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

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

(51) 2017.01 (11) 3098 (13) A
A61 B3/00

(21) AM20170011 (22) 13.02.2017
(72) Արտաշես Արտոյի Զիլֆյան (AM) 
(73) Արտաշես Արտոյի Զիլֆյան, 0006, Երևան, 
Արամի 64, բն. 102 (AM) 
(54) Կերատոկոնուսի նախնական ախտորոշ-
ման եղանակ
(57) Կերատոկոնուսի նախնական ախտ-
որոշման եղանակ, ըստ որի ստորին կոպի 
անցաթաղից վերցնում են արցունք և այն 
հետազոտում իմունոքրոմատոգրաֆիկ եղա-
նակով մատրիքսային մետալոպրոտեինազ 9-ի 
(MMP-9) մակարդակը որոշելու նպատակով, 
որի բարձրացումը վկայում է կերատոկոնուսի 
առկայության մասին։

Ապահովվում է կերատոկոնուսի արագ, 
մատչելի և ոչ ինվազիվ նախնական ախտ-
որոշումը:  

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3099 (13) A
A61 F9/00

(21) AM20170010 (22) 13.02.2017
(72) Արտաշես Արտոյի Զիլֆյան (AM), Գրիգորի 
Ռոբերտի Չիլինգարյան (AM) 
(73) Արտաշես Արտոյի Զիլֆյան, 0006, Երևան, 
Արամի 64, բն. 102 (AM), Գրիգորի Ռոբերտի 
Չիլինգարյան, 0010, Երևան, Նալբանդյան 50, 
բն. 63 (AM) 
(54) Գլաուկոմայի վիրաբուժական բուժման 
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է առողջապահության 
բնագավառին, հատկապես` ակնավիրա բուժու-
թյանը, պսևդոէքսֆոլիատիվ  գլաուկոմայի  
վիրաբուժական  բուժման  եղանակին, ըստ որի 
տեղային անզգայացումից հետո կատարում 
են կոնյունկտիվայի լորձաթաղանթի հատում 
լիմբի շրջանում, կոնյունկտիվայի անջատում 
սկլերայից բութ եղանակով, սկլերայի հատում 
U – ձև լաթի տեսքով, սկլերայի փեղեկում իր 

հաստության կեսից մինչև 2/3-ի չափով, ապա 
հեռացնում են մնացորդային սկլերան, լիմբի 
շրջանում լաթի կենտրոնական մասում բացում 
են անցք 25G ասեղի օգնությամբ և կատարում 
Ex-Press գլաուկոմայի ֆիլտրացիոն սարքի 
իմպլանտացիա, որից հետո լաթը փակում են և 
կարում հանգուցակարերով, որից հետո կարում 
են կոնյունկտիվան: 

Ապահովում է հիվանդների մոտ երկարա-
ժամկետ կոմպենսացված և ներակնային 
ստաբիլ ճնշումը՝ տեսողական ֆունկցիաների 
երկարաժամկետ պահպանմամբ:    

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3100 (13) A
A61K9/00

(21) AM20170004 (22) 02.02.2017
(72) Յուրի Պողոսյան (AM), Աննա Պողոսյան (AM) 
(73) Յուրի Պողոսյան, 0072, Երևան, Նոր 
Խարբերդ 10, տուն 14 (AM), Աննա Պողոսյան, 
0010, Երևան, Նալբանդյան 25/14, բն. 100 (AM) 
(54) Համակցված ազդեցության քսուք
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության 
բնագավառին, մասնավորապես` համակցված 
ազդեցության քսուքներին։ 

Քսուքը ներառում  է չիչխանի յուղ, մեխակի 
յուղ, մեղրամոմ, ակնամոմ, անեսթեզին, 
կտավատի յուղ և յոդոֆորմ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ. զանգվ. %. 
չիչխանի յուղ՝ 70.0-80.5, մեխակի յուղ՝ 1.0-
2.5, մեղրամոմ՝ 4.5-5.5, ակնամոմ՝ 4.0-6.5, 
անեսթեզին՝ 4.0-6.0, կտավատի յուղ՝ 3.0-4.5, 
յոդոֆորմ՝ 3.0-5.0:  

Ընդլայնվում է համակցված ազդեցության 
քսուքների տեսականին։

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3101 (13) A
A61K9/00

(21) AM20170005 (22) 02.02.2017
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(72) Յուրի Պողոսյան (AM), Աննա Պողոսյան (AM) 
(73) Յուրի Պողոսյան, 0072, Երևան, Նոր 
Խարբերդ 10, տուն 14 (AM), Աննա Պողոսյան, 
0010, Երևան, Նալբանդյան 25/14, բն. 100 (AM) 
(54) Համակցված ազդեցության քսուք և 
դրանով տոգորված ժապավենաթել
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության բնա-
գավառին, մասնավորապես` համակցված 
ազդեցության քսուքներին։

Համակցված ազդեցությամբ քսուքը 
ներառում  է չիչխանի յուղ, մեխակի 

յուղ, մեղրամոմ, ակնամոմ, անեսթեզին, 
յոդոֆորմ, բաղադրամասերի հետևյալ 
հարաբերակցությամբ. զանգվ. %. չիչխանի յուղ՝ 
83.0-86.5, մեխակի յուղ՝ 1.0-2.5, մեղրամոմ՝ 
4.5-5.5, ակնամոմ՝ 5.0-6.5, անեսթեզին՝ 5.0-
6.0, յոդոֆորմ՝ 4.0-5.0: Քսուքի մեջ տոգորված 
է 0.8-1.2 սմ լայնությամբ և 30.0-40.0 սմ 
երկարությամբ բամբակյա վարակազերծված 
ժապավենաթել: 

Ընդլայնվում է համակցված ազդեցության 
քսուքների տեսականին։

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

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

 646

 526

 740
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(210) 20161275  (111) 25896
(220) 26.09.2016 (151) 10.05.2017
   (181) 26.09.2026
(730) Ուիլմար Ինթերնեշնլ Լիմիթիդ, SG 
(442) 16.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային յուղ. սննդային ճարպ. 

մարգարին. խոհարարական յուղ. բուսական 
հալած յուղ (սննդային ճարպ). վանասպատի 
(սննդային ճարպ). հիդրոգենացված 
բուսական յուղ. մշակված ընկույզներ. 
քեշյու ընկույզի միջուկներ, մշակված. 
մշակված գետնընկույզ. գետնընկույզի յուղ. 
պահածոյացված մրգեր. չամիչ. մրգային 
պահածոներ. աղցաններ. կարտոֆիլի չիպսեր. 
չորացրած բանջարեղեն. պահածոյացված 
բանջարեղեն. ջերմային մշակման ենթարկված 
բանջարեղեն. պահածոյացված սնկեր. 
սոյայի շոռ. պահածոյացված լոբազգիներ. 
սպիտակուցներ սննդի համար. ձվեր. կաթ. 
կաթի գերակշռությամբ կաթնային ըմպելիքներ. 
կաթնամթերք. պանիրներ. յոգուրտ. 
խեցգետնանմաններ (անկենդան). միդիաներ 
(խեցեմորթներ) անկենդան. ձուկ (ձկից 
պատրաստված սննդամթերք). պահածոյացված 
ձուկ. միս. ընտանի թռչուն (անկենդան). մսային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). ապուրներ. 
մրգային դոնդող. շաքարի օշարակի մեջ եփած 
մրգեր կամ հատապտուղներ. լոռամրգի խյուս. 
սննդային դոնդող.

դաս 30. ալյուր. գալետներ. թխվածքաբլիթ. 
հաց. հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես 
խորիզով. կոնֆետներ. քաղցրավենիք. 
սննդային սառույց. հացահատիկային 
արտադրանք. հրուշակեղեն. լապշա (արիշտա). 
մակարոնեղեն. շոկոլադ. կակաո. կակաոյի 
հիմքով ըմպելիքներ. սուրճ. սուրճի հիմով 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

ըմպելիքներ. թեյ. շաքար. բրինձ. սագո. սննդային 
օսլա. մեղր. խմորիչներ. մակարդներ. աղ. 
մայոնեզ. մանանեխ. քացախ. համեմունքներ. 
համեմունքներ աղցանների համար. տոմատի 
սոուս. սոուսներ (համեմունքներ). սուր 
համեմունքներ (համեմանք). ամոքանք. 
սննդային էսենցիա (բնահյութ), բացառությամբ 
եթերային էսենցիաների և եթերային յուղերի. 
բուրավետարարներ, բացառությամբ եթերային 
յուղերի. պաղպաղակ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20161352  (111) 25897
(220) 13.10.2016 (151) 10.05.2017
   (181) 13.10.2026
(730) Ռուզաննա Մալխասյան, Երևան, 
Բաբաջանյան 163, բն. 23, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

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

դաս 16. նվերի թղթե տոպրակներ:
_____________________

(210) 20161392  (111) 25898
(220) 24.10.2016 (151) 10.05.2017
   (181) 24.10.2026
(730) Ալթերա Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, 
US 
(442) 16.12.2016
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(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

ապա հովում և որպես լրակազմ վաճառվող 
էլեկտրո նային ուսուցողական ձեռնարկներ 
կիսահաղորդիչ սարքերի և ինտեգրալ 
սխեմաների մշակման և գործարկման համար. 
կապի ծրագրային ապահովում համակարգ-
չային ցանցերում և գլոբալ համակարգչային 
ցանցում օգտագործման համար՝ կիսահա-
ղորդիչ սարքերի և ինտեգրալ սխեմաների 
մշակման և կիրառման մեջ օգտագործվող 
առցանց տվյալների հիմնապաշար մուտք 
գործելու նպատակով:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161397  (111) 25899
(220) 26.10.2016 (151) 10.05.2017
   (181) 26.10.2026
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU 
(442) 16.11.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դարչ-
նա գույն, կանաչ և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 1. նյութեր ծաղիկները թոշնելուց 
պաշտ պանելու համար. սերմերի պահպան մանը 
նպաս տող նյութեր. տորֆահումուսային թաղար-
ներ այգեգործության և բանջարաբուծության 
համար.  փքեցրած կավ հիդրոպոնիկա-
կան կուլտուրաների համար (հիմնանյութ). 
անթրացենային քլորացված յուղ բույսերի 
պաշտպանության համար. բուսահող 
(հումուս) հողը պարարտացնելու համար. 
հող բույսեր աճեցնելու համար, այդ թվում` 
մասնակիորեն կամ ամբողջովին հանքային 

