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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) 3121 (13) A
B60R 21/00
B60N 2/00

(21) AM20170054 (22) 30.03.2017
(72) Ռոբերտ Ալեքսանդրի Մեժլումյան (AM), 
Դանիել Պետրոսի Պետրոսյան (AM), Ռազմիկ 
Ալեքսանդրի Մեժլումյան (AM), Վիգեն 
Անդրանիկի Առուշանյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Ավտոմոբիլի անվտանգ նստոց
(57) Նստոցն ունի ավտոմոբիլի սրահի հատակին 
ամրակցված բարձիկ և թիկնակ, նստոցի 
դիրքի կարգավորման և սևեռակման սարքեր, 
աջ և ձախ սահուկներ, իր ծայրամասերով  
ավտոմոբիլի թափքին և նստոցի շրջանակին 
միակցված հարվածի մեղմման հանգույց: 
Հարվածի մեղմման հանգույցը տեղակայված 
է նստոցի տակ, սահուկների միջև և դրանց 
զուգահեռ, ունի ավտոմոբիլի հետևից 
հարվածը մեղմող զսպանակ: Զսպանակի 
մեջ համառանցք տեղակայված է զսպանակի 
հետադարձ հարվածի մեղմիչ: Մեղմման 
հանգույցն ավտոմոբիլի թափքին միակցված 
է իր  հետևի մասով, իսկ նստոցի շրջանակին՝ 
առջևի մասով: 

Բարձրացվում է վարորդի կամ նրա կողքին 
նստած ուղևորի անվտանգությունը ավտոմոբիլի 
հետևից հարվածի դեպքում, 4 նկ.:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3122 (13) A
F16H 21/00

(21) AM20160002 (22) 15.01.2016
(72) Արշավիր Արթուրի Կարախանյան (AM), 
Արայիկ Բալաբեկի Տոնոյան (AM), Ալբերտ 
Վոլոդյայի Առաքելյան (AM) 
(73) Արշավիր Արթուրի Կարախանյան, 0601, 
Արարատի մարզ, ք.Վեդի, Գ. Չաուշի փող. 
1 (AM), Արայիկ Բալաբեկի Տոնոյան, 0601, 
Արարատի մարզ, ք.Վեդի, Կասյան 17 (AM), 

Ալբերտ Վոլոդյայի Առաքելյան, ԼՂՀ (Արցախի 
Հանրապետություն), Քաշաթաղի շրջան, գյուղ 
Առվական (AM) 
(54) Ներքին այրման շարժիչի շուռտվիկ-
շարժաթևային մեխանիզմ
(57) Գյուտը վերաբերում է շարժիչաշինությանը, 
մասնավորապես՝ ներքին այրման շարժիչի 
շուռտվիկ–շարժաթևային մեխանիզմին։

Ներքին այրման շարժիչի շուռտվիկ-
շարժաթևային մեխանիզմն ունի գլան, դրա 
մեջ տեղադրված մխոց, ծնկաձև լիսեռ և 
մխոցին ու ծնկաձև լիսեռի շարժաթևային 
վզիկին հոդակապորեն միակցված 
շարժաթև: Շարժաթևը փոխագուցավոր է և 
կազմված է մխոցին միակցված արտաքին 
և ներքին հատվածամասերից: Ներքին 
հատվածամասերը միակցված են ծնկաձև 
լիսեռի շարժաթևային վզիկին ու արտաքին 
հատվածի մեջ ազատ տեղաշարժվում են: 
Շարժաթևի արտաքին հատվածի արտաքին 
մակերևույթին կոշտ միակցված է մատ, որի 
ազատ ծայրամասը տեղադրված է ծնկաձև 
լիսեռի համապատասխան շարժաթևային 
վզիկի վրա կոշտ նստեցված բռունցքի ուղղորդիչ 
փորվածքի մեջ:

Բարձրացվում է ներքին այրման շարժիչի 
օ.գ.գ.-ն, 6 նկ.:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3123 (13) A
G02F 1/00

(21) AM20160071 (22) 21.07.2016
(72) Իշխան Հարությունյան (AM), Աշոտ 
Ավետիսյան (AM), Մեսրոպ Հովհաննիսյան 
(AM), Արթուր Կիրակոսյան (AM) 
(73) «Երևանի պետական համալսարան» 
հիմնադրամ, 0025, Երևան, Ալեք Մանուկյան 
1 (AM), Իշխան Հարությունյան, 0092, Երևան, 
Նոր Նորքի 7-րդ զանգված 53, բն. 5 (AM) 
(54) Լազերային ճառագայթի կառավարման 
ակուստաօպտիկական եղանակ
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(57) Գյուտը վերաբերում է լազերային 
տեխնիկային և ակուստաօպտիկային:

