիրակապեր. բºժական
պոմադներ. վիտաﬕնային պատրաստºկներ.
բºժական պատրաստºկներ լոգանքի համար.
պատրաստºկներ մանրէազերծման (ախտահանման) համար. դեղագործական պատրաստºկներ
մաշկի
խնամքի
համար.
դեղագործական
պատրաստºկներ. քիﬕադեղագործական պատրաստºկներ. դիետիկ սննդամթերք բºժական
նպատակների համար. մաստակ բºժական նպատակների համար. դեղաﬕջոցներով տոգորված
անձեռոցիկներ.
օշարակներ
դեղագործական
նպատակների համար. քսայºղեր բժշկական
նպատակների համար. քնաբեր ﬕջոցներ. աղեր
բժշկական նպատակների համար. օժանդակ
ﬕջոցներ բժշկական նպատակների համար.
կապակցանյºթեր. ջերﬕջեցնող ﬕջոցներ. արյºնը
մաքրող ﬕջոցներ. ﬕջոցներ գլխացավի դեմ.
հանգստացնող ﬕջոցներ. տոնºսը բարձրացնող
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ﬕջոցներ
(դեղորայքային
պատրաստºկներ).
նյարդերն
ամրապնդող
ﬕջոցներ.
սºպոզիտորիաներ (բժշկական մոﬔր). շիճºկներ. հաբերհակաօքսիդանտներ.
դաս 35. ապրանքների ցºցադրºմ. շºկայավարºմ. գովազդային նյºթերի տարածºմ. գովազդ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրºﬓեր).
ապրանքների փաթեթավորºմ և պահպանºմ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառայºթյºններ և հետազոտºթյºններ և դրանց հետ
կապված մշակºﬓեր. արդյºնաբերական վերլºծºﬓեր և հետազոտºթյºններ:
-------------(210) 20160635
(220) 24.05.2016
(730) Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ., IT
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստºկներ
քաղցկեղի բºժման համար:
--------------

(210) 20160638
(220) 25.05.2016
(730) Հովսեփ Բրդոտյան, Երևան, Բաբաջանյան
8, բն. 15, AM
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբºժական
պատրաստºկներ. հիգիենիկ պատրաստºկներ
բºժական նպատակների համար. դիետիկ սնºնդ
և նյºթեր բºժական կամ անասնաբºժական
նպատակների համար, դիետիկ հավելºﬓեր
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական
սնºնդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյºթեր.
ատաﬓալցման և ատաﬓերի ծեփապատճեններ
պատրաստելº նյºթեր. ախտահանիչ ﬕջոցներ.
ﬖասատº կենդանիների ոչնչացման պատրաստºկներ. ֆºնգիցիդներ, հերբիցիդներ.

№
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դաս 29. ﬕս, ձºկ, թռչնաﬕս և որսաﬕս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մºրաբա, կոմպոտ. ձº, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յºղեր և ճարպեր.
դաս 30. սºրճ, թեյ, կակաո և սºրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյºր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրºշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, ﬔղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սոºսներ (հաﬔմºնք). հաﬔմºնք.
սառºյց.
դաս 31. հացահատիկ, գյºղատնտեսական,
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերºմ.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերﬔր,
բնական բºյսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների
համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջºր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյºթեր. օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյºթեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչարարական
գործºնեºթյºն գործարարºթյան ասպարեզºմ.
գրասենյակային ծառայºթյºններ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայºթյºններ և հետազոտºթյºններ և դրանց
հետ կապված մշակºﬓեր. արդյºնաբերական
վերլºծºﬓեր և հետազոտºթյºններ. համակարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակºմ և
կատարելագործºմ:
--------------

(210) 20160640
(220) 25.05.2016
(730) «Տºն հաºս» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան
31, բն. 126, AM
(540)

(511)
դաս 20. կահºյք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ºռենºց,
եղջյºրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից,
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կրիայի զրահից, խեցºց, սաթից, սադափից, ծովի
փրփºրից, այդ նյºթերի փոխարինիչներից կամ
պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերºմ.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպºնգներ.
խոզանակներ (բացառºթյամբ նկարչական վրձինների) և դրանց պատրաստման նյºթեր. իրեր
մաքրման նպատակների համար. պողպատյա
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված
ապակի (բացառºթյամբ շինարարական ապակº).
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերºմ.
դաս 35. առևտºր, գովազդ. գործերի
կառավարºմ գործարարºթյան ասպարեզºմ.
վարչարարական գործºնեºթյºն գործարարºթյան
ասպարեզºմ. գրասենյակային ծառայºթյºններ:
-------------(210) 20160641
(220) 26.05.2016
(730) «Արﬔնիա վայն»
Երևան, Չկալովի 43, AM
(540)