թելքից բաղկացած միջոցներ սերմերի  և 
բույսերի ծլեցման և աճեցման համար, 
քարեբամբակից սուբստրատներ աճեցման 
համար, սուբստրատներ և(կամ) հանքային 
թելք, բամբակ առանց փաթեթվածքի, 
գլանիկներ, որոնք նախատեսված են բույսեր 
աճեցնելու, բանջարեղեն, մրգեր և ծաղիկներ 
արտադրելու, սերմեր աճեցնելու համար.  
պատրաստուկներ բույսերի աճը կարգավորելու 
համար. միկրոտարրերով հարստացված 
պատրաստուկներ բույսերի համար. 
բանջարանոցային կուլտուրաների սերմերի 
ծլմանը  խոչընդոտող  պատրաստուկներ.  
հողային խառնուրդներ թաղարային 
մշակաբույսերի համար.  սուբստրատներ 
բույսերն առանց հողի աճեցնելու համար. 
պարարտանյութեր. պարարտանյութեր 
գյուղա  տնտեսության համար. քիմիկատներ 
հողը պարար տացնելու համար. քիմիկատներ 
գյուղատնտեսության համար, բացառությամբ 
ֆունգիցիդների, հերբիցիդների, միջատա-
սպանների և մակաբուծասպանների.

դաս 7. ռոտացիոն սարքավորանք բույսերը 
հիդրոպոնիկական եղանակով աճեցնելու 
համար, այդ թվում` հիդրոպոնիկական 
աճեցման կայանքներ, որտեղ բույսերը 
հիդրոպոնիկական միջավայրում պտտում 
են լույսի աղբյուրի շուրջ. հիդրոպոնիկական 
սարքավորանք, այդ թվում՝ հիդրոպոնիկական 
բեռնարկղեր հիդրոպոնիկական եղանակով 
բույսերը պահպանելու և աճեցնելու համար, 
թիակավոր օդափոխիչներ, տակդիրներ 
բույսերը հիդրոպոնիկական եղանակով 
աճեցնելու համար, ռեզերվուարներ սննդարար 
նյութերի համար, թասեր բույսեր աճեցնելու 
համար, պոմպեր.

դաս 44. բանջարաբուծություն. այգեգոր-
ծություն, այդ թվում` բույսերի ծլեցմանը և 
աճեցմանը և բույսերի հիվանդություններին 
վերաբերող խորհրդատվություն և մասնա-
գիտական ծառայություններ, տեղեկատվական 
ապահովում. գյուղատնտեսության, այգեգոր-
ծության և անտառաբուծության վնասատուների 
ոչնչացում. գյուղատնտեսական սարքավորանքի 
վարձույթ. մոլախոտերի ոչնչացում. ծառերի 
վիրաբուժություն:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

12

ՄԱՍ 1

12

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 05/2 

15 .05 . 20 17

(210) 20161439  (111) 25900
(220) 04.11.2016 (151) 10.05.2017
   (181) 04.11.2026
(730) «Սլաիս Հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Խաչատրյան 20, բն. 48, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(526) «tours» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, կանաչ, նարնջագույն և սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տուրիստական գործակալության 
ծառայություններ, ճանապարհորդությունների 
կազմակերպում, ավիատոմսերի վաճառք։

_____________________

(210) 20161495  (111) 25901
(220) 16.11.2016 (151) 10.05.2017
   (181) 16.11.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիանա Հրա հատի 
Այվազյան, Երևան, Խորենացու 8, բն. 9, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) «BEAUTY BY» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 44. գեղեցկության սրահների ծառա-
յություններ:

_____________________

(210) 20161502  (111) 25902
(220) 18.11.2016 (151) 10.05.2017
   (181) 18.11.2026
(730) Հյունդաի Մոթր Քամփնի, KR 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմոբիլներ (ավտոմեքենա-

ներ). մասեր և պիտույքներ ավտոմեքե նա   ների 
համար, որոնք ընդգրկված են 12-րդ դասում. 
մոտոցիկլետներ. երկաթուղասայլակներ. 
ման  կասայ լակներ. ավտոմոբիլների 
(ավտո  մե քենաների) դողեր. մեղմիչներ 
ավտո  մոբիլների համար. արգելակային 
համա կարգեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրակտորներ գյուղատնտեսական 
նպա  տակների համար. շարժիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. փոխհաղորդակներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. առանց-
քա կալներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. մոտորներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրակտորներ. հեծանիվներ. անդամալույծների 
բազկաթոռներ. լոկոմոտիվներ. նավեր. 
ինքնաթիռներ (օդանավեր).

դաս 35. ավտոմոբիլների (ավտո-
մեքենաների) մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառք. ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) 
մասերի և պիտույքների մեծածախ կամ 
մանրա ծախ վաճառք. օգտագործված 
ավտոմեքենաների մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառք. վաճառքի գործակալությունների 
ծառայություններ ավտոմոբիլների (ավտո-
մեքենաների) համար. վաճառքի գործակա-
լությունների ծառայություններ մասերի 
և պիտույքների համար. աևտրային 
տեղեկատվության գործակալությունների 
ծառայություններ. գործարար (բիզնես) 
կառավարում մարզիկների համար. ավտո-
մեքենաների ցուցահանդեսների կազմա-
կերպում առաջխաղացման նպատակներով. 

դաս 37. շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկում և 
վերանորոգում. տրանսպորտային միջոցների 
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տեխնիկական սպասարկում. տրանսպորտային 
միջոցների տեխնիկական սպասարկմանը 
վերաբերվող տեղեկատվության տրամա-
դրում. ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) 
դեկո րատիվ հարդարում. շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների թյունինգ. 
ավտոմոբիլային մասերի փոխարինում. 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 
մասերի և կցամասերի վերանորոգում կամ 
տեխնիկական սպասարկում: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161507  (111) 25903
(220) 18.11.2016 (151) 10.05.2017
   (181) 18.11.2026
(730) Բայոջեն ԷմԷյ Ինք., US 
(442) 01.12.2016
(310) 87/064,037   (320) 08.06.2016   (330) US
(540) 

(511) 
դաս 44. բուժական ծառայություններ նյար-

դա բանության ոլորտում:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161545  (111) 25904
(220) 29.11.2016 (151) 10.05.2017
   (181) 29.11.2026
(730) «Քոթթոնթինա» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 
4-րդ զանգվ., Գյուլիքեխվյան 21, բն. 11, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 24. բամբակյա սրբիչներ.
դաս 35. բամբակյա սրբիչների վաճառք:

_____________________

(210) 20161573  (111) 25905
(220) 02.12.2016 (151) 10.05.2017
   (181) 02.12.2026
(730) ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE 
(442) 16.01.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

և նյութեր:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161649  (111) 25906
(220) 19.12.2016 (151) 10.05.2017
   (181) 19.12.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նունե Համբար-
ձումյան, Երևան, Աղայան 9, բն. 30, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(526) «Food House» և «ՖՈՒԴ ՀԱՈՒՍ» արտա-
հայ տություններն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20161679  (111) 25907
(220) 23.12.2016 (151) 10.05.2017
   (181) 23.12.2026
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 16.01.2017
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
երկնագույն, բաց երկնագույն, մուգ մանուշա-
կագույն, բաց մանուշակագույն, սպիտակ և 
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. մշակված կամ չմշակված  
ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարներ. սիգարետներ. սիգարիլներ. 
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու 
համար. ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար. 
ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
տաքացման ընթացքում առաջացող աերոլիզի 
մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու 
համար. նիկոտին պարունակող հեղուկ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. ծխելու 
պիտույքներ. սիգարետի թուղթ. ծխափողեր. 
սիգարետի զտիչներ. մետաղական տուփեր 
ծխախոտի համար. սիգարետի տուփեր. 
մոխրամաններ. ծխամորճեր. գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները, ծխախոտերը 
փաթաթելու համար. վառիչներ. լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161709  (111) 25908
(220) 30.12.2016 (151) 10.05.2017
   (181) 30.12.2026
(730) «Դար-21 »հեռուստատեսություն» ՓԲԸ, 
Երևան, Հրազդանի կիրճ 4/2, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հաղորդումների պատրաստում:

_____________________

(210) 20170020  (111) 25909
(220) 11.01.2017 (151) 10.05.2017
   (181) 11.01.2027
(730) Գարուշ Սևակի Դավթյան, ք. Աբովյան, 
Երիտասարդական  1/4, բն. 3, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 

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

_____________________

(210) 20170083 (111) 25910
(220) 23.01.2017 (151) 10.05.2017
   (181) 23.01.2027
(730) Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի 
նահանգ, US 
(442) 01.02.2017
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յուղեր և ճարպեր.
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դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. 
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք. սառույց։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170084 (111) 25911
(220) 24.01.2017 (151) 10.05.2017
   (181) 24.01.2027
(730) «Արսեն և Ներսես» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, 
գ. Շամբ, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20170138  (111) 25912
(220) 01.02.2017 (151) 10.05.2017
   (181) 01.02.2027
(730) Ալթերա Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. կիսահաղորդիչներ. ինտեգրալ 

սխեմաներ. ծրագրավորվող տրամաբանական 
սարքեր. միկրոպրոցեսորներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170139  (111) 25913
(220) 01.02.2017 (151) 10.05.2017
   (181) 01.02.2027
(730) Ալթերա Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. կիսահաղորդիչներ. ինտեգրալ 

սխեմաներ. ծրագրավորվող տրամաբանական 
սարքեր. միկրոպրոցեսորներ: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170281  (111) 25914
(220) 28.02.2017 (151) 10.05.2017
   (181) 28.02.2027 
(730) «Քվիմագո» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ. 
Գուգարք, AM 
(442) 01.03.2017
(540) 

