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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) 3102 (13) A
A61 F11/00

(21) AM20170022 (22) 24.02.2017
(72) Գարեգին Միրաքյան (AM), Տաթևիկ 
Փխրիկյան (AM) 
(73) Գարեգին Միրաքյան, 0001, Երևան, 
Աբովյան 26, բն. 10 (AM), Տաթևիկ  Փխրիկյան, 
0010, Երևան, Ֆիրդուսի 50 (AM) 
(54) Միրինգոպլաստիկայի եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, 
մասնավորապես` ականջի թմբկաթաղանթի 
վերականգնման վիրահատական եղանակին՝ 
միրինգոպլաստիկային:

Քունքային փակեղից վերցնում են 
նեոտիմպալ լաթ, որի վրա կատարում են երկու 
երկայնակի կտրվածք, ձևավորում  վերին, 
միջին և ստորին լաթեր, որից հետո կատարում 
են էնդոուրալ կտրվածքով ըստ Հերմանի 
տիմպանոմեատալ լաթի ֆիբրոզ օղով 
շերտազատում: Այնուհետև շերտազատում 
են սերտաճած թմբկաթաղանթը, մուրճիկի 
կոթի և թմբկաթաղանթի միջև ստեղծում են 
պատուհան, որտեղից թմբկաթաղանթի տակով, 
մուրճիկի կոթի վրայով դեպի թմբկախոռոչի 
առաջային բաժինները անցկացնում են միջին 
լաթը, իսկ վերին և ստորին լաթերը տեղադրում 
են մուրճիկի կոթի տակ՝ ապահովելով դրանց 
ամուր սևեռումը: 

Վերականգնվում է ականջի թմբկա-
թաղանթի ամբողջականությունը՝ ապահովելով 
թմկբախոռոչի հետագա վարակվածության 
կանխարգելումը և լսողության լավացումը:    

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3103 (13) A
C08B 37/00

(21) AM20170018 (22) 24.02.2017
(72) Ազնիվ Մխիթարյան (AM), Մեժլում Երիցյան 
(AM), Մհեր Թոռչյան (AM), Գայանե Պետրոսյան 
(AM), Ռայա Քարամյան (AM), Լիլիթ Բիչախչյան 
(AM), Լևոն Երիցյան (AM) 
(73) Մեժլում Երիցյան, 0062, Երևան, Գալշոյան 
28, բն. 21 (AM), Մհեր Թոռչյան, 0047, Երևան, 
Նորք Մարաշ 13-րդ փող., 26/1 (AM) 
(54) Խիտոզանի ածանցյալների ստացման 
եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է պոլիմերային քիմիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ հիդրո ֆիլ 
ֆունկցիոնալ խմբերով գծային կառուցվածքի 
խիտոզանի ածանցյալների ստացման 
եղանակին, որոնց ջրային լուծույթը կամ դոն-
դողը ընդունակ է հեշտությամբ համատեղվել 
անօրգանական միացությունների հետ, 
առաջացնելով կիրառական նշանակություն 
ունեցող բաղադրանյութեր:

Խիտոզանը լուծում են քացախաթթվի 
ջրային լուծույթում, ապա խիտոզանի 
քացախաթթվային լուծույթը խառնում են 
նատրիումի հիդրօքսիդի 0,5%-անոց ջրային 
լուծույթի հետ, խառնուրդը տաքացնում են 
մինչև 75-80°C ջերմաստիճան, վակուումում 
հեռացնում են հեղուկ մասը, որից հետո 
75-80°C ջերմաստիճանում pH-ի 5,6 արժեքում 
փոխազդում են N-մեթիլոլմիզանյութի հետ:

Պարզեցվում է եղանակը: 
_____________________

(51) 2017.01 (11) 3104 (13) A
C08B 37/00

(21) AM20170019 (22) 24.02.2017
(72) Ազնիվ Մխիթարյան (AM), Մեժլում Երիցյան 
(AM), Մհեր Թոռչյան (AM), Գայանե Պետրոսյան 
(AM), Ռայա Քարամյան (AM), Լիլիթ Բիչախչյան 
(AM), Լևոն Երիցյան (AM) 
(73) Մեժլում Երիցյան, 0062, Երևան, Գալշոյան 
28, բն. 21 (AM), Մհեր Թոռչյան, 0047, Երևան, 
Նորք Մարաշ 13-րդ փող., 26/1 (AM) 
(54) Գծային խիտոզանի ածանցյալներ
(57) Գյուտը վերաբերում է պոլիմերային քիմիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ հիդրոֆիլ 
ֆունկցիոնալ խմբերով գծային կառուցվածքի 
խիտոզանի նոր ածանցյալներին, որոնք լավ 
լուծվում են ջրի և ֆորմալդեհիդի մեջ, ունեն 
բարձր ուռչելիություն և կարող են հեշտությամբ 
համատեղվել անօրգանական միացություն-
ների հետ, և կարող են օգտագործվել 
որպես սորբենտներ հոսքաջրերի մաքրման 
գործընթացներում: Սինթեզված է հիդրոֆիլ 
հատկություն ունեցող գծային խիտոզանի 
ածանցյալներ: 

_____________________
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(51) 2017.01 (11) 3105 (13) A
C08F 220/00

(21) AM20170020 (22) 24.02.2017
(72) Ազնիվ Մխիթարյան (AM), Մեժլում Երիցյան 
(AM), Մհեր Թոռչյան (AM), Գայանե Պետրոսյան 
(AM), Ռայա Քարամյան (AM), Լևոն Երիցյան (AM) 
(73) Մեժլում Երիցյան, 0062, Երևան, Գալշոյան 
28, բն. 21 (AM), Մհեր Թոռչյան, 0047, Երևան, 
Նորք Մարաշ 13-րդ փող., 26/1 (AM) 
(54) N-մեթիլկարբամիդիլխիտոզանի հիման 
վրա պոլիմերամիներալային սորբենտներ
(57) Գյուտը վերաբերում է պոլիմերային 
քիմիային, մասնավորապես` խիտոզանի 
N-մեթիլոլկարբամիդիլային ֆունկցիոնալ 
խմբերով ածանցյայների հիման վրա 
պոլիմերամիներալային սորբենտների ստաց-
մանը, որոնք կարող են օգտագործվել հոսող 
ջրերից, ինչպես նաև ջրային լուծույթներից 
ծանր մետաղների իոնների հեռացման համար:

Ստացված են N-մեթիլկարբամիդիլ-
խիտոզանի հիման վրա պոլիմերամիներալային 
սորբենտ ներ, որոնք իրենցից ներկայացնում 
են N-մեթիլկարբամիդիլխիտոզանի և կաոլինի 
փոխազդեցության գծային արգասիք, 
N-մեթիլկարբամիդիլ խիտոզանի և կաոլինի 1,5 
մոլային հարաբերությամբ:

Ընդլայվում են ջրի մաքրման սորբենտների 
տեսականին:

 _____________________

(51) 2017.01 (11) 3106 (13) A
H01L 31/00

(21) AM20160088 (22) 09.09.2016

(72) Գոռ Պատվականի Վարդանյան (AM), 
Ժոզեֆ Ռեթևոսի Փանոսյան (AM) 
(73) Գոռ Պատվականի Վարդանյան, 0060, 
Երևան, Մարգարյան 17, բն. 43 (AM), Ժոզեֆ 
Ռեթևոսի Փանոսյան, 0019, Երևան, Մարշալ 
Բաղրամյան պող. 58, բն. 75 (AM) 
(54) Արևի էներգիայի կերպափոխման լուսա-
էլեկտրական սարք
(57) Սարքը տեղակայված է տուփի մեջ, ունի 
կիսահաղորդչային կերպափոխիչներ՝ իրենց 
հաղորդաթիթեղներով և կերպափոխիչները 
պաշտպանող տարր: Կերպափոխիչների 
լուսազգայուն արտաքին մակերևույթները 
պատված են ալմաստանման ածխածնային 
երեք թաղանթների դիսկրետ շերտերով 
և տեղակայված են կապակցող շերտում: 
Դիսկրետ շերտերն ընտրված են այնպես, որ 
կերպափոխիչի մակերևույթից ապահովվի 
0.005-0.01 անդրադարձման գործակից: 
Կերպափոխիչների պաշտպանող տարրն 
իրականացված է ճկուն ծածկի տեսքով՝ տուփի 
ուղղաձիգ նիստերից մեկին ամրակցված 
և լույսի ինտենսիվությամբ կառավարվող 
էլեկտրաշարժիչի սռնու վրա փաթաթվելու 
հնարավորությամբ: Կապակցող շերտը կամ 
ամուր պոլիուրետան է կամ ամուր սիլոկսանային 
կաուչուկ կամ սալիկի սոսինձ: Ճկուն ծածկը 
կատարված է բրեզենտից կամ լավսանից:

Մեծացվում են սարքի օ.գ.գ.-ն և 
երկարակեցությունը, 3 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

21



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ՄԱՍ 1

10

№ 06/1   0 1 . 06 . 20 17

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2017.01 (11) 486 (13) U
C30 B7/00

(21) AM20170023U (22) 27.02.2017
(72) Արմեն Աթանեսյան (AM), Ռուբեն Ափրեյան 
(AM), Աստղիկ Դանղյան (AM), Ռուզան 
Սուքիասյան (AM), Արամ Պետրոսյան (AM) 
(73) Արմեն Աթանեսյան, 0044, Երևան, Ավան 
թաղ., Դուրյան 45, բն. 5 (AM), Ռուբեն  Ափրեյան, 
0801, Արարատի մարզ, Մասիս, Նոր-թաղ 39, 
բն. 30 (AM) 
(54) Ցածրջերմաստիճան ջրային լուծույթներից 
շերտավոր միաբյուրեղների աճեցման եղանակ
(57) Ըստ ցածրջերմաստիճան ջրային 
լուծույթներից շերտավոր միաբյուրեղների 
աճեցման եղանակի, միաբյուրեղներն 
աճեցնում են միևնույն ջերմաստիճան ունեցող 
միմյանց պարբերաբար փոխարինող մաքուր և 
խառնուկով լուծույթների միջավայրում:

Ապահովվում է շերտավոր միաբյուրեղների 
տարբեր  հաստությամբ  շերտերի ստացումը, 
1 նկ.:  

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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№ 06/101 .06 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 11-01 (11) 414  (13) S 
(21) 20170008  (22) 19.04.2017
(72) Արեգ Գագիկի Աղասարյան (AM) 
(73) Արեգ Գագիկի Աղասարյան (AM) 
(74) Ա. Գալոյան
(54) Ոսկերչական իր՝ կուլոն - տրանսֆորմեր
(55) 

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740



ԳՅՈՒՏԵՐ

16

ՄԱՍ 1
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

01 .06 . 20 17

(210) 20120577  (111) 25916
(220) 27.04.2012 (151) 20.05.2017
   (181) 27.04.2022
(730) «Ֆարինի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Արզնի, Աբովյան խճ. 9, AM 
(442) 18.05.2012
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ բորդո, 
կարմիր, մուգ վարդագույն, գազարագույն, բաց 
կանաչ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20120577_1 (111) 25917
(220) 27.04.2012 (151) 20.05.2017
   (181) 27.04.2022
(730) «Ֆարինի» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ. 
Արզնի, Աբովյան խճ. 9, AM 
(442) 18.05.2012
(540) 

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ բորդո, կար-
միր, մուգ վարդագույն, գազարագույն, բաց 
կանաչ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. խմորեղեն:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20151883  (111) 25918
(220) 30.12.2015 (151) 20.05.2017
   (181) 30.12.2025
(730) «Մոլեքս» ՍՊԸ, US 
(442) 16.03.2016
(540) 

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

դաս 9. էլեկտրական, էլեկտրոնային և 
օպտիկամանրաթելային միակցման դետալներ 
(մասեր) և լուծումներ, որոնք ներառում 
են տպած տախտակներ, տպված ճկուն 
տպատախտակ, կիրառման կոնկրետ նպատակ 
ունեցող միկրոսխեմաներ, կառավարման 
վահանակներ, միակցիչներ, տերմինալներ, 
էլեկտրական մալուխների բաղադրիչներ, 
ժապավենային մալուխներ, ցանցերի և 
մալուխների միակցման դետալներ, որոնք 
ներառում են միակցիչ դետալներ և լարեր, 
անջատիչներ և դրանց մասեր, տանը և 
ավտոմեքենաներում օգտագործան համար 
նախատեսված ժամանցային սարքավորումներ, 
հեռահաղորդակցության սարքավորումներ, 
շարժական սարքեր և սարքավորումներ, 
սենսորներ, համակարգիչներ, համակար-
գիչների մասեր և աքսեսուարներ, գրա-
սենյակային սարքավորումներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20160289 (111) 25919
(220) 11.03.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 11.03.2026
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(442) 14.04.2016
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(540) 

(526) «museum» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
շագանա կագույն և ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 41. թանգարանային այցելությունների 
կազմակերպում և իրականացում. թանգա-
րաններում ցուցահանդեսների կազմակերպում։

_____________________

(210) 20160477  (111) 25920
(220) 20.04.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 20.04.2026
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 16.05.2016
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-
տեսված  են օգտագործելու արդյունաբերական 

և գիտական նպատակներով, լուսա-
նկարչության, գյուղատնտեսության, այգե-
գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական նյութեր 
պատրաստուկներ մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ 
բուժական օճառներ. օծանելիք, եթերային 
յուղեր, ոչ բուժական կոսմետիկական միջոց-
ներ, ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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 բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.
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դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար.