գործարան

ՍՊԸ,

(511)
դաս 33. գինիներ:
-------------(210) 20160650
(220) 27.05.2016
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540)

(511)
դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերºմ. տպագրական արտադրանք. նյºթեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լºսանկարներ. թղթագրենական պիտºյքներ.

№
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կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների
համար.
պիտºյքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրաﬔքենաներ
և գրասենյակային պիտºյքներ (բացառºթյամբ
կահºյքի). ºսºցողական նյºթեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառºթյամբ սարքավորºﬓերի).
պլաստմասսայե նյºթեր փաթեթավորման համար,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչարարական
գործºնեºթյºն գործարարºթյան ասպարեզºմ.
գրասենյակային ծառայºթյºններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցºթյºն:
--------------

(210) 20160651
(220) 27.05.2016
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540)

(511)
դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերºմ. տպագրական արտադրանք. նյºթեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լºսանկարներ. թղթագրենական պիտºյքներ.
կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների
համար.
պիտºյքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրաﬔքենաներ
և գրասենյակային պիտºյքներ (բացառºթյամբ
կահºյքի). ºսºցողական նյºթեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառºթյամբ սարքավորºﬓերի).
պլաստմասսայե նյºթեր փաթեթավորման համար,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչարարական
գործºնեºթյºն գործարարºթյան ասպարեզºմ.
գրասենյակային ծառայºթյºններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցºթյºն:
--------------
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(210) 20160652
(220) 27.05.2016
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540)

№
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչարարական
գործºնեºթյºն գործարարºթյան ասպարեզºմ.
գրասենյակային ծառայºթյºններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցºթյºն:

(511)
դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերºմ. տպագրական արտադրանք. նյºթեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լºսանկարներ. թղթագրենական պիտºյքներ.
կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների
համար.
պիտºյքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրաﬔքենաներ
և գրասենյակային պիտºյքներ (բացառºթյամբ
կահºյքի). ºսºցողական նյºթեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառºթյամբ սարքավորºﬓերի).
պլաստմասսայե նյºթեր փաթեթավորման համար,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարºմ
գործարարºթյան ասպարեզºմ. վարչարարական
գործºնեºթյºն գործարարºթյան ասպարեզºմ.
գրասենյակային ծառայºթյºններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցºթյºն:
-------------(210) 20160653
(220) 27.05.2016
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540)

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

(210) 20160654
(220) 27.05.2016
(730) «Յºտաքսի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, Ա.
Բակºնցի 2-րդ նրբ., 6/9, AM
(540)

(511)
դաս 39. տաքսի ծառայºթյºն, փոխադրºﬓեր,
փոխադրºﬓերի հետ կապված ﬕջնորդºթյºն,
տեղեկատվºթյºն տաքսի ծառայºթյան, փոխադրºﬓերի, փոխադրºﬓերի հետ կապված ﬕջնորդºթյան վերաբերյալ:
--------------

(210) 20160655
(220) 27.05.2016

(511)
դաս 16. թºղթ, ստվարաթºղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերºմ. տպագրական արտադրանք. նյºթեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լºսանկարներ. թղթագրենական պիտºյքներ.
կպչºն նյºթեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների
համար.
պիտºյքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրաﬔքենաներ
և գրասենյակային պիտºյքներ (բացառºթյամբ
կահºյքի). ºսºցողական նյºթեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառºթյամբ սարքավորºﬓերի).
պլաստմասսայե նյºթեր փաթեթավորման համար,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերºմ. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.