(526) «THE BEST» և «DRINKS» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, կարմիր, դեղին, սպիտակ և սև 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավոր-
ված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20170282  (111) 25915
(220) 28.02.2017 (151) 10.05.2017
   (181) 28.02.2027
(730) «Քվիմագո» ՍՊԸ, Լոռու մարզ, գ. 
Գուգարք, AM 
(442) 01.03.2017
(540) 

(526) «THE BEST» և «DRINKS» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
երկնագույն, կարմիր, դեղին, սպիտակ և սև գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

2878   18.08.2027 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

      ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

2886  18.08.2027 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

     ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

3533  16.04.2027 Չիքուիթա Բրենդզ Լ.Լ.Ք., Դելավերի նահանգ, US

3534  16.04.2027 Չիքուիթա Բրենդզ Լ.Լ.Ք., Դելավերի նահանգ, US

3737  27.08.2027 Բենք օֆ Ամերիքա Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

3757  12.06.2027 Ջիէս Յաշա Քորփորեյշն, JP

4000  11.04.2027 Սիթիզեն Տոկեյ Կաբուշիկի Կաիշա առևտրայինը նաև՝ 

     Սիթիզեն Ուոչ Քո., Lթդ., JP

4001  11.04.2027 Սիթիզեն Տոկեյ Կաբուշիկի Կաիշա առևտրայինը նաև՝ 

     Սիթիզեն Ուոչ Քո., Lթդ., JP

4135  13.05.2027 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգի կորպորացիա, US

4152  30.04.2027 Ավեքս Գրուփ Հոլդինգզ Կաբուշիկի Կաիշա 

     (Ավեքս Գրուփ Հոլդինգզ Ինք.), JP

4153  30.04.2027 Ավեքս Գրուփ Հոլդինգզ Կաբուշիկի Կաիշա 

     (Ավեքս Գրուփ Հոլդինգզ Ինք.), JP

11667  07.03.2027 «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

11668  07.03.2027 «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 5, AM

11846  22.09.2026 Դելտա Կոմպրեսիոն Ս.Ռ.Լ., AR

12209  17.04.2027 Քեդբրի ՅուՔեյ Լիմիթիդ, GB

12247  27.09.2027 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

     ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

12281  27.09.2027 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

     ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

12294  27.09.2027 «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 

     ք. Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

12395  10.07.2027 Արարատի մարզի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 

     ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

12396  10.07.2027 Արարատի մարզի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ,

     ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

12397  10.07.2027 Արարատի մարզի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 

     ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

12447  04.06.2027 Նովարթիս Քոնսյումեր Հելս Ս.Ա., CH

12458  01.06.2027 Ինդեզիթ Քամփնի Լյուքսեմբուրգ Ս.Ա., LU

12466  27.07.2027 «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 8, 

     Հայաստան, AM

12481  06.07.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12493  07.05.2027 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

12494  07.05.2027 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

12505  31.05.2027 «Քեթրին գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց 29/6, AM

12553  10.10.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12603  18.06.2027 Ալպարգատաս Ս.Ա., BR

12604  26.06.2027 Ալպարգատաս Ս.Ա., BR

12605  28.06.2027 Ալպարգատաս Ս.Ա., BR

12667  25.06.2027 ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE

12681  25.07.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12812  15.06.2027 Աթլանթիք Ինդասթրիզ, KY

12814  27.06.2027 Մեիջի Սեիկա Ֆարմա Քո., Լթդ., JP

12829  31.10.2027 «Գրանդ տոբակո» Հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 

     Շահամիրյանների 22, AM

12831  07.11.2027 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

12848  19.06.2027 ԲԱՍՖ Ագրո Բ.Վ., Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնիդերլասունգ Ցյուրիխ, CH

12952  13.08.2027 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

12953  13.08.2027 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

12955  10.09.2027 Պուբլիչնոե ակցիոներնոյե oբշչեստվո «Օտիսիֆարմ», RU

13044  15.06.2027 Բրադր Ինդասթրիզ, Լթդ., JP

13066  20.09.2027 Դոմպե ֆարմասյութիսի Ս.պ.Ա., IT

13290  28.11.2027 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

13291  28.11.2027 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

13295  21.12.2027 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

13406  18.10.2027 Ֆեդերալ Քորփորեյշն, TW



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը



ԳՅՈՒՏԵՐ
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Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20170104
(220) 30.01.2017
(730) «Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. շիշ (տարա).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170105
(220) 30.01.2017
(730) «Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» 
ՍՊԸ, Եղվարդ, Երևանյան խճ. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. շիշ (տարա).
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
--------------

(210) 20170168
(220) 08.02.2017
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20170219
(220) 15.02.2017
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170226
(220) 17.02.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահրամ Հակոբյան, 
Երևան, Եղ. Թադևոսյան 13/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման 
և հղկամշակման համար. ոչ բուժական օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ բուժական 
կոսմետիկական միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ 
մազերի համար. ոչ բուժական ատամի փոշիներ և 
մածուկներ։

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

(210) 20170245
(220) 20.02.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170246
(220) 20.02.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170247
(220) 20.02.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աշտարակի խճղ. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170293
(220) 01.03.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիլիթ Սերոբյան 
Զավենի, Երևան, Բուռնազյան փ., տուն 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրատուն, հյուրանոցների ծառա յու-

թյուն ներ:
--------------

(210) 20170298
(220) 02.03.2017
(730) «Փարիզյան սուրճ ֆակտորի» ՍՊԸ, 
Երևան, Ամիրյան 11, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, սուրճի հիմքով կաթնային 

ըմպելիք, սուրճով ըմպելիքներ, ցիկորի, սուրճի 
փոխարինիչներ:

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

(210) 20170319
(220) 06.03.2017
(730) «Կաֆե դյու բրազիլ» ՍՊԸ, Երևան, 
Բագրատունյաց 52/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ:

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

(210) 20170385
(220) 17.03.2017
(730) «Ջավալեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ավան-Առինջ 
2 Մ/Շ 1/9 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված եղջյուր, ոսկոր, փղոսկր 
կամ սադափ. խեցի. ծովի փրփուր. սաթ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ, բացառությամբ վրձինների. 
խոզանակների պատրաստման նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի, բացառությամբ 
շինարարական ապակու. ապակյա, հախճապակյա 
և ճենապակյա իրեր։

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

(210) 20170406
(220) 27.03.2017
(730) «Բոնիլատ» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, ք. 
Թալին, Շիրազի 3, AM 
(540) 

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

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

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

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

(210) 20170417
(220) 28.03.2017
(730) «Պիցցա Տաշիր» ՍՊԸ, ք. Տաշիր, 
Ջահուկյան 10, AM 
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(540) 

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

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

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

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

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

(210) 20170418
(220) 28.03.2017
(730) Նելլի Դավթյան, Երևան, Քոչարյան 6, բն. 
32, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառա-
յություններ. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170419
(220) 28.03.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ավիկ Եփրեմյան, 
ք. Աբովյան, Գեղարդի 3/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հագուստի խանութ.
դաս 42. համակարգչային դիզայն, վեբ կայքերի 

պատրաստում:
--------------

(210) 20170422
(220) 29.03.2017
(730) Գարեգին Նուրիջանյան, Երևան, 
Թափաբաշի 1, տուն 3ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------
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(210) 20170447
(220) 31.03.2017
(730) «Հարավ կոռալ կլուբ» ՍՊԸ, Երևան, 
Սեբաստիա 24/2, բն. 46, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. բիո ակտիվ հավելումների, կոսմետի-

կայի, աքսեսուարների և մաքրող միջոց ների 
վաճառք:

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

(210) 20170448
(220) 31.03.2017
(730) «Հարավ կոռալ կլուբ» ՍՊԸ, Երևան, 
Սեբաստիա 24/2, բն. 46, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. բիո ակտիվ հավելումների, կոսմետի-

կայի, աքսեսուարների և մաքրող միջոց ների 
վաճառք:

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

(210) 20170467
(220) 05.04.2017
(730) «Ինտելլեկտ պրոդակտս» ՍՊԸ, RU 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170478
(220) 10.04.2017
(730) «Տոնուս-լես» ՍՊԸ, Երևան, Վարշավյան 
2/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ:

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

(210) 20170480
(220) 10.04.2017
(730) «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 3-րդ թաղ, 10/9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

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

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

(210) 20170487
(220) 11.04.2017
(730) Սանասար Բեգլարյան, Երևան, Վ. 
Դավթյան 7, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 4. տեխնիկական յուղեր, վառելիք (ներա-

ռյալ շարժիչային բենզինը).
դաս 35. առևտուր, գովազդ. գործերի 

կառավարում գործարարության ասպարեզում. 
վարչարարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություն.

դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկական 
սպասարկում. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում:

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

(210) 20170494
(220) 13.04.2017
(730) «Ա և Ա եղբայրներ» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 33ա, բն. 23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

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

(210) 20170497
(220) 13.04.2017
(730) «Սիսայդ ստարտափ սամմիթ» ՍՊԸ, 
Երևան, Արաբկիր 21, շ. 10, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ առնու-
թյուններ.

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

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

(210) 20170498
(220) 13.04.2017
(730) «Սիսայդ ստարտափ սամմիթ» ՍՊԸ, 
Երևան, Արաբկիր 21, շ. 10, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ առնու-
թյուններ.