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.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, 
առասաններ. ցանցեր. վրաններ, բրեզենտ. 
մանածագործական կամ սինթետիկ նյութերից 
վրանածածկեր. առագաստներ. պարկեր առանց 
փափեթավորման փոխադրման և պահպանման 
համար. խծուծման նյութեր, բացառությամբ 
թղթից, ստվարաթղթից, ռետինից և 
պլաստմասսայից պատրաստվածների. մանած-
ա գործական թելքահումքից նյութեր և դրանց 
փոխարինիչներ.

դաս 24. գործվածքներ և դրանց 
փոխարինիչներ. սպիտակեղեն կենցաղային 

օգտագործման համար. մանածագործական 
կամ պլաստմասսայե վարագույրներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-

րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

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 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.

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի).

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
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դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում:

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյու նա բերական վերլուծումների և 
հետա  զո տությունների ծառայություններ. համա -
կարգ չային ապարատների և ծրագրային ապա-
հովման մշակում և զարգացում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս նաբուժական ծառայություններ. 
մարդ  կանց և կենդա նիների հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ.

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

_____________________

(210) 20160954 (111) 25921
(220) 22.07.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 22.07.2026
(730) ԶԱՕ «Պրոֆիտինվեստ», RU 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ապերիտիվներ. արաք. բայցզու 

(չինական ալկոհոլային ըմպելիք). բրենդի. 
գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. օղի. անիսի 
օղի. բալի օղի. ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). կոկտեյլներ. 

կյուրասո. անիսի լիկյոր. լիկյոր. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
պղպեղադաղձի թրմօղի. դառը թրմօղիներ. 
նիրա (շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային 
ըմպելիք). ռոմ. սակե. տանձի սիդր. սիդրներ. 
բրնձի սպիրտ. սպիրտային լուծամզուքներ. 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ. 
սպիրտային բնահյութներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160955 (111) 25922
(220) 22.07.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 22.07.2026
(730) ԶԱՕ «Պրոֆիտինվեստ», RU 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ապերիտիվներ. արաք. բայցզու 

(չինական ալկոհոլային ըմպելիք). բրենդի. գինի 
խաղողի չանչերից. վիսկի. օղի. անիսի օղի. բալի 
օղի. ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ և սպիրտային 
ըմպելիքներ). կոկտեյլներ. կյուրասո. անիսի 
լիկյոր. լիկյոր. խառնակազմ ալկոհոլային  ըմպե_
լիքներ, բացի գարեջրի հիմքով ըմպելիքներից. 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրից. 
մրգեր պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
սպիրտային ըմպելիքներ. թորման միջոցով 
ստացված ըմպելիքներ. մեղրային ըմպելիք 
(մեղրասպիրտ, մեղրագինի). պղպեղադաղձի 
թրմօղի. դառը թրմօղիներ. նիրա (շաքարեղեգի 
հիմքով ալկոհոլային ըմպելիք). ռոմ. սակե. 
տանձի սիդր. սիդրներ. բրնձի սպիրտ. 
սպիրտային լուծամզուքներ. սպիրտային 
մրգային լուծամզուքներ. սպիրտային 
բնահյութներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________
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(210) 20160956 (111) 25923
(220) 22.07.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 22.07.2026
(730) ԶԱՕ «Պրոֆիտինվեստ», RU 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ապերիտիվներ. արաք. բայցզու 

(չինական ալկոհոլային ըմպելիք). բրենդի. 
գինի խաղողի չանչերից. վիսկի. օղի. անիսի 
օղի. բալի օղի. ջին. դիժեստիվներ (լիկյորներ 
և սպիրտային ըմպելիքներ). կոկտեյլներ. 
կյուրասո. անիսի լիկյոր. լիկյոր. խառնակազմ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի գարեջրի հիմքով 
ըմպելիքներից. ալկոհոլային ըմպելիքներ, բացի 
գարեջրից. մրգեր պարունակող ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. սպիրտային ըմպելիքներ. թորման 
միջոցով ստացված ըմպելիքներ. մեղրային 
ըմպելիք (մեղրասպիրտ, մեղրագինի). 
պղպեղադաղձի թրմօղի. դառը թրմօղիներ. 
նիրա (շաքարեղեգի հիմքով ալկոհոլային 
ըմպելիք). ռոմ. սակե. տանձի սիդր. սիդրներ. 
բրնձի սպիրտ. սպիրտային լուծամզուքներ. 
սպիրտային մրգային լուծամզուքներ. 
սպիրտային բնահյութներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161084  (111) 25924
(220) 24.08.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 24.08.2026
(730) «Պոլիտան» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
2, 205 սենյակ, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները բացի «РЕЗЕРВ» բառից 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, կարմիր, դեղին, դարչնագույն և 
շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 29. շոգեխաշած տավարի միս:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20161175  (111) 25925
(220) 09.09.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 09.09.2026
(730) Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US 
(442) 01.12.2016
(540) 

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

դաս 30. հացաբուլկեղեն. սննդային ալյուր 
և հացահատիկային արտադրանք. տնական 
թխվածքաբլիթ, բուլկիներ և չոր (գալետային) 
թխվածքաբլիթ. վաֆլիներ. վաֆլիի շերտեր. 
հրուշակեղեն քաղցր խմորից, առավելապես՝ 
խորիզով. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
հաց. պաքսիմատ. չոր (գալետային) 
թխվածքաբլիթ, (քաղցր կամ աղի, համեմված). 
թխվածքաբլիթի հիմքով սալիկներ. թեթև 
նախաճաշեր, այդ թվում՝ հացահատիկային 
սալիկներ. սալիկների տեսքով չոր 
նախաճաշեր. քաղցր սալիկներ. ընկույզով 
սալիկներ. էներգետիկ սալիկներ. սալիկներ 
սպիտակուցների բարձր պարունակությամբ 
(պրոտեինով սալիկներ). ածխածնի ցածր 
պարունակությամբ սալիկներ. կաթնային 
սալիկներ. մրգային սալիկներ. յոգուրտային 
սալիկներ և յուղի ցածր պարունակությամբ 
սալիկներ. շոկոլադ, շոկոլադե կոնֆետներ 
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և քաղցրավենիք, հրուշակեղեն. վերոնշյալ 
ապրանքներից ոչ մեկը նախատեսված չէ 
մանուկների կամ երեխաների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161176  (111) 25926
(220) 09.09.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 09.09.2026
(730) Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 30. ծամոն (մաստակ) (ոչ բուժական):

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20161308  (111) 25927
(220) 04.10.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 04.10.2026
(730) Նիկովենչրս Հոլդինգս Լիմիթեդ, GB 
(442) 16.11.2016
(310) UK00003158175  (320) 06.04.2016  (330) GB
(540) 

(511) 
դաս 34. էլեկտրոնային սիգարետներ, 

էլեկտրոնային սիգարետների համար 
նախատեսված քարթրիջներ, հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար, 
ծխախոտի փոխարինիչներ պարունակող 
սիգարետներ, ծխախոտի փոխարինիչներ, 
սիգարետներ, ծխախոտ, ծխախոտային 
արտադրանք, արկղեր սիգարների համար, 
տուփեր սիգարների համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161332  (111) 25928
(220) 10.10.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 10.10.2026

(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 6. ալյումինե նրբաթիթեղ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր (որոնք ներառված չեն այլ 
դասերի մեջ), թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ, 
մագաղաթաթուղթ, զուգարանի թուղթ, թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար, սեղանի թղթե կլոր 
անձեռոցիկներ, թղթե կամ պլաստմասայե 
տոպրակներ աղբի համար, թղթե կամ 
պլաստմասայե տոպրակներ փաթեթավորելու 
համար, տոպրակներ միկրոալիքային 
վառարանում սնունդ պատրաստելու համար, 
տոպրակներ փաթաթելու և փաթեթավորման 
համար, ձգուն  (էլաստիկ) պլաստիկ 
թաղանթներ, պլաստմասայե թաղանթներ 
փաթեթավորման համար: 

_____________________

(210) 20161335  (111) 25929
(220) 10.10.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 10.10.2026
(730) Ինդեվկո Լիմիթիդ, VG 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 6. ալյումինե նրբաթիթեղ.
դաս 35. օգնություն գործարարության 

(բիզնեսի) կառավարման հարցերում, օգնու-
թյուն առևտրային կամ արդյունաբերական 
ձեռնարկությունների կառավարման հար-
ցերում, ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով:

_____________________
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(210) 20161350  (111) 25930
(220) 12.10.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 12.10.2026
(730) Սյուզաննա  Գևորգյան, ք. Էջմիածին, 
Վազգեն Առաջինի 6, բն. 23, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները բացի «Armkoff» և 
«Армкофф» բառերից ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ դարչնագույն, շագանակագույն, սպիտակ, 
սև և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. սուրճ:
_____________________

(210) 20161359  (111) 25931
(220) 17.10.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 17.10.2026
(730) Մելիսանա ԱԳ, CH 
(442) 16.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 3. մաշկի քսուքներ ոչ բուժական 

նպատակների համար. յուղեր սափրվեու 
համար. յուղեր արևայրուքից պաշտպանվելու 
համար, մազերի լոսյոններ, լոսյոններ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերվում 
են պարֆյումերիային կոսմետիկային և 
հարդարանքին, օդեկոլոն, դիմափոշի, 
հարդարանքի օճառներ, օճառներ սափրվելու 
համար, քսուքներ սափրվելու համար, 
օծանելիք, մազերի խնամքի կոսմետիկական 
միջոցներ մազերին փայլ հաղորդելու և 
սանրվածքը ֆիքսելու համար, լոգանքի աղեր ոչ 
բուժական նպատակների համար, ատամների 
խնամքի միջոցներ, մազերի լվացման օճառներ, 
շամպուններ.

դաս 5. մաշկի քսուքներ բուժական 
նպատակների համար, մերսման յուղեր 
բուժական նպատակներով օգտագործման 
համար, լոգանքի աղեր բուժական նպա-
տակների համար. 

դաս 21. ատամների խնամքի պարագաներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161398  (111) 25932
(220) 26.10.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 26.10.2026
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Շվեց Հոլդինգ ԳմբՀ, CH 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադ և շոկոլադե քաղցրավենիք 

(հրուշակեղեն):
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161400  (111) 25933
(220) 26.10.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 26.10.2026
(730) Սոսիետե դը Պրոդյուի Նեստլե Ս.Ա., CH 
(442) 16.11.2016
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(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ, սերուցք (կաթնամթերք), 

կարագ, պանիր և կաթի հիմքով այլ սննդային 
պատրաստուկներ, կաթի փոխարինիչներ, 
կաթի հիմքով ըմպելիքներ, կաթի հիմքով և 
սերուցքի (կաթնամթերք) հիմքով աղանդերներ, 
յոգուրտներ, սոյայի կաթ (կաթի փոխարինիչ), 
պահածոյացված սոյայի հատիկներ սննդի 
համար, սննդային յուղեր և  ճարպեր, ոչ 
կաթնային սերուցքներ.