(730) «Յºտաքսի» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, Ա.
Բակºնցի 2-րդ նրբ., 6/9, AM
(540)

(511)
դաս 39. տաքսի ծառայºթյºն, փոխադրºﬓեր,
փոխադրºﬓերի հետ կապված ﬕջնորդºթյºն,
տեղեկատվºթյºն տաքսի ծառայºթյան, փոխադրºﬓերի, փոխադրºﬓերի հետ կապված ﬕջնորդºթյան վերաբերյալ:
--------------
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ՑÎՑԻՉՆԵՐ
ՑÎՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՑԻՉՆԵՐ
16.06.2016

№

06/2

ԳյÏտերի արտոնագրերի համակարգված ցÏցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A01B5/00

3024 A

A01B7/00

3024 A

B23K20/00

3025 A

F01C5/00

3026 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցÏցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели

ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A21D 2/00

457 U

B23C1/00

458 U

G02F 1/00

459 U

ԱրդյÏնաբերական նմÏշների վկայագրերի համակարգված ցÏցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

МКПО

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

26-03

390 S

ԱՆՄԴ
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐ77ՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՆՆԵՐ
16.06.2016

№

06/2

ՏեղեկÏթյÏններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցմ No 1705
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 1425
73 (1) Իրավատեր Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ
Քամփնի, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, U.S.A., US
73 (2) Իրավնքներն ստացող Յºնիլևր Ն.Վ.,
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջºթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետºթյºն
Գրանցված է
26.05.2016
_____________________

Գրանցմ No 1706
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 17210, 17209
73 (1) Իրավատեր Արման Հովսեփյան, Sumskaya
oblast, g. Shostka, ul. Korolenko 38, kv. 44, UA
73 (2) Իրավնքներն ստացող Թերրա Ֆºդ
Մենեջմենթ Քամփնի Լիմիթիդ, 12 Esperidon
Street, 4th floor, 1087 Nicosia, Cyprus, CY
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջºթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետºթյºն
Գրանցված է
26.05.2016
_____________________

Գրանցմ No 1707
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 23358
73 (1) Իրավատեր Գևորգ Նորայրի Բալ յան,
Երևան, Աղբյºր Սերոբի 9, բն. 35, AM

73 (2) Իրավնքներն ստացող «Վիվառո գեյմ»
ՍՊԸ, Երևան, Հյºսիսային պող., շ. 10, բն. 62, AM
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջºթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետºթյºն
Գրանցված է
26.05.2016
_____________________

Գրանցմ No 1708
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 2014, 2017, 23603
73 (1) Իրավատեր Հյºլիթ-Փեքարդ Դիվելոփﬔնթ
Քամփնի, Լ.Փ. Տեխաս նահանգի ՍՊԸ, 11445
Compaq Center Drive West, Houston, Texas 77070,
USA, US
73 (2) Իրավնքներն ստացող ԷյչՓի Հյºլիթ
Փեքարդ Գրºփ ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի ՍՊԸ,
11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas
77070, USA, US
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջºթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետºթյºն
Գրանցված է
26.05.2016
_____________________

Գրանցմ No 1709
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR807841, IR807840,
IR807842
73 (1) Լիցենզատու «Գազպրոմ» հանրային
բաժնետիրական ընկերºթյºն, Russian Federation, g. Moskva, ul. Namyotkina, d.16, RU
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՆՆԵՐ
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73 (2) Լիցենզառ «Գազպրոմ Արﬔնիա» ՓԲԸ,
ք. Երևան, Թբիլիսյան խճºղի 43, AM
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջºթյամբ
Լիցենզիայի տեսակը

ոչ բացառիկ

Գործողթյան ժամկետը

Ապրանքային

նշանների գործողºթյան ժամկետի ավարտը
Գործողթյան տարածքը Հայաստանի
Հանրապետºթյºն
Գրանցված է

01.06.2016

_____________________

№

06/2

Գրանցմ No 1710
Ապրանքային նշանի իրավնքների փոխանցմ
(11) Վկայական No 23222
73 (1) Իրավատեր «Ռոսսինի» ՍՊԸ, Արարատի
մարզ, գ. Վ. Արտաշատ, AM
73 (2) Իրավնքներն ստացող «Մակօ գրºպ»
ՍՊԸ, Երևան, Վ. Փափազյան 17, AM
Փոխանցվող իրավնքները ամբողջºթյամբ
Գործողթյան տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետºթյºն
Գրանցված է
03.06.2016
_____________________
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

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

дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу

86

номер и дата подачи международной заявки (PCT)

87

номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
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06/2