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

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

(210) 20170499
(220) 14.04.2017
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20170506
(220) 14.04.2017
(730) «Նոր կապիտալ» ՍՊԸ, Երևան, Կորյունի 
5, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 

քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակց ման բաղա դրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժի չային բենզինը) և նյութեր լուսավոր-
ման նպատակների համար. մոմեր, պատրույգ  ներ 
լուսա վորման համար.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. հանքանյութեր. շինարարական 
մետաղյա նյութեր. շարժական մետաղյա 
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ էլեկտրական 
սովորական մետաղյա ճոպաններ և լարեր. 
մետաղյա և երկաթակապ փոքր իրեր. մետաղյա 
բեռն արկղեր պահպանման և փոխադրման համար. 
անկիզելի պահարաններ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 
օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ. թանկարժեք իրեր. թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանա կաչափ սարքեր.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմա րա րական աշխա-
տանք ների համար. լուսանկարներ. թղթա գրենական 
և գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրա սենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեներ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 

տեսախաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործ առնու-
թյուն ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառնու-
թյուններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապար հորդությունների կազմակերպում.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունա բերական 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառա-
յություններ. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. մարդկանց և 
կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություն ներ. գյուղատնտեսական, այգեգործական և 
անտառային ծառայություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ նյութական 
արժեքների և անհատների ֆիզիկական պաշտ-
պանության համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։

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

(210) 20170512
(220) 18.04.2017
(730) Դը Չեմուրս Քամփնի ԹիԹի, ԷլԷլՍի, US 
(540) 

(511) 
դաս 2. գունանյութեր արդյունաբերական 

օգտագործման համար. գունանյութեր. քիմիա-
կան նյութեր արդյունաբերության, լուսա-
նկարչության, գիտական հետազոտություն ների, 
գյուղա տնտեսության և այգեգործության մեջ 
օգտագործման համար, որոնք հանդիսանում 
են գունանյութեր՝ նախատեսված ընդհանուր 
օգտագործման, այդ թվում ներկերի, թանաքների, 
ռետինի, պլաստմասսայի մեջ և այլ նպատակներով 
օգտագործման համար. ներկեր. տիտանի 
երկօքսիդ (գունանյութ). հակակոռո զիական պատ-
րաստուկներ:

--------------
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(210) 20170513
(220) 18.04.2017
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կա կան, կշռման, չափման, ազդա նշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծա-
սարքեր և թամբագործական իրեր. պարանո-
ցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ կենդանիների 
համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործ առնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ առնու-
թյուններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումների և հետա զոտու թյունների ծառայու-
թյուն ներ. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170514
(220) 18.04.2017
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կա կան, կշռման, չափման, ազդա նշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծա-
սարքեր և թամբագործական իրեր. պարանո-
ցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ կենդանիների 
համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործ առնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ առնու-
թյուններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումների և հետա զոտու թյունների ծառայու-
թյուն ներ. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170515
(220) 18.04.2017
(730) «ԱրմենՏել» ՓԲԸ, Երևան, Ա. Ահարոնյան 
2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 

լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-

կա կան, կշռման, չափման, ազդա նշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծա-
սարքեր և թամբագործական իրեր. պարանո-
ցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ կենդանիների 
համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործ առնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ առնու-
թյուններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումների և հետա զոտու թյունների ծառայու-
թյուն ներ. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170516
(220) 18.04.2017
(730) ՕՕՕ «Կանտի», GE 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատ րաստ ման այլ բաղադրանյութեր։

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

(210) 20170524
(220) 20.04.2017
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բամբակաշատ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170525
(220) 20.04.2017
(730) «Ա.Ա.Բ. պրոեկտ» ՍՊԸ, Երևան, 
Արաբկիրի 39/1ա, AM 

(540) 

(511) 
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-

վորումների տեղակայում:
--------------

(210) 20170527
(220) 20.04.2017
(730) Հայկ Սարգսյան, Երևան, Աբովյան 25, 
բն.21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 10. բժշկական սարքեր:

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

(210) 20170529
(220) 20.04.2017
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

--------------
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(210) 20170531
(220) 20.04.2017
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20170532
(220) 20.04.2017
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմ ա րարա կան աշխա-
տանք ների համար. լուսանկարներ. թղթագ րենական 
և գրասենյակային պիտույքներ, բացա ռությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտո ղական ձեռնարկներ. 
պլաստ մասսայե թերթեր, ժապավեններ և տոպրակ-
ներ փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:

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

(210) 20170533
(220) 20.04.2017
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 

(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմ ա րարա կան աշխա-
տանք ների համար. լուսանկարներ. թղթագ րենական 
և գրասենյակային պիտույքներ, բացա ռությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտո ղական ձեռնարկներ. 
պլաստ մասսայե թերթեր, ժապավեններ և տոպրակ-
ներ փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:

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

(210) 20170534
(220) 20.04.2017
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

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

(210) 20170536
(220) 20.04.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 43. ռեստորան, սննդամթերքով և 

ըմպելիքներով ապահովման ծառայություն:
--------------

(210) 20170537
(220) 20.04.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորան, սննդամթերքով և 

ըմպելիքներով ապահովման ծառայություն: 
--------------

(210) 20170538
(220) 20.04.2017
(730) Արմեն Հարությունի Ամիրյան, Արարատի 
մարզ, գ. Արալեզ, Ավետիք Իսահակյանի փ., 
տուն 34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. տարա՝ շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20170539
(220) 20.04.2017
(730) Արմեն Հարությունի Ամիրյան, Արարատի 
մարզ, գ. Արալեզ, Ավետիք Իսահակյանի փ., 
տուն 34, AM 

(540) 

(511) 
դաս 21. տարա՝ շիշ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20170540
(220) 21.04.2017
(730) Անահիտ Ղազարյան, ք. Երևան, Տերյան 
8, բն. 55, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք  իրեր. թանկարժեք 
և կիսաթանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և ճամփոր-
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դական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծա սարքեր և թամբա-
գործական իրեր. պարանոցակապեր, սանձափոկեր 
և հագուստ կենդանիների համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ։
--------------

(210) 20170541
(220) 21.04.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ջուլիետա Նազարյան, 
Երևան, Էրեբունի 1-ին նրբ., տուն 64, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. գրենական պիտույքներ.
դաս 35. գրենական պիտույքների, խաղալիք-

ների և խաղերի վաճառք:
--------------

(210) 20170542
(220) 21.04.2017
(730) «Լաս պրինտ» ՍՊԸ, Երևան, 
Չելյուսկինցիների 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. կազմարարական աշխատանքներ. 
կատալոգներ, պարբերականներ, ամսագրեր, 
պիտակներ.

դաս 40. այցեքարտերի, թռուցիկների և 
բուկլետ ների տպագրություն:

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

(210) 20170543
(220) 21.04.2017
(730) Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. խանձարուրներ և հիգիենիկ կիսա-

վարտիքներ անմիզապահությամբ տառապողների 
համար, միջադիրներ անմիզապահությամբ տառա-
պողների համար:

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

(210) 20170544
(220) 21.04.2017
(730) Յոնքանգ Քսուլանգ Ինդասթրի Քօ., Լթդ, CN 
(540) 

(511) 
դաս 7. կուլտիվատորներ (մեքենաներ), ներքին 

այրման շարժիչների վառոցքի մոմեր, գյուղա-
տնտեսական մեքենաներ, զտիչներ շարժիչներում 
հովացնող օդը մաքրելու համար, դանակներ 
(մեքենաների մասեր), կտրող մեքենաներ, 
ապակեկտրիչ ալմաստներ (մեքենաների մասեր), 
էլեկտրա մեխանիկական սարքեր սննդամթերք 
պատրաստելու համար, բանջարեղեն և միրգ 
մաքրելու մեքենաներ, գազոնա  հնձիչներ 
(մեքենաներ), հնձիչներ, հնձիչ մեքենաների 
դանակներ, կենդա նիների խուզի մեքենաներ, 
փաթաթող մեքենաներ, կարբյուրատորներ, 
ամբար ձիկներ (մեքենաներ), ամբարձիչ սարքեր, 
ճանապարհային գլդոններ, խոհանոցային էլեկտ-
րական մեքենաներ, հաստատուն հոսանքի 
գենե րատորներ, խմորահունցիչ մեքենաներ մեխա-
նիկական, ներկափոշեցրիչներ, շրջաբերական 
սղոցի շեղբեր (մեքենաների մասեր), աղբի, 
մնացուկ ների, թափոնների ջարդման մեքենաներ, 
պատճենիչներ (մեքենաներ), յուղ պատրաստող 
մեքենաներ, կենցաղային էլեկտրական մամլիչներ 
մրգերի համար, կենցաղային աղացներ, 
բացա ռությամբ ձեռքով կառավարվողների, 
ժապավենային սղոցներ (մեքենաներ), տանիքի 
կղմինդրեր կտրող մեքենաներ, բեռնասլաքներ 
(ամբարձիչ), փաթեթավորման մեքենաներ, 
ցցագերան զարկելու կոպերներ (մեքենաներ), 



ԳՅՈՒՏԵՐ

3434

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 05/2

15 .05 . 20 17

ցցագերան բեռնող (մեքենաներ), ողորկման 
էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր, փորիչներ 
(մեքենաներ), խառնիչ մեքենաներ, տոփանման 
մեքենաներ, սերմնացաններ (մեքենաներ), ծնկաձեւ 
լիսեռներ, փայտամշակման հաստոցներ, ռոբոտներ 
(մեքենաներ), մեքենաների ուղղորդիչներ, դուրեր 
մեքենաների համար, միաշերեփ էքսկավատորներ, 
մեքենաների թափանիվներ, կաշվե արտադրանք 
ավտոմեքենաների համար, այդ թվում  ̀ կաշվե 
գլանիկներ, կաշվե օձիգներ, կաշվե լիցքեր, կաշվե 
բազկապատեր, կաշվե միջադիրներ, սղոցներ 
(մեքենաներ), գրեյդեռներ (մեքենաներ հողային 
աշխատանքների համար), կուլտի վատորներ–
փխրե ցուցիչ ներ (մեքենաներ հողային աշխատանք-
ների համար), ծառատունկ մեքենաներ, խնոցիներ, 
աղացներ կարագի համար (մեքենաներ),  
պնևմատիկ մխելու գործիք, գազաեռակցման 
ապարատներ, միրգ մաքրելու մեքենաներ, գլան-
ների մխոցներ, պոմպեր (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր), պոմպեր (մեքենաներ), լվացքի 
մեքենաներ (սպիտակեղենի համար), մխոցի 
օղեր, ներկման մեքենաներ, յուղային պոմպեր, 
թրթռա մեքենաներ բետոնե երեսարկման համար 
(մեքենաներ), բետոնախառնիչներ (մեքենաներ), 
փոշու արտածծման կայանքներ (զտիչ կայանքներ), 
լվացման սարքեր, էլեկտրական մկրատներ, 
սոսնձա  պատիչ էլեկտրական ատրճանակներ, 
ձեռքի էլեկտրա կան գայլիկոնիչներ, տափաշուրթեր 
էլեկտրական, էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր 
մաքրելու համար, ապա րատներ էլեկտրա-
աղեղային հատման համար, էլեկտրաեռակցման 
ագրեգատներ, ապարատներ էլեկտրազոդման 
համար, էլեկտրական մանրատիչներ, էլեկտրո-
հղկման մեքենաներ, էլեկտրամուրճեր, փոշեկուլներ, 
արհեստական քար կտրող մեքենաներ, 
քարամշակման հաստոցներ, հանքային մեքենա-
ներ, հեսա նաս կավառակներ (մեքենա ների մասեր), 
աղացներ (մեքենաներ), կենտրոնախույս աղացներ, 
կենտրոնա խույս պոմպեր, օդաճնշական մեքենա-
ներ, օդային պոմպեր, խաղողի մամլիչներ, պատեր 
սպիտակեցնելու մեքենաներ, մանրատիչներ 
(փխրիչներ), մսաղացներ (մեքենաներ), համակցված 
ծեփա պատման կայաններ (մեքենաներ), ավտոմատ 
մանիպուլյատորներ (մեքենաներ), ջարդիչնեեր 
դեղորայքի համար (մեքենաներ), բեռնման – 
բեռնա թափման սարքեր, անկյունային ողորկման 
մեքենաներ, բեռնամբարձիչներ,  ամբարձիչներ 
(մեքենաներ), խառատային հաստոցներ, մետաղա-