դաս 30. սուրճ, սուրճի էքստրակտներ, 
սուրճի հիմքով պատրաստուկներ և ըմպելիքներ, 
սառույցով սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ, 
սուրճի փոխարինիչների էքստրակտներ, սուրճի 
փոխարինիչների հիմքով պատրաստուկներ 
և ըմպելիքներ, եղերդ (սուրճի փոխարինիչ), 
թեյ, թեյի էքստրակտներ, թեյի հիմքով 
պատրաստուկներ և ըմպելիքներ, սառույցով 
թեյ, ածիկի հիմքով պատրաստուկներ սննդի 
մեջ օգտագործելու համար, կակաո և կակաոյի 
հիմքով պատրաստուկներ և ըմպելիքներ, 
շոկոլադ, շոկոլադային արտադրանք, շոկոլադի 
հիմքով պատրաստուկներ և ըմպելիքներ, 
հրուշակեղեն, կոնֆետներ, քաղցրավենիք, 
շաքարից պատրաստված հրուշակեղեն, 
շաքար, ծամոն (մաստակ), բնական 
քաղցրացնող նյութեր, հացաբուլկեղեն, հաց, 
խմորիչներ, թխվածքներ, բիսկվիտներ, 
թխվածքաբլիթ, տորթեր, հրուշակեղեն 
քաղցր խմորից, առավելապես խորիզով, 
վաֆլի, իրիս տեսակի կոնֆետներ, պուդինգ 
(քաղցրակուտապ), պաղպաղակ, ջրի սառույց, 
սորբեթ (սառեցված աղանդեր), սառեցրած 
հրուշակեղեն, սառեցրած տորթեր, փափուկ 
պաղպաղակ, սառեցրած յոգուրտ, կապակցող 
նյութեր պաղպաղակի և (կամ) ջրի սառույցի և 
(կամ) սորբեթի (սառեցված աղանդեր) և (կամ) 
սառեցրած հրուշակեղենի և (կամ) սառեցրած 
տորթերի և (կամ) փափուկ պաղպաղակի և 
(կամ) սառեցրած յոգուրտի պատրաստման 
համար, հացահատիկների հիմքով թեթև 
նախաճաշեր, մյուսլի, եգիպտացորենի 
փաթիլներ, հացահատիկային սալիկներ, 
պատրատի հացահատիկային ուտեստներ, 
հացահատիկային պատրաստուկներ.

դաս 32. չգազավորված ջուր, գազավորված 
ջուր, մշակված ջուր, աղբյուրի ջուր, հանքային 
ջուր, բուրավետացրած ջուր, մրգային համով 
ջուր և մրգերի հիմքով ըմպելիքներ, մրգային 
և բանջարեղենային հյութեր, նեկտարներ, 
լիմոնադներ, սոդայաջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, օշարակներ, էքստրակտներ 
և էսենցիաներ և այլ պատրաստուկներ ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքների պատրաստման 
համար (բացառությամբ եթերային յուղերի), 
կաթնաշիճուկային հիմքով ըմպելիքներ, 
սոյայի հիմքով ըմպելիքներ, բացի կաթի 
փոխարինիչներից, մաթի հիմքով ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ, կազդուրիչ (իզոտոնիկ) 
ըմպելիքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20161403  (111) 25934
(220) 27.10.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 27.10.2026
(730) «Գլոբալ լենդինգ սիսթեմ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 8, 8/3 տարածք, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) «SYSTEM» բառն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և փիրուզագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ.
դաս 36. ֆինանսական խորհրդատվություն։

_____________________

(210) 20161419  (111) 25935
(220) 01.11.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 01.11.2026
(730) «Համաշխարհային գեղեցկության և 
նորաձևության լիգա» բարեգործական ՀԿ, 
Երևան, Հալաբյան 25, բն. 61, AM 
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(442) 01.12.2016
(540) 

(526) «Գեղեցկության և Նորաձևության Միջազ-
գային Մրցույթ-Փառատոն», «Международный 
Конкурс-Фестиваль Красоты и Моды», «Inter-
national Competition-Festival of Beauty and 
Fashion» արտահայտություններն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 41. գեղեցկության և նորաձևության 
միջազգային մրցույթ-փառատոնների կազմա-
կերպում:

_____________________

(210) 20161486  (111) 25936
(220) 15.11.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 15.11.2026
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) «Coffee & Restaurant» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20161516  (111) 25937
(220) 21.11.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 21.11.2026
(730) Հիմալայա Գլոուբըլ Հոլդինգզ Լթդ., KY 
(442) 01.12.2016
(540) 

(526) «WELLNESS SINCE 1930» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապտականաչ և նարնջագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, 
ներառ յալ կոսմետիկական պատրաստուկներ 
նիհարելու համար. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. քսուքներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
եթերային յուղեր կոսմետիկական նպատակների 
համար, ոչ բուժական շամպուններ և լոսյոններ 
մազերի համար, ոչ բուժական օճառներ.

դաս 5. խոտաբուսային դեղամիջոցներ, 
դեղագործական արտադրանք, անասնա-
բուժական պատրաստուկներ, դիետիկ 
նյութեր, սննդային հավելումներ բուժական 
նպատակների համար.

դաս 16. թղթագրենական պիտույքներ. 
թուղթ, ստվարաթուղթ. պլաստմասսայե 
նյութեր փաթեթավորման համար. թղթե կամ 
պլաստմասսայե տոպրակներ. տպագրական 
արտադրանք.

դաս 30. մեղր, սուրճ և թեյ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161544  (111) 25938
(220) 28.11.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 28.11.2026
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM 
(442) 16.01.2017
(540) 
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(526) «DIGITAL ENTERTAINMENT COMPANY» 
արտա հայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
փիրուզագույն և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, 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 մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետա զոտություններ և մշակումներ. արդյու-
նա  բերական վերլուծումների և հետա  զո տու-
թյունների ծառայություններ. հա մակարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապա հովման 
մշակում և զարգացում:

_____________________

(210) 20161553  (111) 25939
(220) 30.11.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 30.11.2026
(730) Այդիըլիզըմ Ինդըսթրիզ ՖԶԻ, AE 
(442) 16.12.2016
(540) 

(526) Արաբերեն գրառումը, «premium» և «coal» 
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ 
չեն:
(511) 

դաս 4. փայտածուխ (վառելիք), փայտածուխ 
բրիկետավորված (վառելիք):
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20161612  (111) 25940
(220) 09.12.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 09.12.2026
(730) «Անիհայկ» գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվ (Գ/Կ), ՀՀ Արագածոտնի մարզ, 
գ. Կաթնաղբյուր, AM 
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(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:

_____________________

(210) 20161633  (111) 25941
(220) 14.12.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 14.12.2026
(730) «Մուլտի ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, 
Շինարարների 28/2, թիվ 77, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

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

դաս 29. պահածոներ:
_____________________

(210) 20161634  (111) 25942
(220) 14.12.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 14.12.2026
(730) «Գարդիան» ՍՊԸ, Երևան, Մարգարյան 
17, բն. 29, AM 
(442) 30.12.2016

(540) 

(526) «SECURITY SERVICE» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն, սև, նռնագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 45. պահնորդային ծառայություններ. 
թիկնապահների ծառայություններ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161688  (111) 25943
(220) 26.12.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 26.12.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն 
Փափազյան Հակոբի, Երևան, Ա. Ավետիսյան 
78, բն. 21, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

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

դաս 29. մսամթերքից պատրաստված 
կիսաֆաբրիկատներ.
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դաս 35. մսամթերքի մանրածախ և 
մեծածախ  առևտուր:

_____________________

(210) 20161690  (111) 25944
(220) 26.12.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 26.12.2026
(730) «Մանթաշի Միլենա» գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվ (Գ/Կ), Շիրակի մարզ, Մեծ 
Մանթաշ, 4-րդ փ., տուն 57, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(526) «Classic Cheese» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. պանիրներ։
_____________________

(210) 20161700  (111) 25945
(220) 28.12.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 28.12.2026
(730) ԲԼՈՒ Փրոդաքթս, Ինք., US 
(442) 16.01.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. բջջային հեռախոսներ և հեռա-

խոսային լսափողեր. բջջային հեռախոսների 
լրացուցիչ պարագաներ, ներառյալ՝ 
ալեհավաքներ, մարտկոցներ, լիցքավորող 
սարքեր, սիգարետի վառիչների համար 
ադապտերներ, էլեկտրասնուցման լարեր, 

ձայնային ադապտերներ, տեղափոխման 
պատյաններ և գոտուն ամրացվող սեղմիչներ. 
համակարգչային ծրագրեր. տեղեկակիրներ 
տեքստերի, ազդանշանների, ծրագրային 
ապահովման, տեղեկատվության, տվյալների, 
ծածկագրերի, ձայնի և պատկերների 
գրանցման, վերարտադրման, տեղափոխման, 
պահման, մշակման, կառավարման, 
փոխանցման, տարածման և առբերման համար. 
ներբեռնվող գրաֆիկական պատկերներ. 
ներբեռնվող համակարգչային ծրագրեր 
շարժական հեռախոսներում, դյուրատար 
համակարգչային սարքերում, պլանշետային 
համակարգիչներում, լեփթոփներում և 
համակարգիչներում օգտագործման համար. 
հավելվածներ շարժական հեռախոսների և 
պլանշետային համակարգիչների համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161708  (111) 25946
(220) 30.12.2016 (151) 20.05.2017
   (181) 30.12.2026
(730) «Արձագանք ՍՏ.» ՍՊԸ, Երևան, 
Հրազդանի կիրճ 4/2, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(526) «RADIO» և «103.5» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. հաղորդումների պատրաստում:

_____________________

(210) 20170001  (111) 25947
(220) 09.01.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 09.01.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան 
Թերեզլյան Գրիգորի, Երևան, Հ. Քոչար 41/10, AM 
(442) 01.02.2017
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(540) 

(526) «ՓԻԹՍՏՈՊ», «բուրգեր», «PITSTOP», 
«burger» բառերն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, բաց և մուգ դեղին, կանաչ, գազարագույն 
և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170013  (111) 25948
(220) 10.01.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 10.01.2027
(730) Ջոինթ Բելառուսիան-Ջերման Վենչր 
«Սանտա Բրեմոր» Լիմիթիդ Լայըբիլիթի 
Քամփնի, BY 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. ձուկ (անկենդան). ձկան 

սուկի. ձկան պահածոներ. ձկնամթերք 
(սննդային). պահածոյացված ձուկ. աղը 
դրած ձուկ. ծովատառեխ (անկենդան). աղը 
դրած ծովատառեխ. սաղմոն (անկենդան). 
թյուննոս (անկենդան). սարդինա 
(անկենդան). ծովամթերքներ. խեցգետնա-
նմաններ (անկենդան). խեցգետնա-
նմաններից պատրաստված մթերքներ. 
ծովախեցգետնի միս. խեցգետիններ 
(անկենդան). ծովախեցգետնի ձողիկներ. 
մանր ծովախեցգետիններ (անկենդան). 