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01
(11) 3024
(13) A
A01B5/00
A01B7/00
(21) AM20140172
(22) 11.12.2014
(72) Аршалуйс Тарвердян (AM), Арамаис Есоян
(AM), Манвел Алавердян (AM)
(73) “Национальный

аграрный

университет

Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM)
(54) Почвообрабатывающая машина для
садоводства
(57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности,
к машинам для основной обработки почвы.
Почвообрабатывающая машина для садоводства состоит из рамы, переворачивающих
направо
и
налево
корпусов,
стойки,
прикрепленных к стойке оборотных плугов,
ножа и опорных колес. К стойке с возможностью
регулировки
прикреплены
дополнительно
сферические дисковые батареи, причем
диаметры дисков разные. К раме с помощью
шарнира
прикреплен
каток
рыхлительвыравниватель, ширина захвата которого
меньше ширины захвата машины на величину
ширины захвата двух крайних дисков батарей.
Обеспечивается гладкая вспашка земли
в пространстве между деревьями и высокое
качество обработки, исключается повреждение
корневой системы деревьев, 3 ил..

(54) Устройство для вакуумной пайки
(57) Изобретение относится к конструкции
устройств для пайки деталей, в частности,
к устройствам для вакуумной пайки медных
ускоряющих секций и может найти применение
в вакуумной, криогенной, ускорительной,
атомной и приборостроительной областях, а
также для обработки деталей выкуумом.
Устройство для вакуумной пайки имеет
вакуумную камеру, установленный с возможностью осевого перемещения индуктор для
нагрева спаиваемых секций, опорную плиту,
молибденовый стержень, предназначенный
для размещения спаиваемых медных секций,
узел создания спаечного давления и прижимной
элемент.
Узел
создания
спаечного
давления
выполнен в виде силомера, присоединенного к
пневмоцилиндру, причем силомер присоединен
к электронному регулятору давления, а между
спаиваемыми секциями размещены серебряные
мембраны.
Повышается качество соединения спаянных медных ускоряющих конструкций, а
именно, вакуумная герметичность соединения,
механическая прочность, равномерное распределение остаточной деформации по всей длине
ускоряющей медной конструкции, 1 ил..
_____________________

_____________________

(51) 2016.01

(11) 3025

(13) A

B23K20/00
(21) AM20160022

(22) 11.03.2016

(72) Вардан Авагян (AM), Ваге Даниелян (AM),
Владимир Дехтяров (AM), Тигран Мкртчян (AM),
Сергей Накдалян (AM), Аветис Симонян (AM),
Ваагн Варданян (AM)
(73) Фонд “Кендл” институт синхротронных
исследований”, 0040, Ереван, Ачаряна 31 (AM)

(51) 2016.01
(11) 3026
(13) A
F01C5/00
(21) AM20140167
(22) 02.12.2014
(72) Коля Шахназарян (AM)
(73) Коля Шахназарян, 1728, Лору марз, село
Шнох, дом 59 (AM)
(54) Сильфонный двигатель
(57) Изобретение относится к роторным
двигателям, в частности к тем сильфонным
двигателям, сильфоны которых прикреплены
к корпусу, и может быть использовано в транс-
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портных средствах, в сельскохозяйственных
машинах и в других местах, где экологические
вопросы актуальны. Сильфонный двигатель
содержит два сильфонных узла, которые
прикреплены к противолежащим стенкам
корпуса, двухкулачковый механизм, который
размещен в полости корпуса, и рабочий вал,
который прикреплен к кулачкам, причем каждый
сильфонный узел составлен из двух сильфонов,
которые одними торцами прикреплены к
корпусу, а другими концами прикреплены к

06/2

ՄԱՍ 1
№

подвижной общей пластине с двух ее сторон, а
пластина сочленена с кулачковым механизмом.
Двигатель дополнительно снабжен еще двумя
сильфонными узлами, которые аналогичны
первым узлам и прикреплены к корпусу со
сдвигом 90° относительно первых узлов.
Причем, оси всех сильфонов перпендикулярны
к оси рабочего вала.
Улучшается равномерность вращения,
уменьшается масса маховика, 3 ил..
_____________________