մշակման հաստոցներ, կտրող մեքենաներ, 
գայլիկոնիչ գլխիկներ (մեքենաների մասեր), 
շղթայական սղոցներ, սղոցադազգահներ (մեքենա-
ների մասեր), սղոցի շեղբեր (մեքենաների, 
հաստոցների մասեր), փորագրման մեքենաներ, 
գյուղա տնտեսական գործիքներ, բացա ռությամբ 
ձեռքով կառավարվողների, ձեռքի գործիքներ, 
բացա ռությամբ ձեռքով կառավարվողների, ձեռքի 
գործիքներ պնևմատիկ, խոհանոցային էլեկտրա-
կան պրոցեսորներ, մեկնասարքեր շարժիչների 
համար, խլարարներ շարժիչների համար, 
բարձր ճնշման տակ զտման ապարատներ, 
օդամուղ մեքենաներ, գամիչ մեքենաներ, ֆրեզիչ 
հաստոցներ, մեքենաներ հողային աշխատանքների 
համար, հատիկաբույսերի սերմերը թեփահանող 
մեքենաներ, ոռոգիչներ (մեքենաներ), ածխա-
խոզանակներ (էլեկտրականություն), մեքենաների 
ատամնավոր մեխանիզմներ, առանցքակալների 
ներդրակներ (մեքենաների մասեր), ճանապարհներն 
ավլող ինքնագնաց մեքենաներ, էլեկտրական 
սարքեր և մեքենաներ խողովակաշարի հատակը 
խորացնելու աշխատանքների անցկացման համար.

դաս 8. էտոցներ, գյուղատնտեսական 
գործիքներ ձեռքով կառավարվող, հատիչներ, կիսա-
կլոր դուրեր (ձեռքի գործիքներ), կտրող գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ), բանջարակտրատիչներ, քերա-
դանակներ, ռանդաների սայրեր, նախշառանդաների 
սայրեր, փորագրական բռնակներ, մեկուսիչ 
հանելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ), մկրատներ, 
կենդա նիների խուզի մեքենաներ (ձեռքի 
գործիքներ), մամլակներ, ձեռքով կառավարվող 
այգե – բանջա րա նոցային գույք, գրունտը 
խտացնելու համար տոփաններ (ձեռքի գործիքներ), 
աքցաններ (ունելիներ), ձեռքի ամբարձիկներ, 
ձեռքի պոմպեր, ձեռքի շարժակով ձեռքի 
գործիքներ, ձեռքի սղոցների, մետաղասղոցների 
շրջանակներ, լայնակոկման գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ), պտուտակաբանալիներ (ձեռքի 
գործիքներ), կացիններ, միջատասպան  ջրցաներ, 
միջատասպան նյութերի փոշեցիրներ (ձեռքի 
գործիքներ), պտղահավաքիչներ (ձեռքի գործիքներ), 
գոգաթիակներ (այգեգործություն), թիակներ 
(այգեգործություն), արդուկներ (ոչ էլեկտրական 
ձեռքի գործիքներ), հեսանասկավառակներ (ձեռքի 
գործիքներ), հղկիչ գործիքներ (ձեռքի գործիքներ), 
սայրեր սրելու գործիքներ, գչիր (հորատ), 
խոշորաքարթ խարտոցներ (թորբու, տովրիկ) 
(ձեռքի գործիքներ), ներպարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ), զմռնիտե սկավառակներ, զմռնիտի 
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խարտոցներ,  նրբախարտոցներ, նրբասղոցներ, 
աքցաններ (ունելիներ), աքցաններ, գայլիկոններ 
(շաղափներ) (ձեռքի գործիքների մասեր), գամիչ 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ), գամիչ մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ), թիեր (ձեռքի գործիքներ), փոցխներ 
(ձեռքի գործիքներ), խարտոցներ (գործիքներ), 
քարտաշի դուրեր, լծանակներ (դեկալծակներ), 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ), փորագրելու կտրիչներ 
(ձեռքի գործիքներ), փորագրելու  գայլիկոնիչներ 
(ձեռքի գործիքներ), պահածոյի ոչ էլեկտրական 
դանակներ, ձեռքի  մեխահանիչներ, ձեռքի 
շարժակով հորատներ, սղոցների տափուկներ 
(ձեռքի գործիքների մասեր), պտուտակահաններ 
ոչ էլեկտրական, արտապարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ).

դաս 9. լուսաչափներ, միկրոմետրեր (մանրա-
չափներ), լուսար ձակող դիոդներ (ԼԱԴ), էլեկտրական 
կերպափոխիչներ, տրանսֆորմատորներ (էլեկտրա-
կանություն), արևային մարտկոցներ, պաշտպանիչ 
սաղավարտներ, սաղավարտաձև գլխարկներ, 
բուսոլներ (կողմնացույց - անկյունաչափներ), 
կողմնացույցներ, քանոններ (չափիչ գործիքներ), 
աշխատողների դեմքը պաշտպանող վահաններ, 
դետեկտորներ, էլեկտրական ապահովիչներ, 
անկյունաչափական գործիքներ, նշաձողեր 
(գեոդե  զիական գործիքներ), հարթաչափներ 
(հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր), ջրի 
հաշվիչներ, բենզինի հաշվիչներ, ճնշման չափիչներ, 
տեղագրական գործիքներ, հեռաչափներ (սարքեր), 
հեռավորություն չափող սարքեր, չափիչ գործիքներ, 
երկրաբաշխական սարքեր և գործիքներ, 
օպտիկական մակարդակաչափներ, լազերներ, 
բացա ռությամբ բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվողների, գազի հաշվիչներ, էլեկտրա կան 
խտարարներ, ամպերաչափներ, էլեկտրական 
փոխարկիչներ, էլեկտրական մարտկոցներ, 
էլեկտրական չափիչ սարքեր, նյութեր էլեկտրա-
հաղորդման գծերի համար (լարեր, մալուխներ), 
էլեկտրական լարեր, էլեկտրական մալուխներ, 
էլեկտրական փականներ, կշեռքներ, թեոդոլիտներ 
(անկյունաչափ գործիքներ), կշռման սարքեր և 
գործիքներ, չափիչ սարքեր, լարման  ցուցիչներ, 
պտուտաթվերի հաշվիչներ, կերպափոխիչներ 
(էլեկտրականություն), չափիչներ, էլեկտրական 
կոլեկտորներ, բարձրաչափներ, գազաչափներ 
(չափիչ գործիքներ), խցակի վարդակներ 
(էլեկտրա կան միացումներ), խցակի երկժանիներ 
(էլեկտրա կան միացումներ), խցակի միացումներ 
(էլեկտրական):

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

(210) 20170545
(220) 21.04.2017
(730) Յոնքանգ Քսուլանգ Ինդասթրի Քօ., Լթդ., CN 
(540) 