սղոցաձև ծովամորեխներ (անկենդան). 
անձրուկներ (անչոուս) (անկենդան). օմարներ 
(անկենդան). ոստրեներ անկենդան. 
ձկան սննդային սոսինձ. լանգուստներ 
(անկենդան). միդիաներ (խեցեմորթներ) 
անկենդան. կակղամորթներ անկենդան. ձկան 
ալյուր սննդի մեջ օգտագործելու համար. 
անկենդան հոլոտուրիներ (ծովային վարունգ) 
անկենդան տրեպանգներ (ծովային վարունգ). 
տապակած ջրիմուռներ. ձկան մուսեր. ձկան 
խավիար (մշակված). ջրիմուռների սննդային 
լուծամզուքներ (էքստրակտներ). սննդային 
ճարպեր և յուղեր. յուղային խառնուրդներ 
բուտերբրոդների համար:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20170034  (111) 25949
(220) 16.01.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 16.01.2027
(730) «Երևանի Շոկոլադի գործարան» ՓԲԸ, ք. 
Երևան, Միկոյան 17/2, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

_____________________

(210) 20170040  (111) 25950
(220) 17.01.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 17.01.2027
(730) «Ամեսկո» ՍՊԸ, Երևան, Խանջյան 50, AM 
(442) 01.02.2017
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(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտուր:

_____________________

(210) 20170047  (111) 25951
(220) 18.01.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 18.01.2027
(730) «Բլոկչեյն Ար Ընդ Դի Հաբ» ՍՊԸ, Երևան, 
Իսահակյան 28, 2-րդ հարկ, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(526) «BLOCKCHAIN» և «R&D HUB» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ գույնով:
(511) 

դաս 38. հեռահաղորդակցություն։
_____________________

(210) 20170048  (111) 25952
(220) 18.01.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 18.01.2027
(730) «Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու 
կոմբինատ» ԲԲԸ, Երևան, Ծովակալ Իսակովի 
պող. 9, AM 
(442) 01.02.2017

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20170053  (111) 25953
(220) 18.01.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 18.01.2027
(730) Մարիետա Սարգսյան, Երևան, Սարյան 
14, բն. 9, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(526) «Cafe», «Restaurant» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սրճարանների ծառայություններ, 
ռեստորանների ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170061  (111) 25954
(220) 19.01.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 19.01.2027
(730) «Շանթ» ՍՊԸ, Գյումրի, Վազգեն 
Սարգսյանի փող., հեռուստակենտրոն, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

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

դաս 38. հեռուստահաղորդակցություն:
_____________________
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(210) 20170062  (111) 25955
(220) 19.01.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 19.01.2027
(730) «Շանթ» ՍՊԸ, Գյումրի, Վազգեն 
Սարգսյանի փող., հեռուստակենտրոն, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռուստահաղորդակցություն:

_____________________

(210) 20170063  (111) 25956
(220) 19.01.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 19.01.2027
(730) «Շանթ» ՍՊԸ, Գյումրի, Վազգեն 
Սարգսյանի փող., հեռուստակենտրոն, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մանուշակագույն, մուգ և բաց մանուշակագույն, 
կապույտ, մուգ և բաց կապույտ, բաց վարդագույն 
և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 38. հեռուստահաղորդակցություն: 
_____________________

(210) 20170088 (111) 25957
(220) 24.01.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 24.01.2027
(730) Անհուեյ Էնքորթիչ Ավտո Փարթս Քո., 
ԷլԹիԴի., CN 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 12. կցորդիչներ ցամաքային տրանս -

պոր տային միջոցների համար. ավտո-
մեքենաների շասսիներ. ատամնավոր 
փոխանցիչներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. կցորդիչների ագույցներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. սռնիներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. շարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
փոխհաղորդակներ ցամաքային տրանսպոր-
տային միջոցների համար. մեղմիչներ 
ավտոմոբիլների համար. շարժահաղորդման 
տուփի լիսեռներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. արգելակային կոճղակներ 
ավտոմոբիլների համար. տրանսպորտային 
միջոցների անվակունդեր. շարժաձողեր 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար (բացառությամբ մոտորների և 
շարժիչների մաս կազմողների). մեղմիչ 
զսպանակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. հողմապակիների ապակեմաքրիչներ. 
արգելակային սկավառակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170110  (111) 25958
(220) 31.01.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 31.01.2027
(730) Արտավազդ Վլադիմիրի Բադալյան, 
Երևան, Լվովյան 19, բն. 41, AM 
(442) 16.02.2017



ԳՅՈՒՏԵՐ

31

ՄԱՍ 1

31

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

01 .06 . 20 17

(540) 

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

դաս 30. սուրճ:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20170114  (111) 25959
(220) 31.01.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 31.01.2027
(730) «Ագաթատ-գոլդ»  ՍՊԸ, Արարատի 
մարզ, գ. Նոր Կյուրին, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

_____________________

(210) 20170124  (111) 25960
(220) 01.02.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 01.02.2027
(730) «Ռուբին-օլիմպիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Բարբյուսի 67, բն. 22, AM 
(442) 16.02.2017

(540) 

(526) «HOTEL» բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20170125  (111) 25961
(220) 01.02.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 01.02.2027
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, 
Վարդանանց փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20170126  (111) 25962
(220) 01.02.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 01.02.2027
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, 
Վարդանանց փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
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(442) 16.02.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20170127  (111) 25963
(220) 01.02.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 01.02.2027
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, 
Վարդանանց փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն և շագանակագույն գունային 
համակցությամբ:

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ, մասնա-
վորապես՝ ռեստորանների ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170142  (111) 25964
(220) 01.02.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 01.02.2027
(730) «Իննովա մեդ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 
Երևանյան 1/24, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(526) «CLINIC» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, կապույտ և բաց կանաչ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. մարդ-
կանց և կենդանիների հիգիենիկ և կոսմե-
տիկական ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170146  (111) 25965
(220) 03.02.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 03.02.2027
(730) Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ) Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20170170  (111) 25966
(220) 09.02.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 09.02.2027
(730) «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Թումանյան 
17, AM 
(442) 01.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն:

_____________________

(210) 20170176  (111) 25967
(220) 09.02.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 09.02.2027
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ 
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA 
(442) 16.02.2017
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170259  (111) 25968
(220) 22.02.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 22.02.2027
(730) Աշոտ Գրիգորյան, Երևան, Պուշկինի 40, 
բն. 121, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «HOTEL» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն գույնով:

(511) 
դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով 

ապահովում, մասնավորապես՝ հյուրանոցային 
ծառայություններ։

_____________________

(210) 20170277  (111) 25969
(220) 28.02.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 28.02.2027
(730) «Պրոմեթեյ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Հանրապետության 44/2, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 

դրամավարկային գործառնություններ:
_____________________

(210) 20170278  (111) 25970
(220) 28.02.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 28.02.2027
(730) «Պրոմեթեյ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Հանրապետության 44/2, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 

դրամավարկային գործառնություններ: 
_____________________

(210) 20170279  (111) 25971
(220) 28.02.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 28.02.2027
(730) «Պրոմեթեյ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Հանրապետության 44/2, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 
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(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 

դրամավարկային գործառնություններ: 
_____________________

(210) 20170280  (111) 25972
(220) 28.02.2017 (151) 20.05.2017
   (181) 28.02.2027
(730) «Պրոմեթեյ բանկ» ՓԲԸ, Երևան, 
Հանրապետության 44/2, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն, 

դրամավարկային գործառնություններ: 
_____________________

(210) 20160630 (111) 25973
(220) 24.05.2016 (151) 30.05.2017
   (181) 24.05.2026
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» 
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 16.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20161047  (111) 25974
(220) 16.08.2016 (151) 30.05.2017
   (181) 16.08.2026

(730) Ա2 Քեփիթալ Փարթներզ Լիմիթիդ, VG 
(442) 01.11.2016
(540) 

(526) «HAMMER» և «FLEX» բառերն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շար ժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). մեքենաների կցոր դիչներ 
և փոխանցման տարրեր (բացա ռությամբ 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառու թյամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ 
հավկիթների համար. առևտրի ավտոմատներ. 
բացառությամբ փայտամշակման մեքենաների, 
կտրող մեքենաների, հղկամշակող էլեկտրա-
կան մեքենաների և սարքերի, հորատման 
էլեկտրական ձեռքի սարքերի (բացառությամբ 
ածուխի հորատման էլեկտրական ձեռքի 
սարքավորումների), հողահան խողովակավոր 
էլեկտրական սարքերի (ներառյալ զուգա-
րանների հողահան խողովակավոր սարքա-
վորումների), մոմով հողամշակող էլեկտրական 
մեքենաների և սարքավորումների, շղթայական 
սղոցների, մեխանիկական ձեռքի գործիքների, 
անկյունավոր հղկող սարքերի.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով 
կառավարվող). դանակավոր իրեր, պատա-
ռաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ։
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20161048  (111) 25975
(220) 17.08.2016 (151) 30.05.2017
   (181) 17.08.2026
(730) «Իջևանի գինու, կոնյակի գործարան» 
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 16.09.2016
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(540) 

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

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

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի)։

_____________________

(210) 20161349  (111) 25976
(220) 12.10.2016 (151) 30.05.2017
   (181) 12.10.2026
(730) Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US 
(442) 16.11.2016
(540) 

(526) «COMFORT-FIT» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 5. խանձարուրներ և հիգիենիկ 
կիսա  վար տիքներ անմիզապահությամբ 
տառա պող ների համար, միջադիրներ անմիզա-
պահու թյամբ տառապողների համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161440  (111) 25977
(220) 07.11.2016 (151) 30.05.2017
   (181) 07.11.2026
(730) «Սպայկա» ՍՊԸ, Երևան, Ներքին 
Շենգավիթ, 3-րդ փ., տուն 42, AM 
(442) 01.12.2016

(540) 

(511) 
դաս 35. առցանց առևտուր:

_____________________

(210) 20161587  (111) 25978
(220) 06.12.2016 (151) 30.05.2017
   (181) 06.12.2026
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» 
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161606  (111) 25979
(220) 09.12.2016 (151) 30.05.2017
   (181) 09.12.2026
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» 
ՓԲԸ, ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

36

ՄԱՍ 1

36

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

01 .06 . 20 17

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________

(210) 20161617  (111) 25980
(220) 12.12.2016 (151) 30.05.2017
   (181) 12.12.2026
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

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

դաս 29. մրգային պահածոներ:
_____________________

(210) 20170046  (111) 25981
(220) 18.01.2017 (151) 30.05.2017
   (181) 18.01.2027
(730) Ալբերտ Հովակիմյան, Երևան, Զավարյան 
փ., տուն 12, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

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

դաս 12. ավտոմեքենաների մասեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170092  (111) 25982
(220) 25.01.2017 (151) 30.05.2017
   (181) 25.01.2027
(730) «Ավիատրանս» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 15, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. ավիափոխադրումներ. ներգնա և 
արտագնա զբոսաշրջություն.

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170098 (111) 25983
(220) 27.01.2017 (151) 30.05.2017
   (181) 27.01.2027
(730) Արթուր Առուստամյան, Երևան, Տերյան 
8, բն. 55, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավելումներ. կենսա-

բանորեն ակտիվ հավելումներ. դիետիկ 
հավելումներ:

_____________________

(210) 20170109  (111) 25984
(220) 30.01.2017 (151) 30.05.2017
   (181) 30.01.2027
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(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արման 
Հովակիմյան, Երևան, Նոր Նորք, 1-ին զանգվ., 
Սաֆարյան 1/2, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. առևտուր:

_____________________

(210) 20170129  (111) 25985
(220) 01.02.2017 (151) 30.05.2017
   (181) 01.02.2027
(730) Բունգե Գլոբալ Իննովեյշն ԼԼՔ, US 
(442) 01.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 31. անասնակեր:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20170166  (111) 25986
(220) 08.02.2017 (151) 30.05.2017
   (181) 08.02.2027
(730) «Գլոբալ ԷյԷմ» ՍՊԸ, Երևան, Փ. 
Բյուզանդի 1/3, AM 

(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, 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. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ. պայուսակներ դյուրակիր 
համակարգիչների համար. սմարթֆոնների 
պատյաններ. լիցքավորող սարքեր 
կուտակիչների համար. դիրքորոշման 
համաշխարհային համակարգի ապարատներ 
(GPS).

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 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի 
և արևի հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական 
իրեր. պարանոցակապեր, սանձափոկեր 
և հագուստ կենդանիների համար. 
դրամապանակներ, քսակներ, կրեդիտ 
քարտերի պատյաններ (դրամապանակներ). 
պայուսակներ, տուրիստական պայուսակներ, 
կանացի պայուսակներ, ճամփորդական 
պայուսակներ, ճամփորդական կաշվե 
պայուսակներ (կաշեգալանտերեա), կաշվե կամ 
կաշեստվարաթղթե պայուսակներ կամ տուփեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյունաբերական վերլուծումների և 
հետազոտությունների ծառայություններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170251  (111) 25987
(220) 21.02.2017 (151) 30.05.2017
   (181) 21.02.2027
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20170253  (111) 25988
(220) 21.02.2017 (151) 30.05.2017
   (181) 21.02.2027

(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20170306  (111) 25989
(220) 03.03.2017 (151) 30.05.2017
   (181) 03.03.2027
(730) «Պտղնի գոլդ» ՍՊԸ, ՀՀ Կոտայքի մարզ, 
գ. Պտղնի, 1- ին փ., տուն 8, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. օշարակներ ըմպե-

լիքների համար. լիմոնադներ. ոչ ալկոհոլային 
կոկտեյլներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյութեր. հանքային և գազավորված ջրեր. 