61
61

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
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
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
номер и дата подачи международной заявки (PCT)
номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
72
73
74
85
86
87
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№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01
(11) 457
(13) U
A21D 2/00
(21) AM20160021U
(22) 04.03.2016
(72) Саркис Грачян (AM)
(73) Саркис Грачян, 0020, Ереван, Эребуни 22,
кв. 87 (AM)
(54) Лаваш
(57) Полезная модель относится к пищевой
промышленности, в частности, к составу
лаваша.
Лаваш
содержит
пшеничную
муку,
поваренную соль, дрожжи, высушенный
помол овощей, ягод или фруктов и воду, при
следующем соотношении компонентов, мас.%:
пшеничная мука- 75,0-85,0; поваренная соль 0,9-1,5; дрожжи - 0,9-1,5; высушенный помол
овощей, ягод или фруктов - 0,5-5,0 и вода
- остальное. Лаваш дополнительно содержит
пищевую красящую добавку. В качестве
высушенного помола овощей содержит помол
свеклы, листьев свеклы или моркови, в качестве
высушенного помола ягод содержит помол
ежевики, малины или облепихи, в качестве
высушенного помола фруктов содержит помол
абрикоса или апельсина.
Расширается ассортимент лаваша.
_____________________

перпендикулярно продольным направляющим
и с возможностью передвижения в их
направлении.
На мостике установлена каретка с
возможностью продольного перемещения,
на каретке установлен шпиндель рабочего
инструмента с возможностью вертикального
перемещения.
Станок
имеет
системы
охлаждения рабочего инструмента и шпинделя.
Для передвижения по направлению каждой
координатной
оси
на
направляющих
установлены линейные серводвигатели, а
продольные направляющие имеют по одному
двигателю,
работающих
одновременно.
Станок дополнительно имеет установленный
на станине съемный модуль с прямоугольной
рамой, на продольных краях рамы установлены
направляющие. На направляющих последовательно установлены соединенная с приводом
первая бабка со своим шпинделем, вторая
бабка с вращательным зажимом и опора с
вращательным узлом.
Обеспечивается быстродействие станка,
повышается производительность и точность
обработки, 5 ил..
(74) Р. Манасерян
_____________________

(51) 2016.01
(11) 458
(13) U
B23C1/00
(21) AM20160009U
(22) 11.02.2016
(72) Эдуард Арутюнян (AM), Агван Хулян (AM),
Гагик Мартиросян (AM), Левон Маилян (AM)
(73) ՞РАО Марс՞ ЗАО (AM)
(54) Фрезерно-гравировальный станок с числовым программным управлением
(57)
Полезная
модель
относится
к
машиностроению, в частности фрезерногравировальным
станкам
с
числовым
программным управлением.
Фрезерно-гравировальный станок с числовым программным управлением имеет шкаф
электронного управления, пульт управления,
рабочий стол, станину с продольными
направляющими,
мостик,
установленный

(51) 2016.01
(11) 459
(13) U
G02F 1/00
(21) AM20150145U
(22) 03.11.2015
(72) Рубен Асатрян (AM), Гамлет Караян (AM),
Норайр Хачатрян (AM)
(73) Рубен Асатрян, 0031, Ереван, Сисакян 2,
кв. 305 (AM)
(54) Инфракрасный спектрометр
(57) Полезная модель относится к оптикоэлектронному инфракрасному измерительному
приборостроению и может быть широко
использована для экологического контроля
лесных массивов и крупных газопроводов.
Инфракрасный
спектрометр
имеет
входной зеркальный объектив, основную
термическую полость, модулятор излучения,
расположенная в фокальной плоскости входного
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64

ПОЛЕ ЗНЫЕ МОДЕ ЛИ
16.06.2016

объектива, светофильтр, светоприемник, двa
проекционных объективa, один из фокусов
первого объектива совмещен с фокусом входного
зеркального объектива. Один из фокусов
второго проекционного объектива находится в
фокальной плоскости первого проекционного
объектива, а в другом фокусе расположенa
чувствительная поверхность светоприемника.
В общем фокусе проекционных объективов
размещен светофильтр.Спектрометр имеет
также не паралликтическую подзорную трубу и
вторую подзорную трубу с большим обзором.
Перед входным зеркальным
объективом
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ՄԱՍ 1
№

расположено
плоское зеркало, смещающее
поток излучения исследуемого объекта на
90 градусов. Светофильтр исполнен в виде
двух широкополосных интерференционных
светофильтров, в диапазоне длины волны от
2,5-5,5 мкм до 8-14 мкм, а светоприемником
является неохлаждаемый пироэлектичвский
светоприемник предназначенный для диапазона
длины волны 1-20 мкм.
Посредством устройства расширяются
возможности дистанционного исследования
инфракрасной области излучения, 1 ил..
_____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80
11