(511) 
դաս 7. կուլտիվատորներ (մեքենաներ), ներքին 

այրման շարժիչների վառոցքի մոմեր, գյուղա-
տնտեսական մեքենաներ, զտիչներ շարժիչներում 
հովացնող օդը մաքրելու համար, դանակներ 
(մեքենաների մասեր), կտրող մեքենաներ, 
ապակեկտրիչ ալմաստներ (մեքենաների մասեր), 
էլեկտրա մեխանիկական սարքեր սննդամթերք 
պատրաստելու համար, բանջարեղեն և միրգ 
մաքրելու մեքենաներ, գազոնա  հնձիչներ 
(մեքենաներ), հնձիչներ, հնձիչ մեքենաների 
դանակներ, կենդա նիների խուզի մեքենաներ, 
փաթաթող մեքենաներ, կարբյուրատորներ, 
ամբար ձիկներ (մեքենաներ), ամբարձիչ սարքեր, 
ճանապարհային գլդոններ, խոհանոցային էլեկտ-
րական մեքենաներ, հաստատուն հոսանքի 
գենե րատորներ, խմորահունցիչ մեքենաներ մեխա-
նիկական, ներկափոշեցրիչներ, շրջաբերական 
սղոցի շեղբեր (մեքենաների մասեր), աղբի, 
մնացուկ ների, թափոնների ջարդման մեքենաներ, 
պատճենիչներ (մեքենաներ), յուղ պատրաստող 
մեքենաներ, կենցաղային էլեկտրական մամլիչներ 
մրգերի համար, կենցաղային աղացներ, 
բացա ռությամբ ձեռքով կառավարվողների, 
ժապավենային սղոցներ (մեքենաներ), տանիքի 
կղմինդրեր կտրող մեքենաներ, բեռնասլաքներ 
(ամբարձիչ), փաթեթավորման մեքենաներ, 
ցցագերան զարկելու կոպերներ (մեքենաներ), 
ցցագերան բեռնող (մեքենաներ), ողորկման 
էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր, փորիչներ 
(մեքենաներ), խառնիչ մեքենաներ, տոփանման 
մեքենաներ, սերմնացաններ (մեքենաներ), ծնկաձեւ 
լիսեռներ, փայտամշակման հաստոցներ, ռոբոտներ 
(մեքենաներ), մեքենաների ուղղորդիչներ, դուրեր 
մեքենաների համար, միաշերեփ էքսկավատորներ, 
մեքենաների թափանիվներ, կաշվե արտադրանք 
ավտոմեքենաների համար, այդ թվում  ̀ կաշվե 
գլանիկներ, կաշվե օձիգներ, կաշվե լիցքեր, կաշվե 
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բազկապատեր, կաշվե միջադիրներ, սղոցներ 
(մեքենաներ), գրեյդեռներ (մեքենաներ հողային 
աշխատանքների համար), կուլտի վատորներ–
փխրե ցուցիչ ներ (մեքենաներ հողային աշխատանք-
ների համար), ծառատունկ մեքենաներ, խնոցիներ, 
աղացներ կարագի համար (մեքենաներ),  
պնևմատիկ մխելու գործիք, գազաեռակցման 
ապարատներ, միրգ մաքրելու մեքենաներ, գլան-
ների մխոցներ, պոմպեր (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր), պոմպեր (մեքենաներ), լվացքի 
մեքենաներ (սպիտակեղենի համար), մխոցի 
օղեր, ներկման մեքենաներ, յուղային պոմպեր, 
թրթռա մեքենաներ բետոնե երեսարկման համար 
(մեքենաներ), բետոնախառնիչներ (մեքենաներ), 
փոշու արտածծման կայանքներ (զտիչ կայանքներ), 
լվացման սարքեր, էլեկտրական մկրատներ, 
սոսնձա  պատիչ էլեկտրական ատրճանակներ, 
ձեռքի էլեկտրա կան գայլիկոնիչներ, տափաշուրթեր 
էլեկտրական, էլեկտրական մեքենաներ և սարքեր 
մաքրելու համար, ապա րատներ էլեկտրա-
աղեղային հատման համար, էլեկտրաեռակցման 
ագրեգատներ, ապարատներ էլեկտրազոդման 
համար, էլեկտրական մանրատիչներ, էլեկտրո-
հղկման մեքենաներ, էլեկտրամուրճեր, փոշեկուլներ, 
արհեստական քար կտրող մեքենաներ, 
քարամշակման հաստոցներ, հանքային մեքենա-
ներ, հեսա նաս կավառակներ (մեքենա ների մասեր), 
աղացներ (մեքենաներ), կենտրոնախույս աղացներ, 
կենտրոնա խույս պոմպեր, օդաճնշական մեքենա-
ներ, օդային պոմպեր, խաղողի մամլիչներ, պատեր 
սպիտակեցնելու մեքենաներ, մանրատիչներ 
(փխրիչներ), մսաղացներ (մեքենաներ), համակցված 
ծեփա պատման կայաններ (մեքենաներ), ավտոմատ 
մանիպուլյատորներ (մեքենաներ), ջարդիչնեեր 
դեղորայքի համար (մեքենաներ), բեռնման – 
բեռնա թափման սարքեր, անկյունային ողորկման 
մեքենաներ, բեռնամբարձիչներ,  ամբարձիչներ 
(մեքենաներ), խառատային հաստոցներ, մետաղա-
մշակման հաստոցներ, կտրող մեքենաներ, 
գայլիկոնիչ գլխիկներ (մեքենաների մասեր), 
շղթայական սղոցներ, սղոցադազգահներ (մեքենա-
ների մասեր), սղոցի շեղբեր (մեքենաների, 
հաստոցների մասեր), փորագրման մեքենաներ, 
գյուղա տնտեսական գործիքներ, բացա ռությամբ 
ձեռքով կառավարվողների, ձեռքի գործիքներ, 
բացա ռությամբ ձեռքով կառավարվողների, ձեռքի 
գործիքներ պնևմատիկ, խոհանոցային էլեկտրա-
կան պրոցեսորներ, մեկնասարքեր շարժիչների 

համար, խլարարներ շարժիչների համար, 
բարձր ճնշման տակ զտման ապարատներ, 
օդամուղ մեքենաներ, գամիչ մեքենաներ, ֆրեզիչ 
հաստոցներ, մեքենաներ հողային աշխատանքների 
համար, հատիկաբույսերի սերմերը թեփահանող 
մեքենաներ, ոռոգիչներ (մեքենաներ), ածխա-
խոզանակներ (էլեկտրականություն), մեքենաների 
ատամնավոր մեխանիզմներ, առանցքակալների 
ներդրակներ (մեքենաների մասեր), ճանապարհներն 
ավլող ինքնագնաց մեքենաներ, էլեկտրական 
սարքեր և մեքենաներ խողովակաշարի հատակը 
խորացնելու աշխատանքների անցկացման համար.

դաս 8. էտոցներ, գյուղատնտեսական 
գործիքներ ձեռքով կառավարվող, հատիչներ, կիսա-
կլոր դուրեր (ձեռքի գործիքներ), կտրող գործիքներ 
(ձեռքի գործիքներ), բանջարակտրատիչներ, քերա-
դանակներ, ռանդաների սայրեր, նախշառանդաների 
սայրեր, փորագրական բռնակներ, մեկուսիչ 
հանելու գործիքներ (ձեռքի գործիքներ), մկրատներ, 
կենդա նիների խուզի մեքենաներ (ձեռքի 
գործիքներ), մամլակներ, ձեռքով կառավարվող 
այգե – բանջա րա նոցային գույք, գրունտը 
խտացնելու համար տոփաններ (ձեռքի գործիքներ), 
աքցաններ (ունելիներ), ձեռքի ամբարձիկներ, 
ձեռքի պոմպեր, ձեռքի շարժակով ձեռքի 
գործիքներ, ձեռքի սղոցների, մետաղասղոցների 
շրջանակներ, լայնակոկման գործիքներ (ձեռքի 
գործիքներ), պտուտակաբանալիներ (ձեռքի 
գործիքներ), կացիններ, միջատասպան  ջրցաներ, 
միջատասպան նյութերի փոշեցիրներ (ձեռքի 
գործիքներ), պտղահավաքիչներ (ձեռքի գործիքներ), 
գոգաթիակներ (այգեգործություն), թիակներ 
(այգեգործություն), արդուկներ (ոչ էլեկտրական 
ձեռքի գործիքներ), հեսանասկավառակներ (ձեռքի 
գործիքներ), հղկիչ գործիքներ (ձեռքի գործիքներ), 
սայրեր սրելու գործիքներ, գչիր (հորատ), 
խոշորաքարթ խարտոցներ (թորբու, տովրիկ) 
(ձեռքի գործիքներ), ներպարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ), զմռնիտե սկավառակներ, զմռնիտի 
խարտոցներ,  նրբախարտոցներ, նրբասղոցներ, 
աքցաններ (ունելիներ), աքցաններ, գայլիկոններ 
(շաղափներ) (ձեռքի գործիքների մասեր), գամիչ 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ), գամիչ մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ), թիեր (ձեռքի գործիքներ), փոցխներ 
(ձեռքի գործիքներ), խարտոցներ (գործիքներ), 
քարտաշի դուրեր, լծանակներ (դեկալծակներ), 
մուրճեր (ձեռքի գործիքներ), փորագրելու կտրիչներ 
(ձեռքի գործիքներ), փորագրելու  գայլիկոնիչներ 
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(ձեռքի գործիքներ), պահածոյի ոչ էլեկտրական 
դանակներ, ձեռքի  մեխահանիչներ, ձեռքի 
շարժակով հորատներ, սղոցների տափուկներ 
(ձեռքի գործիքների մասեր), պտուտակահաններ 
ոչ էլեկտրական, արտապարուրակիչներ (ձեռքի 
գործիքներ).

դաս 9. լուսաչափներ, միկրոմետրեր (մանրա-
չափներ), լուսար ձակող դիոդներ (ԼԱԴ), էլեկտրական 
կերպափոխիչներ, տրանսֆորմատորներ (էլեկտրա-
կանություն), արևային մարտկոցներ, պաշտպանիչ 
սաղավարտներ, սաղավարտաձև գլխարկներ, 
բուսոլներ (կողմնացույց - անկյունաչափներ), 
կողմնացույցներ, քանոններ (չափիչ գործիքներ), 
աշխատողների դեմքը պաշտպանող վահաններ, 
դետեկտորներ, էլեկտրական ապահովիչներ, 
անկյունաչափական գործիքներ, նշաձողեր 
(գեոդե  զիական գործիքներ), հարթաչափներ 
(հորիզոնական դիրքի որոշման սարքեր), ջրի 
հաշվիչներ, բենզինի հաշվիչներ, ճնշման չափիչներ, 
տեղագրական գործիքներ, հեռաչափներ (սարքեր), 
հեռավորություն չափող սարքեր, չափիչ գործիքներ, 
երկրաբաշխական սարքեր և գործիքներ, 
օպտիկական մակարդակաչափներ, լազերներ, 
բացա ռությամբ բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվողների, գազի հաշվիչներ, էլեկտրա կան 
խտարարներ, ամպերաչափներ, էլեկտրական 
փոխարկիչներ, էլեկտրական մարտկոցներ, 
էլեկտրական չափիչ սարքեր, նյութեր էլեկտրա-
հաղորդման գծերի համար (լարեր, մալուխներ), 
էլեկտրական լարեր, էլեկտրական մալուխներ, 
էլեկտրական փականներ, կշեռքներ, թեոդոլիտներ 
(անկյունաչափ գործիքներ), կշռման սարքեր և 
գործիքներ, չափիչ սարքեր, լարման  ցուցիչներ, 
պտուտաթվերի հաշվիչներ, կերպափոխիչներ 
(էլեկտրականություն), չափիչներ, էլեկտրական 
կոլեկտորներ, բարձրաչափներ, գազաչափներ 
(չափիչ գործիքներ), խցակի վարդակներ 
(էլեկտրա կան միացումներ), խցակի երկժանիներ 
(էլեկտրա կան միացումներ), խցակի միացումներ 
(էլեկտրական):

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

(210) 20170547
(220) 25.04.2017
(730) «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, 
Արգիշտի 4/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանք ների համար. լուսանկարներ. թղթա գրենական 
և գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեններ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։
--------------