դաս 33. գինիներ. լիկյորներ. մրգեր 
պարունակող ալկոհոլային ըմպելիքներ. օղի. 
հայկական շամպայն. հայկական կոնյակ 
(բրենդի):

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

39

ՄԱՍ 1

39

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

01 .06 . 20 17

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

2606  11.06.2027 Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, 

     Երևան, Իսակովի 9, AM

3869  05.02.2027 Դը Դիրեքթիվի Գրուփ, Ինք., US

3968  19.05.2027 ԵԼՍ Էդուքեյշնլ Սերվիսիզ, Ինք., US

12076  29.03.2027 «Արսեն և Ներսես» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, գ. Շամբ, AM

12188  14.11.2026 Չեքփոինթ Սիսթմզ, ինք., US

12228  11.05.2027 «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 25, AM

12323  29.05.2027 «Արմեն և Արարատ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 3-րդ նրբ., 

     տուն 14, AM

12456  22.05.2027 «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

12457  23.05.2027 «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, AM

12542  11.05.2027 «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ, Ղարաբաղ, Ասկերանի շրջան, 

     գյուղ Այգեստան, AM

12661  02.05.2027 Տովարիստվո զ օբմեժենոյու վիդպովիդալինիստյու

     «ՕԼԻՄՊ-ԿՈՆՍԱԼՏ», UA

12682  16.08.2027 Սենի Գրուփ Քո., Լթդ., CN

12788  03.10.2027 ՊՏ Մուլտիստրադա Արահ Սարանա Տբկ, ID

12973  12.04.2027 Թաթա Սոնս Լիմիթիդ, IN

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



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

4242

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 06/1

01 .06 . 20 17

Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20170260
(220) 22.02.2017
(730) «Գիֆտքարտս» ՍՊԸ, Երևան, Դեմիրճյան 
40, բն. 66, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. նվեր- կտրոնների վաճառք:

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

(210) 20170304
(220) 03.03.2017
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., 
HR 
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ, ոչ 

բուժա կան օճառ. օծանելիք, եթերային յուղեր.
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ. 

դեղեր պզուկների (բշտիկ ների) բուժման համար. 
դեղա  գործական պատրաստուկներ, որոնք օգտա-
գործ վում են մաշկա բուժության ժամանակ:

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

(210) 20170328
(220) 09.03.2017
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., 
HR 
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ, ոչ 

բուժական օճառ. օծանելիք, եթերային յուղեր.

դաս 5. դեղագործական և բժշկական պատ-
րաստուկներ, դեղագործական պատրաստուկներ, 
որոնք օգտագործվում են մաշկա բուժության 
ժամանակ. դեղեր պզուկների (բշտիկների) բուժման 
համար. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա կան 
նպատակների համար. սպեղանալաթեր. վիրա-
կապման նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ:

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

(210) 20170382
(220) 17.03.2017
(730) «Մարինկա» ՍՊԸ, ՀՀ Արարատի մարզ, գ. 
Հայանիստ 25 փ., 1 փկղ., տուն 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

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

(210) 20170444
(220) 30.03.2017
(730) Դը Փրոքթր Ընդ Գեմբլ Քամփանի, US 
(540) 

(511) 
դաս 5. երեխաների մեկանգամյա կիսա-

վարտիք-տակաշորեր լողալու համար. թղթից և 
(կամ) ցելյուլոզից պատրաստված մեկանգամյա 
խան ձարուրներ (մանկական տակաշորեր):

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

(210) 20170449
(220) 31.03.2017
(730) Ավրամենկո Վոլոդիմիր Ֆեոդորովիչ, UA 
(540) 
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(511) 
դաս 30. hրուշակեղեն գետնընկույզի հիմքով. 

hացահատիկային սալիկներ. hացա հատիկային 
սալիկներ սպիտակուցների բարձր պարունա-
կությամբ. խմորեղեն (ալրային հրուշակեղեն). 
բուլկիներ. ամոքահունց բուլկիներ. վանիլին (վանիլի 
փոխարինիչներ). վաֆլիներ. վարսա կաձավար. 
վարսակի փաթիլներ. բիսկվիթներ (գալետներ, 
թխվածքներ). ջնարակ (քաղցրաշերտ) ամոքահունց 
խմորով թխվածքեղենի համար. գլյուկոզա 
խոհարարական նպատակների համար. շոկոլա-
դապատ ընկույզներ. գլյուտենայի նհավելույթներ 
խոհարարական նպատակների համար. հացա-
հատիկների հիմքով թեթև նախաճաշեր.սուրճի 
փոխարինիչներ. սառեցրած յոգուրտ (սննդային-
սառույց). ցորենի ծիլեր սննդի մեջ օգտագործելու 
համար. հացա հատիկային արտադրանք. 
կոճապղպեղ (ամոքանք). սուրճ. սուրճի հումք. 
սուրճով և կաթով ըմպելիքներ. կակաո. կակաոյով 
և կաթովը մպելիք ներ. կարամելներ (կոնֆետներ). 
կարտոֆիլի ալյուր. քաղցրավենիք. հրուշակեղեն 
նոր տարվա տոնածառերը զարդարելու համար. 
եգիպտա ցորենի ձավար. սննդային ձավարներ. 
աղացած եգիպտացորեն. բոված եգիպտացորեն. 
եգիպտա ցորենի ալյուր. եգիպտացորենի փաթիլներ. 
կուսկուս (ձավար). մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշակեղեն). մակարոնեղեն. եգիպտացորենի 
ձավար. սպիտակաձավար. նշակար կանդակներ. 
մեղր. մաթ. նշով խմոր.հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. 
պաղպաղակ. աղան դերային մուսեր (հրուշակեղեն). 
շոկոլա դային մուսեր. մշկընկույզ. մյուսլի. անանուխ 
(դաղձ) քաղցրա վենիքի համար. անանուխի 
կոնֆետներ. թեյի հիմքով ըմպելիքներ. աստղաձև 
անիսոն. ոչ բուժիչ թուրմեր. մանրացված վարսակ. 
մաքրված վարսակ. մաքրած գարի. մատուտակի 
ձողիկներ (հրուշա կեղեն).արմավենու շաքար. պաս-
տեղներ (հրուշա կեղեն).պոմադկա ներ (հրուշա-
կեղեն). պրալինե. քաղցրա վենիքից պատրաստված 
զարդարանքներ տորթերի համար. սուր համե-
մունքներ (համեմանք). հացանխաշ խմորից. 
քաղցրա  բլիթներ.պուդինգ (քաղցրակուտապ). փոշի 
հրուշակեղենի համար. ցորենի ալյուր. կայունա-
րարներ խփված սերուցքի համար. բրինձ. բրնձի 
պուդինգ (քաղցրակուտապ). բրնձային բլիթներ. 
սուրճի բուսական փոխարինիչներ. սագո. ոսկե 
օշարակ կերամափի օշարակ. ածիկիլ ուծամզուք 
(էքստրակտ) սննդի համար. կոնֆետներ. սոուսներ 
(համե մունքներ). պաքսիմատ. թավալելու պաքսի-

մատ. չոր թխվածքաբլիթ. սուշի. թաբուլե. 
տապիոկա. հրուշակներ. քաղցր ամոքահունց խմոր 
հրուշա   կեղենի համար. խմոր հրուշա կեղենի համար. 
մրգային դոնդող. հալվա. սառնաշաքար (նաբաթ). 
չիզ բուրգեր (սենդվիչներ). շոկոլադ. շոկոլադա կաթ-
նային ըմպելիքներ:

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

(210) 20170469
(220) 05.04.2017
(730) Տակարա Բելմոնտ Քորփորեյշն, JP 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ. պատ րաստուկներ մազերը գան գրաց-
նելու համար. միջոցներ մազերը ներկելու համար. 
ոչ բուժական օճառներ. ոչ բուժական շամպուններ 
մազերի համար. լավորակիչներ մազերի համար. 
պատ րաստուկներ մազերը խնամելու համար. 
ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. լաք 
մազերի համար. մազերի հարդարման միջոցներ. 
պարֆյումերիային արտադրանք. պատ րաստուկներ 
լոգանքի համար ոչ բժշկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ գլխա մաշկը խնամելու 
համար. միջոցներ մազերի սնուցման համար (կոսմե-
տիկական նպատակների համար). հոտազերծիչներ 
մարդու համար:

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

(210) 20170472
(220) 06.04.2017
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170473
(220) 06.04.2017
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170476
(220) 07.04.2017
(730) Արարատ Լաերտի Բաղդասարյան, 
Երևան, Հատիսի 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գազավորված և չգազավորված 

զովացուցիչ ըմպելիքներ:
--------------

(210) 20170578
(220) 28.04.2017
(730) «Մաթևոսյան վայն» ՍՊԸ, Վայոց ձորի 
մարզ, գ. Աղավնաձոր 30/5, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

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

(210) 20170579
(220) 28.04.2017
(730) «Մաթևոսյան վայն» ՍՊԸ, Վայոց ձորի 
մարզ, գ. Աղավնաձոր 30/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

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

(210) 20170496
(220) 13.04.2017
(730) «Էկոնոմիկա և իրավունք տեղեկատվական 
հետազոտական կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, 
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Մարշալ Բաղրամյան պ., 24 դ., AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20170503
(220) 14.04.2017
(730) «Գրանդ մաստեր» ՍՊԸ, ք.Մասիս, Արդյունա-
բերական հանգույց, Գործարանային 8, AM«Գրանդ 
սպորտ» ՍՊԸ, Երևան, Շահա միրյանների 4, 
AM«Գրանդ տոբակո» Հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, 
Երևան, Շահա միրյանների 22, AM«Գրանդ Քենդի» 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM«Ինտերնեյշնլ Մասիս 
տաբակ»  ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունա բերական հան-
գույց, Գործարանային 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ 

նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքր-
ման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա զերծման և 
հղկամշակման համար. ոչ բուժական օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ բուժա կան կոսմե -
տիկա կան միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ 
մազերի համար. ոչ բուժական ատամի փոշիներ և 
մածուկներ.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնա բուժական պատ րաստուկներ. 
հիգիենիկ պատ րաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 

մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտա հանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսա նկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, 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 վեր արտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկա-
վառակներ. խտասկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. կանխա-
վճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համա կարգիչներ. համա կարգչային ծրագրային 
ապա հովում. կրակմարիչներ.

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

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
և գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսու ցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստ մասսայե թերթեր, ժապավեներ և տոպրակ-
ներ փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր. ոչ 
մետաղական կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. 
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ոչ մետաղական շարժական կառուցվածքներ և 
շինություններ. ոչ մետաղական հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր պահ-
պանման 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. 
խոզա նակներ, բացա ռությամբ վրձինների. խոզա-
նակների պատրաստման նյութեր. իրեր մաքրման 
նպատակների համար. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի, բացառությամբ շինարարական 
ապակու. ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա 
իրեր.

դաս 24. գործվածքներ և դրանց փոխարինիչներ. 
սպիտա կեղեն կենցա ղային օգտա   գործման 
համար. մանա ծա   գործա կան կամ պլաստ մասսայե 
վարագույր ներ.

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

տեսախաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջա րեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնա մթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

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

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղա տնտեսական, ակվակուլտուրական, այգե-
գործական և անտառային մթերքներ. չմշակված 
կամ չվերա մշակված hացահատիկ և սերմեր. 
թարմ մրգեր, բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր. 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ 
և սերմեր. կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիք-
ներ կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատ րաստման այլ բաղադրա նյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործ արարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրա սենյակային ծառայություններ.

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

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
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 
վեր լուծումների և հետա զոտու թյունների ծառայու-
թյուններ. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա բուժական ծառայություններ. մարդկանց և 
կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յու թյուն ներ. գյուղատնտեսական, այգե գործական և 
անտառային ծառա յություններ.

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) 20170505
(220) 14.04.2017
(730) «Վադատեք» ՓԲԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 49, բն. 31, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություն ներ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառա-
յություններ. համակարգչային ապարատների և 
ծրա գրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170518
(220) 19.04.2017
(730) «ԷԳԱ» ՍՊԸ, Երևան, Հր. Քոչարի 13, AM 
(540) 

(511) 
դաս 40. օֆսեթ տպագրություն:

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

(210) 20170522
(220) 19.04.2017
(730) «Արմգար պրոդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գ. Արարատ, Արարատյան զանգվ., շ.19/21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. կոմպոտներ, մարինացված բանջա-

րեղեն, մուրաբա, պահածոյացված բանջարեղեն.
դաս 32. ոչ գազավորված հյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20170528
(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.

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

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

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

(210) 20170530
(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.