номер свидетельства

13

код вида документа
S свидетельство на промышленный образец

21

номер заявки

22
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

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный
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ՄԱՍ 1
№

Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 26-03
(11) 390
(13) S
(21) 20160006
(22) 16.03.2016
(72) Ваге Левонович Камалян (AM)
(73) Ваге Левонович Камалян (AM)
(74) Р. Манасерян
(54) Стойка светофора с рекламным щитом
_____________________
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ՊետÏթյÏնների, տարածքների
և ﬕջկառավարական կազմակերպÏթյÏնների

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
ԱﬕրայÏթյÏններ
Աֆղանստան
ԱնտիգÏա և
ԲարբÏդա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփականÏթյան աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպÏթյÏն
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
ԱրÏբա
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
ԲÏրկինա Ֆասո
ԲÏլղարիա
Բահրեյն
ԲÏրÏնդի
Բենին
ԲերմÏդա
ԲրÏնեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահաﬓեր
ԲÏթան
ԲÏվեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
և արդյÏնաբերական
նմÏշների ԲենիլյÏքսի
գերատեսչÏթյÏն
ԲելառÏս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
ՀանրապետÏթյÏն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
ՀանրապետÏթյÏն
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
ԿÏկի Կղզիներ
Չիլի
ԿաﬔրÏն
Չինաստան
ԿոլÏմբիա
Կոստա Ռիկա
ԿÏբա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
ՀանրապետÏթյÏն
Գերմանիա
ՋիբÏթի
Դանիա
Դոﬕնիկա
Դոﬕնիկյան
ՀանրապետÏթյÏն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպÏթյÏն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արևմտյան Սահարա
Ներքին շÏկայի
ներդաշնակման
գերատեսչÏթյÏն
(ապրանքային նշաններ
և արդյÏնաբերական
նմÏշներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչÏթյÏն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
ԹագավորÏթյÏն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետÏթյÏնների
համագործակցÏթյան
խորհրդի արտոնագրային վարչÏթյÏն
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
ԳÏեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
ՀÏնաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-ԲիսաÏ
Գայանա
Հոնկոնգ
ՀոնդÏրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
ՀÏնգարիա
Մտավոր
սեփականÏթյան
համաշխարհային
կազմակերպÏթյան
ﬕջազգային բյÏրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
ՀանրապետÏթյÏն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
ԿամպÏչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
ՀանրապետÏթյÏն
Կորեայի
ՀանրապետÏթյÏն
ՔÏվեյթ
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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
ՀանրապետÏթյÏն
Լիբանան
Սենտ ԼյÏսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
ԼյÏքսեմբÏրգ
Լատվիա
Լիբիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
ՀանրապետÏթյÏն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
ՀյÏսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիﬖեր
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նաﬕբիա
Նիգեր
Նիգերիա
ՆիկարագÏա
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
ՆաÏրÏ
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփականÏթյան աֆրիկյան
կազմակերպÏթյÏն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
ՊերÏ
ՊապÏա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
ՊորտÏգալիա
ՊալաÏ
Պարագվայ
Կատար
ԵվրոﬕÏթյան բÏյսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
ՌÏﬕնիա
ՌÏսաստանի
ԴաշնÏթյÏն
ՌÏանդա
ՍաÏդյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
ՍÏդան
Շվեդիա
ՍինգապÏր
ՍÏրբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
ՍÏրինամ
Սաո Թոﬔ և Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական
ՀանրապետÏթյÏն

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
ՏÏրկս և Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արևելյան Թիմոր
ԹÏրքﬔնստան
ԹÏնիս
Տոնգա
ԹÏրքիա
Տրինիդադ և Տոբագո
ՏÏվալÏ
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
ՀանրապետÏթյÏն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Աﬔրիկայի Միացյալ
Նահանգներ
ՈւրÏգվայ
Ուզբեկստան
ՍÏրբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ և
Գրենադիններ
ՎենեսÏելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
ՎանÏատÏ
Մտավոր սեփականÏթյան համաշխարհային կազմակերպÏթյÏն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եﬔն
Սերբիա և Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյºթյºն չºնի
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