Ըստ եղանակի ակուստաօպտիկական 
մոդուլյատորում իրականացնում են լազերային 
ճառագայթի դիֆրակցիոն ցրում ձայնային 
ալիքի վրա: Օգտագործում են մոդուլյատոր: 
Մոդուլյատորի քվարցե ապակուց ձայնատարի 
նիստի վրա կատարված է ձայնային ալիքի 
նկատմամբ 45 աստիճան թեքությամբ կտրվածք, 
ընդ որում ձայնատարի նիստը հակադիր 

է ձայնային աղբյուրի նիստին: Լազերային 
ճառագայթն ուղղում են մոդուլյատորի 
եռանկյուն պրիզմայաձև մասի կողմնային 
մակերևույթի վրա:

Բարձրացվում է լազերային ճառագայթման 
կառավարման էֆեկտիվությունը, վերացվում 
է ակուստաօպտիկական մոդուլյատորի 
փականի կախվածությունը ընկնող լույսի 
բևեռացվածությունից, 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

№ 07/2   1 7 . 07 . 20 17

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2017.01 (11) 492  (13) U
A24F15/00

(21) AM20170046U (22) 29.03.2017
(72) Մարատ Միհրանի Հարությունյան (AM) 
(73) Մարատ Միհրանի Հարությունյան, 0062, 
Երևան, Մոլդովական 44/1, բն. 7 (AM) 
(54) Ծխախոտատուփ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է ծխախոտի 
արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝  
ծխախոտատուփի կառուցվածքին։

Ծխախոտատուփն ունի ուղղանկյուն 
զուգահեռանիստի ձև և դրա մեջ ուղղաձիգ 
շարքերով դասավորված սիգարետներ։ 
Սիգարետներն ունեն այրման ենթակա ծայրեր և 
զտիչներ։ Սիգարետների զտիչ ունեցող ծայրերն 
ուղղված են դեպի ծխախոտատուփի հատակ, 
իսկ դեպի վերև ուղղված այրման ենթակա 
ծայրերն ունեն կոթեր, որոնք կատարված են 
ծխախոտի գլանակի փաթաթվածքի նյութից և 
նրա հետ կազմում են մի ամբողջություն:

Բարելավվում են ծխողի սանիտարա-
հիգիենիկ պայմանները, 4 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



13

ՄԱՍ 1
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№ 07/21 7 .07 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 09-01 (11) 416  (13) S 
(21) 20170012  (22) 29.05.2017
(72) Լուի Քոլլինե (FR) 
(73) Սոսիետե դը Պրոդուի Նեստլե Ս. Ա. (CH) 
(74) Զ. Մանուկյան
(54) Բանկա (անոթ)
(55) 

_____________________
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№ 07/21 7 .07 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

(51) 09-03 (11) 417  (13) S 
(21) 20170009  (22) 11.05.2017
(72) Արամ Միքայելյան (AM) 
(73) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Ասատրյան, 
Երևան, Հաղթանակ 7-րդ փ., տ. 37 (AM) 
(54) Փաթեթավորման տուփ քաղցր սուջուխի 
համար (3 տարբերակ)
(55) 
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№ 07/21 7 .07 . 20 17

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

_____________________

(51) 30-08 (11) 418  (13) S 
(21) 20170013  (22) 05.06.2017
(72) Նորայր Մերուժանի Հովհաննիսյան (RU) 
(73) «Աշտարակ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 
փ., 16 շ., 807 սենյակ (AM) 
(54) Թռչնի օղանշման գոտի
(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
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

1 7 .07 . 20 17

(210) 20160255  (111) 26134
(220) 03.03.2016 (151) 10.07.2017
   (181) 03.03.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Երվանդ 
Գրիգորյան  Աղվանի, Երևան, Վարուժանի 
/Տ/14 Մալաթիա-Սեբաստիա, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(526) «Carpet Cleaning» և «Գորգերի լվացում» 
արտահայտություններն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ 
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 37. գորգերի լվացում:
_____________________

(210) 20161402  (111) 26135
(220) 27.10.2016 (151) 10.07.2017
   (181) 27.10.2026
(730) «Ապարան գրուպ» ՍՊԸ, ք. Ապարան, 
Մահուբի Գևորգի փող., տուն 14, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(526) Բացի «Родник» և «Rodnik» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, բաց վարդագույն, մուգ կապույտ, 
կարմիր և բաց մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 32. ջուր:
_____________________

(210) 20161459  (111) 26136
(220) 10.11.2016 (151) 10.07.2017
   (181) 10.11.2026
(730) «Ռոդ Կուրտման լեգալ» ՍՊԸ, ք. 
Վանաձոր, Ֆիդայինների 39, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

տպա գրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. 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:

_____________________

(210) 20161515  (111) 26137
(220) 21.11.2016 (151) 10.07.2017
   (181) 21.11.2026