(210) 20170548
(220) 25.04.2017
(730) «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ, Երևան, 
Արգիշտի 4/1, AM 
(540) 

(511) 
դդաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանք ների համար. լուսանկարներ. թղթա գրենական 
և գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեններ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։
--------------

(210) 20170549
(220) 25.04.2017
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(730) «Կարատ» ՓԲԸ, Լեռնային Ղարաբաղ, գ. 
Իվանյան, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170550
(220) 25.04.2017
(730) «Կարատ» ՓԲԸ, Լեռնային Ղարաբաղ, գ. 
Իվանյան, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170551
(220) 25.04.2017
(730) Արտաշես Գագիկի Գևորգյան, Երևան, 
Կոմիտասի պող., շ. 61, բն. 33, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. մետաղական կափարիչներ բանկաների 

և շշերի համար:
--------------

(210) 20170552
(220) 25.04.2017

(730) «Ցարիցինո» մսամթերքի կոմբինատ 
ՍՊԸ, Երևան, Ն. Զարյան 74/154, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, մսամթերք, մսի էքստրակտներ:

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

(210) 20170554
(220) 25.04.2017
(730) «Զանգի լայվքոմ» ՓԲԸ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 10/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

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

(210) 20170557
(220) 25.04.2017
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
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(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20170565
(220) 26.04.2017
(730) «Նոր հատիկ» գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվ (Գ/Կ), Շիրակի մարզ, գ. Առափի, 
4-րդ փ., տուն 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 

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

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

(210) 20170566
(220) 26.04.2017
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
--------------

(210) 20170567
(220) 26.04.2017
(730) Տիգրան Գրիգորի Ղազարյան, Երևան, 
Վարդանանց 5ա, բն. 181, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

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

(210) 20170568
(220) 26.04.2017
(730) Տիգրան Գրիգորի Ղազարյան, Երևան, 
Վարդանանց 5ա, բն. 181, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

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

(210) 20170569
(220) 26.04.2017
(730) Տիգրան Գրիգորի Ղազարյան, Երևան, 
Վարդանանց 5ա, բն. 181, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 33. օղի:

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

(210) 20170573
(220) 27.04.2017
(730) «Ագաթ դենթլ» ՍՊԸ, Երևան, Ռուսթավելի 
55, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառայություններ:

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

(210) 20170574
(220) 27.04.2017
(730) Էդգար Խանզադյան, Երևան, Կիևյան 4/3, 
բն. 31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճություններ. դիսկոտեկների 

ծառայություններ, պարա հանդեսների կազմա-
կեր պում, հանգստի կազմակերպում, համերգ-
ների կազմակերպում և անցկացում, կարաոկե 
ծառայություններ, զվար ճությունների կազմա-
կերպում հյուրերի համար, ժամանցի, զվարճու-
թյուն  ների ծառայություններ, ակումբ ների 
ծառա  յու թյուն  ներ, (զվար ճանքի ու ժամանցի), շոու 
ծրա գրեր.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, խորտկարանների 
ծառա յություն ներ, սրճարանների ծառա յություն ներ, 
նախաճաշարանների ծառայու թյուն ներ, ռեստորան-

ների ծառայություններ, ինքնասպասարկման 
ռեստորանների ծառայու թյուններ, ճաշարանների 
ծառայություններ, բարերի ծառայություններ, սննդա-
մթերքի պատրաստում, առաքում, մատուցում և 
սեղանի ձևա վորում:

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

(210) 20170575
(220) 27.04.2017
(730) Համեդ Մահմուդի, AE 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի։
--------------

(210) 20170576
(220) 27.04.2017
(730) Համեդ Մահմուդի, AE 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։ 

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

(210) 20170577
(220) 27.04.2017
(730) Համեդ Մահմուդի, AE 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի։ 

--------------
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(210) 20170580
(220) 28.04.2017
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի 
ծխախոտ, ինքնա փաթ թուկի ծխա խոտ, ծամելու 
ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ «սնուս». սիգա-
րետներ, պապիրոսներ, էլեկտրոնային սիգա-
րետներ, սիգարներ, սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու 
պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում. սիգարետ-
ների պապիրոսաթուղթ, սիգարետների պար-
կուճներ և լուցկի: 

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

(210) 20170583
(220) 28.04.2017
(730) «Ռազմիկ-92» Ա/Կ, Արարատի մարզ, գյուղ 
Հովտաշատ, Տաթևի 2-րդ փակուղի, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. մսամթերք:

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

(210) 20170584
(220) 28.04.2017
(730) «Աստերիա» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
28, տարածք 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպա-
տակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժա կան կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղա նա լաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդա նիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170585
(220) 28.04.2017
(730) «Աստերիա» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան Մեծի 
28, տարածք 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպա-
տակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժա կան կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղա նա լաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդա նիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170586
(220) 28.04.2017
(730) Արմեն Բաղդասարյան, 0012, Երևան, 
Կոմիտաս 24/2, բն. 38, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 35. առևտրային միջնորդություն 

(ծառայություն). վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար. գովազդային նյութերի տարածում. 
գնման պատվերների մշակման գործընթացների 
կառավարում. 

դաս 39. ապրանքների առաքում. ծաղիկների 
առաքում. ճանա պարհորդու թյունների կազմա-
կերպում. փոխադրումներ բեռնատար ավտո-
տրանս պորտով. փոխադրում տեղից-տեղ 
տեղա փոխ վելիս. ուղևորային փոխա դրումներ. 
բեռ ների տեղափոխում, ճանա պարհորդների 
ուղեկցում. վարորդների ծառայություններ. սուր-
հանդակային ծառա յություններ (փաստաթղթերի, 
նամակների կամ ապրանքների առաքում). տաքսի 
ծառայություն. տրանսպորտային ծառա յու թյուն -
ներ. տրանսպորտային ծառայու թյուն ներ զբոսա-
շրջիկների համար. փաթեթավորված բեռների 
առաքում.

դա 41. զբոսավարի (գիդի) ծառայություններ:
--------------

(210) 20170589
(220) 02.05.2017
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:

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

(210) 20170590
(220) 02.05.2017
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, AM 

(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

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

(210) 20170597
(220) 03.05.2017
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

սննդային հավելումներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սննդային հավելումներ 
մարդկանց  համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. սննդային նրբաթելեր. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ, սննդային հավելումներ 
բուժական նպատակների համար. որպես  սննդային 
հավելումներ օգտագործվող դիետիկ ըմպելիքներ:

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

(210) 20170598
(220) 03.05.2017
(730) Բայեր Քնսյումր Քեըր ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

սննդային հավելումներ. հիգիենիկ պատ-
րաստուկներ բուժական նպատակների համար. 
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դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սննդային հավելումներ 
մարդկանց  համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. սննդային նրբաթելեր. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ, սննդային հավելումներ 
բուժական նպատակների համար. որպես  սննդային 
հավելումներ օգտագործվող դիետիկ ըմպելիքներ:

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

(210) 20170609
(220) 03.05.2017
(730) ՋիԷմՓի Լթդ, GE 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղա նա լաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնա լցման և ատամների ծեփա   պատճե ն ներ 
պատրաստելու նյութեր. ախտա հանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170610
(220) 03.05.2017
(730) «ԹիԷմՋի» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, 
Հովհաննիսյան 27/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

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

(210) 20170612
(220) 04.05.2017
(730) Սուրեն Բակլաչյան, Երևան, Բ.Մուրադյան 
փ. 7, շ. 77, բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170629
(220) 05.05.2017
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի «Ալկալոիդ» ԱԴ Սկոպյե, MK 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

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

(210) 20170642
(220) 05.05.2017
(730) «Տիեռաս դե Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան, Մ. 
Խորենացու 1-ին փակուղի, 8-րդ շենք, բն. 2ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------
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УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

 A61 B3/00           3098  A

 A61 F9/00           3099  A

 A61K9/00            3100  A

 A61K9/00            3101  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1886
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 22556
73 (1) Լիցենզատու  Ֆիանթիս, ՍԵ, Vinohradska 
2029/124, 130 00 Praha, Czech Republic, CZ
73 (2) Լիցենզառու  «Մեդ Ալյանս» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, Դրոյի 8/1, բն. 44, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        26.04.2017

_____________________

Գրանցում No 1887
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 3892
73 (1) Իրավատեր 
Կոմպանիա Կասիկ Դե Կաֆե Սոլուվել, Rua 
Horacio Sabino Coimbra, 100, Londrina, Parana, 
Brazil, BR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Գրանիսսիմո 
Կոնսուլթորիա Էմպրեսարիալ ԼԹԴԱ, Av. Fer-
nando Cerqueira Cesar Coimbra, 100, sala 1-Pq. 
Jubran, City of Barueri, state of Sao Paulo-Brazil, BR
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          02.05.2017

_____________________

Գրանցում No 1888
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1713
73 (1) Իրավատեր  ԱստրաԶենեկա ԱԲ, Vastra 
Malarehamnen 9 S-151 85 Sodertalje, Sweden, SE

73 (2) Իրավունքներն ստացող  Սիլագ ԳմբՀ 
Ինթըրնեշնլ, Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug, 
Switzerland (CH), CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

    Հանրապետություն
Գրանցված է                         02.05.2017

_____________________

Գրանցում No 1889
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12277
73 (1) Իրավատեր «Ֆոնդեքս կոմերցիալ» ՍՊԸ, 
Սյունիքի մարզ, Կապան, Շահումյան 22/25, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Նատֆուդ» 
ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 50, բն. 57, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                             Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.05.2017

_____________________

Գրանցում No 1890
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 20976, 20977, 20715, 21040, 
21041
73 (1) Լիցենզատու  Ռալֆ Լորն Յուրոփ 
ԷսԱԷռԷլ, Route de la Galaise 24 - 1228 Plan-les- 
Ouates, Switzerland, CH
73 (2) Լիցենզառու  «Զեթ ընդ Էյ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան 0063, #5, 19-րդ շինություն, Ավան 4-րդ 
փողոց, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       26.03.2018
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.05.2017