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

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

--------------
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(210) 20170535
(220) 20.04.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար Խաչատրյան, 
Երևան, Արարատյան փ., բարակ 10, տուն 68/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր.
դաս 36. միջնորդային գործունեություն.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:

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

(210) 20170546
(220) 21.04.2017
(730) «Պաս Առտ Գրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտն, 
ք. Աշտարակ, Ն. Աշտարակեցու 78/43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20170555
(220) 25.04.2017
(730) Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի). թորման միջոցով ստացված սպիրտային 
խմիչքներ. ռոմ. թեքիլա. օղի. գինիներ. լիկյորներ:

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

(210) 20170556
(220) 25.04.2017
(730) Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի). թորման միջոցով ստացված սպիրտային 
խմիչքներ. ռոմ. թեքիլա. օղի. գինիներ. լիկյորներ: 

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

(210) 20170591
(220) 27.04.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էդգար 
Պապիկյան, Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ, Դուրյան 
թաղ., 4-րդ փ., տուն 50/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ, ստոմա-

տոլոգիա:

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

(210) 20170559
(220) 26.04.2017
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք:

--------------
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(210) 20170560
(220) 26.04.2017
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք: 

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

(210) 20170561
(220) 26.04.2017
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք: 

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

(210) 20170571
(220) 27.04.2017
(730) «Ջերմուկ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 77/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 11. սառնարան.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

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

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

(210) 20170710
(220) 16.05.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր «Նոյեմի-Ջոյ 
Պագալ», Երևան, Արաբկիր, Ն. Դումանի 31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:

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

(210) 20170588
(220) 02.05.2017
(730) «Արդիս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 90/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

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

(210) 20170593
(220) 03.05.2017
(730) Գալուստ Սաղաթելյան, Երևան, 
Դավթաշեն, 4-րդ թաղ., շ. 4ա, բն. 17, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական 

ծառայություններ. վարսավիրանոցների ծառայու-
թյուններ, գեղեցկության  սրահների  ծառայու-
թյուն ներ, վիզա ժիստների  ծառայություններ, 
մատնա հարդարում:

--------------
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(210) 20170595
(220) 03.05.2017
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտային արտադրանք:

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

(210) 20170600
(220) 03.05.2017
(730) Ռուբեն Մխիթարյան, ք. Գյումրի, Վարդ- 
թաղ. 1 մ/շ., շ. 5, բն. 82, AM 
(540) 

(511) 
դաս 24. գործվածքներ և դրանց փոխարինիչներ. 

սպիտակեղեն կենցաղային օգտագործման համար. 
մանածա գործական կամ պլաստմասսայե վարա-
գույրներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդա-
սեղներ և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. 
զարդա րանքներ մազերի համար. արհես տական 
մազեր։

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

(210) 20170601
(220) 03.05.2017
(730) «Աշտարակ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 
շ. 16, 807 սենյակ, AM 

(540) 

(511) 
դաս 29. թռչնամիս, ձու:

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

(210) 20170602
(220) 03.05.2017
(730) «Աշտարակ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 
շ. 16, 807 սենյակ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. թռչնամիս, ձու:

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

(210) 20170603
(220) 03.05.2017
(730) «Աշտարակ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 
շ. 16, 807 սենյակ, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 29. թռչնամիս, ձու: 

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

(210) 20170605
(220) 03.05.2017
(730) «Աշտարակ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 
շ. 16, 807 սենյակ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. թռչնամիս, ձու: 

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

(210) 20170606
(220) 03.05.2017
(730) «Աշտարակ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 
շ. 16, 807 սենյակ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. թռչնամիս, ձու: 

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

(210) 20170607
(220) 03.05.2017
(730) «Աշտարակ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 
շ. 16, 807 սենյակ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. թռչնամիս, ձու: 

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

(210) 20170611
(220) 04.05.2017
(730) Արմեն Այվազյան, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 44, բն. 27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտուր:

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

(210) 20170615
(220) 04.05.2017
(730) «Այրարատ տուր» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի 
մարզ, գ. Դդմաշեն, 3-րդ փող., փակ. 3, տուն 
4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալությունների 

ծառայություններ:
--------------

(210) 20170616
(220) 04.05.2017
(730) «Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Գինեվետ, 0627, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20170618
(220) 04.05.2017
(730) «Էգալիտե» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 18Ա, 
բն. 82, AM 
(540) 

(511) 
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 

խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնա մթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրա վենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչ ներ, հացա թխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուս ներ (համե մունք). համե մունք. 
սառույց.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, այգե-
գործական 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.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակա տեղով ապահովում:

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

(210) 20170619
(220) 04.05.2017
(730) «Էգալիտե» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 18Ա, 
բն. 82, AM 
(540) 

(511) 
դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 

խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ 
և կաթնա մթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր 
և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրա վենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչ ներ, հացա թխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուս ներ (համե մունք). համե մունք. 
սառույց.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, այգե-
գործական 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.

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակա տեղով ապահովում:

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

(210) 20170620
(220) 04.05.2017
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Լիմիթիդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ մշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխարինիչներ, ոչ բուժական նպատակների 
համար. սիգարներ. սիգարիլներ. վառիչներ 
ծխողների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգարետների 
գլանակներ. ֆիլտրեր  սիգարետների համար.  
սիգարետներ փաթաթելու գրպանի սարքեր. 
ծխախոտը թղթի գլանակների մեջ լցոնելու համար 
ձեռի սարքեր. էլետրենային  սիգարետներ. հեղուկներ 
էլետրենային  սիգարետների համար. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. էլեկտրոնային սարքեր 
և դրանց մասեր սիգարետներ կամ ծխախոտ 
տաքացնելու համար:

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

(210) 20170621
(220) 05.05.2017
(730) Թամար Կուշկերյան Սամուիլի, Երևան, 
Վերին Անտառային 138/3, բն. 39, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ֆիթնես կենտրոնների ծառայություններ 

(ֆիթնես մարզումներ):
--------------

(210) 20170623
(220) 05.05.2017
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բամբակաշատ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170624
(220) 05.05.2017
(730) «Գևորգյան գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Ավան, Աճառյան 40ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170625
(220) 05.05.2017
(730) «Գևորգյան գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Ավան, Աճառյան 40ա, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170626
(220) 05.05.2017
(730) «Գևորգյան գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Ավան, Աճառյան 40ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170627
(220) 05.05.2017

(730) «Գևորգյան գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Ավան, Աճառյան 40ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170628
(220) 05.05.2017
(730) «Գևորգյան գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Ավան, Աճառյան 40ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------
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(210) 20170630
(220) 05.05.2017
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170631
(220) 05.05.2017
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170632
(220) 05.05.2017
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170633
(220) 05.05.2017
(730) «ԴիՋի մանիա» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ:

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

(210) 20170637
(220) 05.05.2017
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաստուկներ. 
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հիգիենիկ պատ րաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղանալաթեր, վիրա կապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփա պատճեններ 
պատ րաս տելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170638
(220) 05.05.2017
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտա դրանք, բժշկա-

կան և անաս նա  բու ժական պատ րաստուկներ. 
հիգիե  նիկ պատ  րաստուկ ներ բուժա կան նպա-
տակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժական կամ անասնա բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղա նա լաթեր, վիրա կապման նյութեր. 
ատամնա լցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆուն գիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

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

(210) 20170639
(220) 05.05.2017
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(540) 

(511) 

դաս 5. դեղագործական արտա դրանք, բժշկա-
կան և անաս նա  բու ժական պատ րաստուկներ. 
հիգիե  նիկ պատ  րաստուկ ներ բուժա կան նպա-
տակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժական կամ անասնա բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղա նա լաթեր, վիրա կապման նյութեր. 
ատամնա լցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆուն գիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

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

(210) 20170640
(220) 05.05.2017
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտա դրանք, բժշկա-

կան և անաս նա  բու ժական պատ րաստուկներ. 
հիգիե  նիկ պատ  րաստուկ ներ բուժա կան նպա-
տակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժական կամ անասնա բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղա նա լաթեր, վիրա կապման նյութեր. 
ատամնա լցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆուն գիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

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

(210) 20170641
(220) 05.05.2017
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական արտա դրանք, բժշկա-

կան և անաս նա  բու ժական պատ րաստուկներ. 
հիգիե  նիկ պատ  րաստուկ ներ բուժա կան նպա-
տակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժական կամ անասնա բուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղա նա լաթեր, վիրա կապման նյութեր. 
ատամնա լցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆուն գիցիդներ, հերբիցիդներ։ 

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

(210) 20170643
(220) 06.05.2017
(730) «Սարաֆյան» ՍՊԸ, ք. Էջմիածին, 
Բաղրամյան 24/40, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20170644
(220) 06.05.2017
(730) «Սարաֆյան» ՍՊԸ, ք. Էջմիածին, 
Բաղրամյան 24/40, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

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

(210) 20170645
(220) 06.05.2017
(730) «Տարմակ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. Խորենացի 
15, AM 

(540) 

(511) 
դաս 32. շշալցված ջուր, շշալցված բնական 

հանքային ջուր՝ գազավորված և չգազավորված :
--------------

(210) 20170646
(220) 06.05.2017
(730) «Վիվառո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 10, բն. 69, AM 
(540) 

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

լուսա նկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կա կան, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, կարգա-
վորման 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, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապա հովում. կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
և գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
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կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչ ների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստ մասսայե թերթեր, ժապավեններ և տոպ-
րակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 
տեսախաղերի համար. մարմնա մարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրա սենյակային ծառայություններ. առևտուր.

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 հետազոտությունների ծառա-
յություններ. համակարգչային ապարատների և 
ծրա գրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170647
(220) 10.05.2017
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(540) 

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

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

(210) 20170648
(220) 10.05.2017
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(540) 

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

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

(210) 20170649
(220) 10.05.2017
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(540) 

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

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

(210) 20170650
(220) 10.05.2017
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(540) 

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

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

(210) 20170651
(220) 10.05.2017
(730) «Ռոյալ ռուս» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, ք. 
Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն. 4, AM 
(540) 

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

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

(210) 20170652
(220) 10.05.2017
(730) «Եվրոպական իրավաբանական ծառա յու-
թյուն» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ, 

փաստաբանական ծառայություններ:
--------------
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(210) 20170655
(220) 10.05.2017
(730) «Բալկոն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 8 -րդ 
տարածք, բն. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170658
(220) 10.05.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Ասատրյան, 
Երևան, Հաղթանակ 7-րդ փ., տուն 37, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, այդ 

թվում՝ քաղցր սուջուխ։
--------------

(210) 20170659
(220) 10.05.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Ասատրյան, 
Երևան, Հաղթանակ 7-րդ փ., տուն 37, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, այդ 

թվում՝ քաղցր սուջուխ։
--------------

(210) 20170660
(220) 11.05.2017
(730) «Եվրոպրոդուկտ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, ք. Աշտարակ, Նարեկացի 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. սեղանի 

թղթե անձեռոցիկներ, թղթե թաշկինակներ, 
զուգարանի թուղթ, թղթե սրբիչներ ձեռքերի 
համար, թղթե անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու 
համար, մանկական թղթե կրծկալներ, սեղանի թղթե 
սփռոցներ, սեղանի թղթե տակդիրներ, տոնական 
դեկորատիվ զարդարանքներ՝ պատրաստված 
թղթից. թղթե կամ պլաստմասսայե թերթեր: 

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

(210) 20170663
(220) 11.05.2017
(730) Ալբերտ Աղաբեկյան, Երևան, Ֆուչիկի 23, 
բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

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

(210) 20170664
(220) 11.05.2017
(730) «Պրոֆպանել» ՍՊԸ, ք. Չարենցավան, 
6-րդ թաղ., 5-րդ շ., բն. 35, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. ֆոտովոլտայիկ արևային վահանակ.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

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

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

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

(210) 20170665
(220) 11.05.2017
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ. ալյուր և հացա հատիկային 
մթերքներ. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք. պաղ-
պաղակ. շաքար:

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

(210) 20170666
(220) 11.05.2017
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտ պանող նյութեր. ներկանյութեր. խածատող, 
սևեռակայող նյութեր, չմշակված բնական խեժեր. 
թերթավոր և փոշենման մետաղներ գեղա-
նկարչության, գեղազարդման նպատակների և 
գեղարվեստական տպագրության համար.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչներ 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախա տեսվածների). մեքենա-
ների կցորդիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա-
ռությամբ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). գյուղատնտեսական 
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ինկուբատորներ հավկիթների համար. 
առևտրի ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով կառավարվող). 
դանակավոր իրեր, պատառաքաղներ և գդալներ. 
սառը զենք. ածելիներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթու ցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր. ոչ 

մետաղական կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. 
ոչ մետաղական շարժական կառուցվածքներ և 
շինություններ. ոչ մետաղական հուշարձաններ.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության 
համար.