ԳՅՈՒՏԵՐ
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/2 

1 7 .07 . 20 17

(730) Բարբըրի Լիմիթիդ, GB 
(442) 01.03.2017
(540) 

(526) «LONDON» և «ENGLAND» բառերն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 3. ոչ բուժական պատրաստուկներ 
հիգիենիկ նպատակների համար, որոնք 
վերաբերում են պարֆյումերիային, կոսմե-
տիկային և հարդարանքին, այն է՝ օծանելիք, 
օդեկոլոն և անուշաբույր ջուր, եթերային 
յուղեր անձնական օգտագործման համար. 
կոսմետիկական միջոցներ. միջոցներ մաշկը 
խնամելու համար. միջոցներ ատամների և 
մազերի համար, այն է՝ ատամի մածուկներ, 
շամպուններ, լավորակիչներ, մազերի աերո-
զոլներ, մազերի ժելեր. պատրաստուկներ 
եղունգների խնամքի համար և լաքեր եղունգների 
համար. օճառներ մարմնի համար, ցնցուղի 
ժելեր, լոգանքի ժելեր և լոգանքի փրփուրներ. 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ և 
հոտազերծիչներ, պատրաստուկներ սափրվելու 
համար, պատրաստուկներ սափրվելուց հետո 
օգտագործման համար. բուրավետիչներ 
սենյակների և փակ տարածքների համար, 
խունկ. հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից 
և խոտերից. խոնավ անձեռոցիկներ, որոնք 
ընդգրկված են 3-րդ դասում.

դաս 4. մոմեր լուսավորման համար.
դաս 9. արևապաշտպան ակնոցներ, 

համակցված արևապաշտպան և պաշտպանիչ 
ակնոցներ, պաշտպանիչ ակնոցներ, ակնոցներ 
(օպտիկա), օպտիկական ապակիներ, 
շրջանակներ և ապակիներ վերը նշված 
ապրանքների համար. պատյաններ և 
կալիչներ (բռնիչներ) վերը նշված ապրանքների 
համար. մասեր և կցամասեր բոլոր վերը 
նշված ապրանքների համար, այն է՝ դրանց 
փոխարինման մասեր. պատյաններ և կալիչներ 
(բռնիչներ) դյուրակիր համակարգիչների 
և շարժական ու բջջային հեռախոսների 
համար. պայուսակներ համակարգիչների, 
տեսախցիկների և լուսանկարչական ապա-
րատների համար. շարժական ու բջջային 
հեռախոսներ, դյուրակիր էլեկտրոնային 
սարքեր. շարժական ու բջջային հեռախոսների 
պարագաներ, ներառյալ՝ շարժական ու բջջային 

հեռախոսների ծածկոցներ և պատյաններ, 
կախազարդեր և նրբաքուղեր, շարժական ու 
բջջային հեռախոսների իրաններ.

դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ, ժամացույց-
ներ (բացառությամբ ձեռքի) և մասեր, կցամասեր 
և իրաններ բոլոր վերը նշված ապրանքների 
համար, ժամացույց-ապարանջաններ և փոկեր 
ու ապարանջաններ դրանց համար և գրպանի 
ժամացույցներ, ոսկերչական իրեր, ոսկերչական 
իրերի նմանակումներ, գնդասեղներ (քորոցներ) 
փողկապների համար, փողկապների սեղմիչներ 
և թևքաճարմանդներ. ազնիվ մետաղներից 
պատրաստված կամ դրանցով պատված 
իրեր, այն է՝ զարդատուփեր, գլխարկների և 
կոշիկների զարդարանքներ, կախազարդեր, 
կրծքանշաններ, գոտիների ճարմանդներ, 
տուփեր և պատյաններ ոսկերչական իրերի, 
զարդերի, կախազարդերի և ժամացույցների 
համար, ճարմանդների տուփեր. մազերի 
զարդարանքներ, կախազարդեր բանալիների 
համար, օղակներ բանալիների համար, 
բռնիչներ բանալիների համար.