_____________________
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Գրանցում No 1891
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13443, 13444
73 (1) Իրավատեր  Ագավերա Քամիչայնս, 
Ս.Ա. դե Ց.Վ., Periferico Sur No. 8500, Tramo 
Morelia Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, Mexico, MX
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էքս 
Հասիենդա Լոս Քամիչայնս, Ս.Ա. դե Ք.Վ., 
Periferico Sur N 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45609, Mexico, MX
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

           Հանրապետություն
Գրանցված է                         03.05.2017

_____________________

Գրանցում No 1892
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No IR 953121
73 (1) Ենթալիցենզատու  «Անկախ 
լաբորատորիա ԻՆՎԻՏՐՈ» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերություն, 
125047, Moscow, 4-ya Tverskaya-Yamskaya Street, 
h. 16, bldg. 3, RU

73 (2) Ենթալիցենզառու  «Դյուցազն» 
ՍՊԸ, 0901, Արմավիրի մարզ, ք. Արմավիր, 
Հանրապետության 21Բ
Փոխանցվող իրավունքները  44-րդ դասի 
ծառայությունների համար:
Լիցենզիայի տեսակը          ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը    27.12.2017
Գործողության տարածքը   Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                       04.05.2017

_____________________

Գրանցում No 1893
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19694
73 (1) Իրավատեր  Աշոտ Նուրիջանյան, 
Երևան, Թափաբաշի 3ա, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Գարեգին 
Նուրիջանյան, Երևան, Թափաբաշի 3ա, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        05.05.2017

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2851                27.09.2016
2871                30.10.2016
2989               22.10.2016
2992               20.10.2016
3004               05.10.2016
3005      05.10.2016
3006      05.10.2016

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ
Գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на изобретения

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնման թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 2630 A 26.04.2017թ. 26.04.2017թ.
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Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 
      267S              06.10.2016
      268S           05.10.2016
      370S           10.04.2016

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության

 դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

396U        30.10.2016
451U        06.10.2016
453U        06.10.2016
455U        22.10.2016



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2017.01 (11) 3098 (13) A
A61 B3/00

(21) AM20170011 (22) 13.02.2017
(72) Арташес Зильфян (AM) 
(73) Арташес Зильфян, 0006, Ереван, ул. Арама 
64, кв. 102 (AM) 
(54) Способ предварительной диагностики 
кератоконуса
(57) Способ предварительной диагностики 
кератоконуса, согласно которому берут слезу 
из конъюнктивы нижнего века и ее исследуют 
иммумохроматографическим методом с 
целью определения уровня матриксной 
металлопротеиназы 9 (9-MMP), повышение 
которого может указывать на наличие 
кератоконуса.

Обеспечивается быстрая, доступная и 
неинвазивная предварительная диагностика 
кератоконуса.

 _____________________

(51) 2017.01 (11) 3099 (13) A
A61 F9/00

(21) AM20170010 (22) 13.02.2017
(72) Арташес Зильфян (AM), Григорий 
Чилингарян (AM) 
(73) Арташес Зильфян, 0006, Ереван, ул. Арама 
64, кв. 102 (AM), Григорий Чилингарян, 0010, 
Ереван, ул. Налбандяна 50, кв. 63 (AM) 
(54) Способ хирургического лечения глаукомы
(57) Изобретение относится к области 
здравохранения, к офтальмологии, а  именно 
– к способу хирургического лечения псевдо-
эксфолиативной глаукомы, согласно которому, 
под местной анестезией выполняют разрез 
слизистой оболочки коньюктивы в области лимба, 
отделяют ее от склеры тупым способом, склеру 
пересекают в виде U – формы лоскута,  делают 
нарезки от половины до 2/3 ее толщины, 
дальше удаляют остаточную склеру в области 
лимба, в центре лоскута открывают отверстие с 
помощью 25G иглы и делают имплантацию Экс-
Пресс фильтрационного устройства глаукомы, 
после чего лоскут закрывают и подшивают, 
затем подшивают коньюктиву. 

Обеспечивает у пациентов длительное 
стабильное внутриглазное давление с 
длительным  сохранением зрительных функций.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3100 (13) A
A61K9/00

(21) AM20170004 (22) 02.02.2017
(72) Юрий Погосян (AM), Анна Погосян (AM) 
(73) Юрий Погосян, 0072, Ереван, Нор Харберд 
10, дом 14 (AM), Анна Погосян, 0010, Ереван, 
Налбандяна 25/14, кв. 100 (AM) 
(54) Мазь комбинированного действия
(57) Изобретение относится к области меди-
цины, в частности, к мазям комбинированного 
действия.

Мазь содержит облепиховое масло, масло 
гвоздики,  пчелиный воск,  прополис, анестезин, 
льняное масло и йодоформ,  при следующем 
соотношении компонентов, мас. %: облепиховое 
масло – 70,0-80,5; масло гвоздики - 1,0-2,5; 
пчелиный воск – 4,5-5,5; прополис – 4,0-6,5; 
анестезин - 4,0-6,0; льняное масло - 3,0-4,5 и 
йодоформ - 3,0-5,0.

Расширяется ассортимент мазей комбини-
рованного действия. 

_____________________

(51) 2017.01
A61K9/00

(11) 3101 (13) A
(21) AM20170005 (22) 02.02.2017
(72) Юрий Погосян (AM), Анна Погосян (AM) 
(73) Юрий Погосян, 0072, Ереван, Нор Харберд 
10, дом 14 (AM), Анна Погосян, 0010, Ереван, 
Налбандяна 25/14, кв. 100 (AM) 
(54) Мазь комбинированного действия и 
пропитанная мазью лента
(57) Изобретение относится к области меди-
цины, в частности, к мазям комбинированного 
действия. 

Мазь содержит облепиховое масло, 
масло гвоздики,  пчелиный воск,  прополис, 
анестезин, льняное масло и йодоформ,  при 
следующем соотношении компонентов, мас. %: 
облепиховое масло – 74,5-83,5; масло гвоздики 
- 1,0-2,5; пчелиный воск – 4,5-5,5; прополис –  
4,0-6,5; анестезин - 4,0-6,0 и йодоформ - 3,0-
5,0. В мазь введена ватная стерильная лента 
шириной 0,8-1,2 см и длиной 30,0-40,0 см.

Расширяется ассортимент мазей комби-
нированного действия. 

_____________________

Сведения о выданных патентах



54

ՄԱՍ 1
 

54

ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№05/2

15 .05 . 20 17

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

AD Անդորրա
AE Արաբական Միացյալ
  Ամիրայություններ
AF Աֆղանստան
AG Անտիգուա և 
 Բարբուդա
AI Անգիլա
AL Ալբանիա
AM Հայաստան
AN Նիդեռլանդական  
 Անտիլներ
AO Անգոլա
AP Մտավոր սեփակա-  
 նության աֆրիկյան
 տարածաշրջանային
 կազմակերպություն   
 (ՄՍԱՏԿ)
AR Արգենտինա
AT Ավստրիա
AU Ավստրալիա
AW Արուբա
AZ Ադրբեջան
BA Բոսնիա և Հերցեգովինա
BB Բարբադոս
BD Բանգլադեշ
BE Բելգիա
BF Բուրկինա Ֆասո
BG Բուլղարիա
BH Բահրեյն
BI Բուրունդի
BJ Բենին
BM Բերմուդա
BN Բրունեյ Դարասսալամ
BO Բոլիվիա
BR Բրազիլիա
BS Բահամներ
BT Բութան
BV Բուվեի կղզի
BW Բոտսվանա
BX Ապրանքային նշանների
 և արդյունաբերական
 նմուշների Բենիլյուքսի
 գերատեսչություն
BY Բելառուս
BZ Բելիզ
CA Կանադա
CD Կոնգոյի
 Դեմոկրատական 
 Հանրապետություն 
CF Կենտրոնական 
 Աֆրիկյան 
 Հանրապետություն
CG Կոնգո
CH Շվեյցարիա

CI Փղոսկրի Ափ
CK Կուկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամերուն
CN Չինաստան
CO Կոլումբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կուբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետություն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբութի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետություն
DZ Ալժիր
EA Եվրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպություն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շուկայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչություն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյունաբերական 
 նմուշներ)
EP Եվրոպական 
 արտոնագրային 
 գերատեսչություն (ԵԱԳ)
ER Էրիտրեա
ES Իսպանիա
ET Եթովպիա
FI Ֆինլանդիա
FJ Ֆիջի
FK Ֆոլկլանդյան 
 կղզիներ (Մալվիններ) 
FO Ֆարոյան Կղզիներ
FR Ֆրանսիա
GA Գաբոն
GB Միացյալ 
 Թագավորություն
GC Պարսից 
 Ծոցի արաբական 
 հանրապետությունների 
 համագործակցության
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչություն
GD Գրենադա

GE Վրաստան
GG Գուեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հունաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսաու
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդուրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հունգարիա
IB Մտավոր
 սեփականության   
 համաշխարհային
 կազմակերպության 
 միջազգային բյուրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետություն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպուչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն
KR Կորեայի 
 Հանրապետություն
KW Քուվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետություն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյուսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյուքսեմբուրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետություն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյուսիսային Մարիանյան
  Կղզիներ
MR Մավրիտանիա
MS Մոնսեռա
MT Մալթա
MU Մավրիկիոս
MV Մալդիվներ
MW Մալավի
MX Մեքսիկա
MY Մալայզիա
MZ Մոզամբիկ
NA Նամիբիա
NE Նիգեր
NG Նիգերիա
NI Նիկարագուա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նաուրու
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նության աֆրիկյան
 կազմակերպություն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պերու
PG Պապուա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտուգալիա
PW Պալաու
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմիության բույսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռումինիա
RU Ռուսաստանի 
 Դաշնություն
RW Ռուանդա
SA Սաուդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Սուդան
SE Շվեդիա
SG Սինգապուր
SH Սուրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Սուրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետություն

SZ Սվազիլանդ
TC Տուրկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM Թուրքմենստան
TN Թունիս
TO Տոնգա
TR Թուրքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV Տուվալու
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 Հանրապետություն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY Ուրուգվայ
UZ Ուզբեկստան
VA Սուրբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE Վենեսուելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU Վանուատու
WO Մտավոր սեփակա-
 նության համաշխարհ-
 ային կազմակերպություն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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