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված իրեր, 
երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդա սեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. զարդա-
րանքներ մազերի համար. արհեստական մազեր.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական)։

--------------
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(210) 20170668
(220) 11.05.2017
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

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

(210) 20170669
(220) 11.05.2017
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

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

(210) 20170670
(220) 11.05.2017
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

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

(210) 20170671
(220) 11.05.2017
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

փոխարինիչներ, հրուշակեղեն և քաղցրավենիք:
--------------

(210) 20170672
(220) 11.05.2017
(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) 20170674
(220) 11.05.2017
(730) Կոնստանտին Պետրոսով, Երևան, Արամի 
48, բն. 1, 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 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղա տնտեսական, ակվակուլտուրական, այգե-
գործական 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 ըմպե-
լիքներ կենդանիների համար. ածիկ, թարմ հատա-
պտուղներ:

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

(210) 20170685
(220) 12.05.2017
(730) Արսեն Կազումյան, Երևան, Վարդանանց 
երկրորդ նրբ., շ. 6, բն. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170686
(220) 12.05.2017
(730) Նունե Մանուկյան, Երևան, Վրացական 
21, բն. 60, AMՄերի Բադալյան, Երևան, 
Մանանդյան 25Ա, բն. 17, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. հանքանյութեր. շինարարական 
մետաղյա նյութեր. շարժական մետաղյա կառուց-
վածքներ և շինություններ. ոչ էլեկտրական 
սովորական մետաղյա ճոպաններ և լարեր. 
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մետաղյա և երկաթակապ փոքր իրեր. մետաղյա 
բեռն արկղեր պահ պանման և փոխա դրման համար. 
անկի զելի պահարաններ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով կառավարվող). 
դանակավոր իրեր, պատառաքաղներ և գդալներ. 
սառը զենք. ածելիներ.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. թանկարժեք 
և կիսաթանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
և գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստ  մասսայե թերթեր, ժապավեններ և տոպ-
րակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառա շարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա-
հովման ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում:

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

(210) 20170687
(220) 15.05.2017
(730) «Յանգ լայֆ» Տեխասյան ոչ առևտրային 
կազմակերպություն, US 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.

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

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

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

(210) 20170689
(220) 15.05.2017
(730) Դայմընդ Քուեսթ Լիմիթիդ, VG 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկիներ. սիգարետներ, ծխագլանակներ. արկղեր 
սիգարետների, ծխագլանակների համար. ֆիլտրեր 
սիգարետների համար. մուշտուկներ սիգարետների 
համար. սիգարետների պապիրոսա թուղթ. ծխա-
գլանակի պարկուճների առանց ծխախոտի մասեր. 
սիգարետի մուշտուկների ծայրապանակներ. 
ծխամորճեր. սիգարիլներ. սիգարներ. մոխր աման-
ներ. վառիչներ ծխողների համար:

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

(210) 20170697
(220) 15.05.2017
(730) «Գոռ գրուպ» ՍՊԸ, ք. Հրազդան, Կենտրոն 
թաղ. 7 (հանր.) 1, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 39. տուրիստական ծառայություններ:

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

(210) 20170700
(220) 15.05.2017
(730) «Հույս-մոտոր» ՍՊԸ, Երևան, Զավարյան 
12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչներ 

(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախա տեսվածների). մեքենա-
ների կցորդիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա-
ռությամբ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). բոլոր տեսակի 
մոտորների և շարժիչների մասեր.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 
օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ. 
վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների համար 
նախա տեսված մոտորներ և շարժիչներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրա  սենյակային ծառայություններ. առևտուր:

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

(210) 20170705
(220) 16.05.2017
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(540) 

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

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20170706
(220) 16.05.2017
(730) «Մինֆին» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
փ., շ. 5ա, բն. 37, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. բեռնատեղափոխման ծառայու թյուն-

ներ:
--------------

(210) 20170708
(220) 16.05.2017
(730) Լիանա Մնացականի Վարդանյան, 
Երևան, Սունդուկյան25, բն. 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ բուժական 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ բուժական 
կոսմե տիկական միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ 
մազերի համար. ոչ բուժական ատամի փոշիներ և 
մածուկներ.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
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լուսավորման նպա տակների համար. մոմեր, պատ-
րույգներ լուսավորման համար.

դաս 5. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային հավե-
լումներ մարդկանց և կենդանիների համար.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համա հալվածքներ. հանքա նյութեր. շինարարական 
մետաղյա նյութեր. շարժական մետաղյա կառուց-
վածքներ և շինու թյուններ. ոչ էլեկտրական սովորա-
կան մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղյա և 
երկաթակապ փոքր իրեր. մետաղյա բեռն արկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. անկիզելի 
պահարաններ.

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 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծա-
սարքեր և թամբա գործական իրեր. պարանո-
ցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ կենդանիների 
համար.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխա դրման 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 պատ-
րաստման նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի, 
բացառությամբ շինարարական ապակու. ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր.

դաս 26. ժանյակներ և ասեղնագործված 
իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ. 
զարդարանքներ մազերի համար. արհեստական 
մազեր.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 
տեսախաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր.

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 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրա սենյակային ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակու թային միջոց առումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումների և հետազոտությունների ծառայու-
թյուն ներ. համակարգչային ապարատների և ծրա-
գրային ապահովման մշակում և զարգացում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա-
հովման ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահովում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. մարդկանց 
և կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայու թյուններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառային ծառայություններ:

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

(210) 20170707
(220) 16.05.2017
(730) Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպա-
տակների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժական կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար. կենսաակտիվ սննդային հավելումներ 
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մարդկանց համար. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ։

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

(210) 20170712
(220) 17.05.2017
(730) «Այ Փի Էս Սի» քաղաքական և սոցիոլոգիական 
խորհրդատվությունների ինստիտուտ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթ Անհաղթի 23/6, 6-րդ հարկ, ս. 601, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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 հետազոտությունների ծառա-
յություն ներ. համակարգչային ապարատների և 
ծրա գրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170713
(220) 17.05.2017
(730) «Այ Փի Էս Սի» քաղաքական և 
սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների 
ինստիտուտ ՍՊԸ, Երևան, Դավիթ Անհաղթի 
23/6, 6-րդ հարկ, ս. 601, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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 հետազոտությունների ծառա-
յություն ներ. համակարգչային ապարատների և 
ծրա գրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170714
(220) 17.05.2017
(730) «Ֆիշ» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 48, բն. 
10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:

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

(210) 20170719
(220) 17.05.2017
(730) «Քալանթարյան ֆէմիլի» ՓԲԸ, Երևան, 
Դավիթ Բեկի 83/12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություն:
--------------
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(210) 20170720
(220) 17.05.2017
(730) Ե. & Ջ. Գալլո Վայնրի, US 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170721
(220) 17.05.2017
(730) Ե. & Ջ. Գալլո Վայնրի, US 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170722
(220) 17.05.2017
(730) Ե. & Ջ. Գալլո Վայնրի, US 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170723
(220) 18.05.2017
(730) «Իզիլինկ» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
2ա, AM 

(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրային 

ապահովում. 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
դաս 35. գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ.
դաս 42. ծրագրային ապահովման մշակում 

և զարգացում:
--------------

(210) 20170724
(220) 18.05.2017
(730) «Ա.Դ.Ա. հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Արաբկիրի 41, տուն 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. ջերմամշակված և պահածոյացված 

մրգեր և բանջարեղեն:
--------------

(210) 20170725
(220) 18.05.2017
(730) «Քեյ ընդ քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. Փափազյան 
27/23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն.
դաս 35. կոշկեղենի վաճառք:

--------------
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(210) 20170726
(220) 18.05.2017
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, 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 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։

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

(210) 20170728
(220) 18.05.2017
(730) Հայաստանի զարգացման նախաձեռնու-
թյուն  ներ բարե գործական հիմնադրամ, Երևան, 
Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական 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 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

(210) 20170729
(220) 18.05.2017
(730) Հայաստանի զարգացման նախաձեռնու-
թյուն  ներ բարե գործական հիմնադրամ, Երևան, 
Մելիք Ադամյան 2/2, AM
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական 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 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

(210) 20170730
(220) 18.05.2017
(730) Հայաստանի զարգացման նախաձեռնու-
թյուն  ներ բարե գործական հիմնադրամ, Երևան, 
Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական 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 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

(210) 20170731
(220) 18.05.2017
(730) Հայաստանի զարգացման նախաձեռնու-
թյուն  ներ բարե գործական հիմնադրամ, Երևան, 
Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական 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 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

(210) 20170732
(220) 18.05.2017
(730) Հայաստանի զարգացման նախաձեռնու-
թյուն  ներ բարե գործական հիմնադրամ, Երևան, 
Մելիք Ադամյան 2/2, AM  
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական 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 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

(210) 20170733
(220) 18.05.2017
(730) Հայաստանի զարգացման նախաձեռնու-
թյուն  ներ բարե գործական հիմնադրամ, Երևան, 
Մելիք Ադամյան 2/2, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմարարական 
աշխատանքների համար. լուսանկարներ. 
թղթագրենական 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 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

(210) 20170735
(220) 18.05.2017
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

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

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

(210) 20170737
(220) 18.05.2017
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար: 
--------------

(210) 20170738
(220) 18.05.2017
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար: 
--------------

(210) 20170739
(220) 18.05.2017
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար: 
--------------

(210) 20170740
(220) 18.05.2017
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար: 
--------------

(210) 20170741
(220) 18.05.2017
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար: 
--------------
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(210) 20170742
(220) 18.05.2017
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

մարդկանց օգտագործման համար: 
--------------

(210) 20170744
(220) 19.05.2017
(730) «Երանի թրավել» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստոմի 
29/152, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործունեություն:

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

(210) 20170748
(220) 19.05.2017
(730) «Էքստրա քոմ» ՍՊԸ, Երևան, 0012, 
Արաբկիր, Թավրիզյան 35/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործակալություն.
դաս 41. ուսումնական կենտրոն:

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

(210) 20170750
(220) 19.05.2017
(730) Զավեն Յուրիի Առաքելյան, Երևան, 
Մադոյան փ., տուն 14, AM 

(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

(210) 20170753
(220) 20.05.2017
(730) «Պ.Պիկասսո» ՍՊԸ, Երևան, Ծիծեռնակա-
բերդի խճ. 1/2, բն. 41, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170755
(220) 20.05.2017
(730) Խորեն Մանվելի Սուքասյան, Երևան, 
Դավթաշեն 4-րդ թաղ., շ. 2բ, բն. 52, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

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

(210) 20170764
(220) 23.05.2017
(730) Մեգա Դիսփոուզըբլս Ս.Ա., GR 

(540) 

(511) 
դաս 5. ախտահանիչ և հակամանրէային 

միջոց  ներով տոգորված անձեռոցիկներ, բիոցիդներ:
--------------
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A61 F11/00         3102  A

C08B 37/00       3103  A

C08B 37/00       3104  A

C08F 220/00     3105  A

H01L 31/00        3106  A

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

          11-01                  414 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

C30 B7/00            486  U



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 1894
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12661
73 (1) Իրավատեր Տովարիստվո զ օբմեժենոյու 
վիդպովիդալինիստյու «Դոնեցկիյ լիկյորո-
գորիլչանիյ զավոդ «Լիկ», pr-t. Dzerzhynskogo, 
24, m. Donetsk, 83014, Ukraine, UA
73 (2) Իրավունքներն ստացող Տովարիստվո 
զ օբմեժենոյու վիդպովիդալինիստյու «ՕԼԻՄՊ-
ԿՈՆՍԱԼՏ», Prospekt Peremohy, 53A, Kyiv, 
03680, Ukraine, 03680, UA
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

                                   Հանրապետություն
Գրանցված է                        15.05.2017

_____________________

Գրանցում No 1895
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21876
73 (1) Իրավատեր  «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 57/2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Օբշչեստվո ս 
Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեննոստյու «ՄԱՅ», 1 
a Ozernaya, RU-141191 Fryazino Moskovskoy obl., 
RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          15.05.2017

_____________________

Գրանցում No 1896
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 25781
73 (1) Լիցենզատու  «Արսանա» ՓԲԸ, Երևան, 
Չարենցի փող. 27/10, AM
73 (2) Լիցենզառու  «ԷՍԿՈ-ՖԱՐՄ» ՍՊԸ, 
Երևան, 0014, Հր. Ներսիսյան փ. 10շ., բն. 24, AM

Փոխանցվող իրավունքները 
   դաս 5. կատվախոտի ոգեթուրմ:

Լիցենզիայի տեսակը          ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը    մինչև 17.05.2020թ.
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        17.05.2017

_____________________

Գրանցում No 1897
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 13126
73 (1) Լիցենզատու  «Արսանա» ՓԲԸ, Երևան, 
Չարենցի փող. 27/10, AM
73 (2) Լիցենզառու   «Ամարիտ» ՍՊԸ, ք. 
Երևան, 0047 Նորքի 8-րդ փող. 1/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները 

   դաս 3. օճառներ, դաս 35. գովազդ:
Լիցենզիայի տեսակը          ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը    մինչև 17.05.2020թ.
Գործողության տարածքը    Հայաստանի

Հանրապետություն
Գրանցված է                        17.05.2017

_____________________

Գրանցում No 1898
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7164
73 (1) Իրավատեր  «Մեծ Սյունիք» ՓԲԸ, 
Երևան, Տերյան 52/37, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մաթևոսյան 
վայն» ՍՊԸ, Վայոց ձորի մարզ, գ. Աղավնաձոր 
30/5, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                            Հանրապետություն

Գրանցված է                         19.05.2017
_____________________
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Գրանցում No 1899
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12076
73 (1) Իրավատեր   «Մեծ Սյունիք» ՓԲԸ, 
Երևան, Տերյան 52/37, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Արսեն և 
Ներսես» ՍՊԸ, Սյունիքի մարզ, գ. Շամբ, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

     Հանրապետություն
Գրանցված է                        22.05.2017

_____________________

Գրանցում No 1900
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1737
73 (1) Իրավատեր  Ֆաբրիկա Իտալիանա 
Ակումուլատորի Մոտոկարի Մոնտեկիո - 
Ֆ.Ի.Ա.Մ.Մ. Ս.պ.Ա., Viale Europa 75, Montecchio 
Maggiore (Vicenza) Italy, IT
73 (2) Իրավունքներն ստացող   ՖԻԱՄՄ 
Էներջի Թեքնոլջի Ս.պ.Ա., Viale Europa 75, Mon-
tecchio Maggiore (Vicenza) Italy, IT
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                       Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.05.2017

_____________________

Գրանցում No 1901
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13293
73 (1) Իրավատեր  Ֆինք ԳմբՀ, Benzstrasse 25, 
71083 Herrenberg, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Պանադոլ 
ԳմբՀ, Bussmatten 1, 77815 Buehl, Germany, DE

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.05.2017

_____________________

Գրանցում No 1902
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1561
73 (1) Իրավատեր  Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ, 
D-51368 Leverkusen, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բայեր 
Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, Alfred-Nobel-
Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.05.2017

_____________________

Գրանցում No 1903
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5988, 5989, 6013
73 (1) Իրավատեր   Անադոլու Էֆես Թեքնիքլ 
Ընդ Մենիջմնթ Քնսալթընսի Ն. Վ., Landhuis 
Joonchi Kava Richard J. Beaujon Z/N, P.O.Box 
837, Curacao, Netherlands Antilles, AN
73 (2) Իրավունքներն ստացող   Էֆես Հոլլընդ 
Թեքնիքլ Մենիջմնթ Քնսալթընսի Բ.Վ., Straw-
inskylaan 1229, 1077 XX, Amsterdam, the Nether-
lands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        22.05.2017

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2858                12.11.2016
2910                04.11.2016
2994                06.11.2016
3001                13.11.2016
3088               28.09.2016
3092       15.10.2016
3093       28.10.2016
3094       23.10.2016

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента



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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№ 06/1 
01 .06 . 20 17

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2017.01 (11) 3102 (13) A
A61 F11/00

(21) AM20170022 (22) 24.02.2017
(72) Гарегин Миракян (AM), Татевик Пхрикян (AM) 
(73) Гарегин Миракян, 0001, Ереван, Абовяна 
26, кв. 10 (AM), Татевик Пхрикян, 0010, Ереван, 
Фирдуси 50 (AM) 
(54) Способ мирингопластики
(57) Изобретение относится к медицине, 
в частности к хирургическому методу 
восстановления барабанной перепонки уха - 
мирингопластике.

От тимпанальной фасции берут 
неотимпанальный лоскут, на котором делают 
два продольных разреза, формируют верхний, 
средний и нижний лоскуты, после чего 
эндоуральным разрезом по Геерману произ-
водят отсепаровка тимпаномеатального лоскута 
с фиброзным кольцом. Затем отсепаровывают 
спаянную барабанную перепонку, образуют окно 
между костью рукоятки молоточка и барабанной 
перепонкой, откуда под барабанную перепонку 
над рукояткой молоточка проводят средний 
лоскут в передние отделы барабанной полости, а 
верхний и средний лоскуты укладывают уже под 
рукоятку молоточка, таким образом обеспечивая 
надежную фиксацию. 

Восстанавляется целостность барабанной 
перепонки, обеспечивая восстановление слуха 
и предотвращая инфицирование барабанной 
полости.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3103 (13) A
C08B 37/00

(21) AM20170018 (22) 24.02.2017
(72) Азнив Мхитарян (AM), Межлум Ерицян 
(AM), Мгер Торчян (AM), Гаяне Петросян (AM), 
Рая Карамян (AM), Лилит Бичахчян (AM), Левон 
Ерицян (AM) 
(73) Межлум Ерицян, 0062, Ереван, Галшоян 
28, кв. 21 (AM), Мгер Торчян, 0047, Ереван, 13-я 
улица Норк Мараш, дом 26/1 (AM) 

(54) Способ получения производных хитозана
(57) Изобретение  относится  к  полимерной 
химии, в частности, к способу получения 
произ водных хитозана линейной структуры с 
гидрофильными функциональными группами, 
водный раствор или гель которых способен 
с легкостью совмещаться с неорганическими 
соединениями, с образованием композиций, 
имеющими  прикладное значение.

Хитозан растворяют в водном растворе 
уксусной кислоты, затем уксуснокислый 
раствор хитозана смешивают с 0,5% водным 
раствором гидроокиси натрия, смесь нагревают 
при температуре 75-80°C при значении pH = 
5,6 удаляют жидкую часть, после чего вводят 
во взаимодействие с N-метилолмочевиной. 

Упрощается способ.  
_____________________

(51) 2017.01 (11) 3104 (13) A
C08B 37/00

(21) AM20170019 (22) 24.02.2017
(72) Азнив Мхитарян (AM), Межлум Ерицян 
(AM), Мгер Торчян (AM), Гаяне Петросян (AM), 
Рая Карамян (AM), Лилит Бичахчян (AM), Левон 
Ерицян (AM) 
(73) Межлум Ерицян, 0062, Ереван, Галшоян 28, 
кв. 21 (AM), Мгер Торчян, 0047, 13-я улица Норк 
Мараш, дом 26/1 (AM) 
(54) Производные линейного хитозана
(57) Изобретение относится к полимерной 
химии, в частности, к новым производным 
хитозана линейной структуры с гидрофильными 
функциональными группами, которые хорошо 
растворяются в воде и формальдегиде, имеют 
высокую набухаемость и могут с легкостью 
совмещаться с неорганическими соединениями, 
а также использоваться в качестве сорбентов в 
процессах очистки сточных вод.

Синтезированы производные хитозана 
линейной структуры с гидрофильными 
функциональными группами.

_____________________

Сведения о выданных патентах
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№ 06/1 
01 .06 . 20 17

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2017.01 (11) 3105 (13) A
C08F 220/00

(21) AM20170020 (22) 24.02.2017
(72) Азнив Мхитарян (AM), Межлум Ерицян (AM), 
Мгер Торчян (AM), Гаяне Петросян (AM), Рая 
Карамян (AM), Левон Ерицян (AM) 
(73) Межлум Ерицян, 0062, Ереван, Галшоян 
28, кв. 21 (AM), Мгер Торчян, 0047, Ереван, 13-я 
улица Норк Мараш, дом 26/1 (AM) 
(54) Полимер-минеральные сорбенты на 
основе N-метилкарбамидилхитозана
(57) Изобретение относится к полимерной 
химии, в частности, к полимер-минеральным 
сорбентам на основе производных хитозана с 
N-метилкарбамидильными функциональными 
группами, которые могут найти применение для 
удаления ионов тяжелых металлов из сточных 
вод, а также водных растворов.

Получены полимер-минеральные сорбенты 
на основе N-метилкарбамидилхитозана, 
которые представляют собой линейный продукт 
взаимодействия N-метилкарбамидилхитозана и 
каолина, взятых в молярном отношении, равном  
1,5.

Расширяется ассортимент сорбентов для 
очистки воды.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3106 (13) A
H01L 31/00

(21) AM20160088 (22) 09.09.2016

(72) Гор Варданян (AM), Жозеф Паносян (AM) 
(73) Гор Варданян, 0060, Ереван, Маргарян 17, 
кв. 43 (AM), Жозеф Паносян, 0019, Ереван, пр. 
Маршала Баграмяна 58, кв. 75 (AM) 
(54) Фотоэлектрическое устройство преобра-
зования солнечной энергии
(57) Устройство установлено в коробке, 
содержит полупроводниковые преобразователи 
со своими шинами и элемент, защищаю-
щий преобразователи.   Светочувствительные 
внешние поверхности преобразователей 
покрыты дискретными слоями трех 
алмазоподобных углеродистых пленок и 
установлены в связующем слое. Дискретные 
слои выбраны так, чтобы с поверхности 
преобразователя обеспечивался коэффициент 
отражения от 0.005 до 0.01.  Защищающий 
преобразователи элемент осуществлен в виде 
гибкого покрытия, прикрепленного к одной из 
вертикальных граней коробки и с возможностью 
наматывания на ось электродвигателя, 
управляемого интенсивностью света. 
Связующим слоем является или твердый 
полиуретан или твердый силоксановый 
каучук или плиточный клей. Гибкое покрытие 
выполнено из брезента или лавсана.

Увеличиваются к.п.д. и долговечность 
устройства, 3 ил. 

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



11 номер патента
13 код вида документа
 U патент на полезную модель
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки 
45 дата публикации сведений о патенте на полезную модель
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название полезной модели
56 источники информации 
57 реферат
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)

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



85

ՄԱՍ 1
 

85

№ 06/1 
01 .06 . 20 17

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Сведения о выданных патентах

(51) 2017.01 (11) 486 (13) U
C30 B7/00

(21) AM20170023U (22) 27.02.2017
(72) Армен Атанесян (AM), Рубен Апреян (AM), 
Астхик Данхян (AM), Рузан Сукиасян (AM), Арам 
Петросян (AM) 
(73) Армен Атанесян, 0044, Ереван, уч. Аван, 
Дурьян 45, кв. 5 (AM), Рубен Апреян, 0801, 
марз Арарат, Масис, Нор-таг 39, кв. 30 (AM) 
(54) Метод  выращивания слоистых моно-
кристаллов из низкотемпературных водных 
растворов
(57) Согласно методу выращивания слоистых 
монокристаллов из низкотемпературных 
водных растворов, слоистый монокристалл 
выращивают в среде, насыщенного водного 
раствора, где периодически меняются чистые и 
примесные растворы одинаковой температуры.

Обеспечивается получение слоев разных 
толщин у слоистых монокристаллов, 1 ил.

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

11 номер свидетельства
13 код вида документа
 S свидетельство на промышленный образец
21 номер заявки
22 дата поступления заявки
23 дата выставочного приоритета
24 дата регистрации
31 номер приоритетной заявки 
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
51 индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54 название промышленного образца
55* изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
72 автор, код страны
73 правообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

(51) 11-01 (11) 414  (13) S 
(21) 20170008  (22) 19.04.2017
(72) Арег Гагикович Агасарян (AM) 
(73) Арег Гагикович Агасарян (AM) 
(74) А. Галоян
(54) Ювелирное изделие - кулон-трансформер

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№06/1

01 .06 . 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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