դաս 16. փոստային թուղթ, թղթե իրեր, այն 
է՝ թղթե թաշկինակներ, թուղթ պահարանների 
արկղերի համար, անձեռոցիկներ, թղթե 
սրբիչներ ձեռքերի համար, սեղանի 
զարդարանքներ, սեղանի թղթե սպիտակեղեն, 
հրավիրատոմսեր, ծրարներ, նվերների 
պիտակներ. փաթեթավորման և փաթաթման 
նյութեր, այն է՝ փաթեթավորման թուղթ, 
նվերների թուղթ, նվերների պայուսակներ, 
նվերների տուփեր. տպագիր արտադրանք, 
այն է՝  գրքեր, օրացույցներ, հագուստի,  
ձեռքի պայուսակների և պերճանքի այլ 
առարկաների կատալոգներ.  հասցեագրքեր, 
գրքեր տարեդարձերի վերաբերյալ նշումների 
համար. գրասենյակային պիտույքներ, գրիչներ, 
մատիտներ, գրիչների և մատիտների տուփեր, 
կպչուն (ինքնասոսնձվող) պիտակներ, թղթե 
պիտակներ, հագուստի թղթե պիտակներ, 
շնորհավորական բացիկներ, սուրբ 
ծննդյան բացիկներ, օրագրեր, օրակարգեր, 
բլոկնոտներ (նոթատետրեր), ծալամեքենաներ 
(գրասենյակային), թղթապանակներ, արագա-
կարներ և թղթե ժապավեններ, գրքերի կազմեր, 
անձնագրերի կազմեր.

դաս 18. ուղեբեռներ, այն է՝ ճամպրուկներ, 
սնդուկներ, ճամփորդական պայուսակներ, 
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անվավոր պայուսակներ. պայուսակներ, 
այն է՝ իրերի պարկեր, ձեռքի պայուսակներ, 
ուսապայուսակներ, մեծ պայուսակներ, 
մարմնամարզական և սպորտային 
պայուսակներ, թիկնապայուսակներ, լողափի 
պայուսակներ, մանկական պայուսակներ, 
ավիաուղևորի ձեռքի պայուսակներ, քլաթչ 
պայուսակներ, մեծ և փոքր սպորտային 
պարկեր և պայուսակներ, գիշերակացի համար 
նախատեսված գիշերային պարագաների 
պայուսակներ, պայուսակներ դասագրքերի 
համար, ճամփորդական պայուսակներ 
հագուստի համար, ճամփորդական 
պայուսակներ անկողնային պարագաների 
համար, մեծ ճամփորդական պայուսակներ, 
ուղեպայուսակներ, անվավոր տնտեսական 
պայուսակներ և ձեռնասայլակներ, 
դրամապանակներ. քսակներ, փողկապների 
պատյաններ, կաշվե պայուսակներ կամ 
տուփեր. դատարկ վաճառվող արդուզարդի 
կամ կոսմետիկական պայուսակներ, ազնիվ 
մետաղներից պատրաստված կամ դրանցով 
պատված դատարկ վաճառվող կոսմետիկական 
տարողություններ. մատնահարդարման 
լրակազմերի դատարկ վաճառվող պատյաններ, 
գլանաձև պատյաններ թանկարժեք իրերի 
համար, ձեռքի պայուսակներ (պորտֆելներ) 
փաստաթղթերի համար (կաշեգալանտերեա), 
դպրոցական պայուսակներ, պորտֆելներ, 
պայուսակներ անձնական օրգանայզերների  
և օրագրերի համար. արևի հովանոցներ, 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր (գավազաններ). 
մանկական լանջագոտիներ, լանջակապեր 
և պայուսակներ երեխա կրելու համար. 
հագուստ, վզնոցներ, սանձիկներ և վզափոկեր 
կենդանիների համար. ուղեբեռների 
հաշվեպիտակներ և պիտակներ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական կախազարդեր և 
բռնիչներ բանալիների համար. ոչ մետաղական 
տուփեր, այն է՝ ապակյա, բյուրեղապակյա և 
հախճապակյա տուփեր. բազմոցի բարձեր. 
կախարաններ հագուստի համար.

դաս 21. ապակյա, բյուրեղապակյա և 
հախճապակյա իրեր, այն է՝ դատարկ վաճառվող  
շշեր, ճաշամաններ, մոմակալներ ոչ ազնիվ 
մետաղներից, սկուտեղներ, այն է՝ թխելու համար 
սկուտեղներ, կարագամաններ, քաղցրավենիքի 

ամաններ, օճառամաններ և մատուցարաններ, 
պլաստմասսայե ամանատակեր, հախճապակյա 
ամանեղեն և սեղանի պարագաներ, այն է՝ 
ափսեներ, բաժակներ, գավաթներ, թեյնիկներ, 
սափորներ և պնակներ, անոթներ խմելու 
համար, ջրամաններ, գնդաձև տարողություններ 
(անոթներ), զարդարանքներ, բացառությամբ՝ 
նոր տարվա զարդարանքների, ամաններ, 
կժեր, ըմպանակներ, այն է՝ գինու բաժակներ, 
երկարավուն գավաթներ, փոքր բաժակներ, 
կոկտեյլի բաժակներ, կոնյակի բաժակներ և 
լիկյորի բաժակներ, սկահակներ (վազաներ), 
բռնակով բաժակներ, սեղանի սպասք. թեյի 
սպասքակազմ և թեյամաններ ոչ թանկարժեք 
մետաղներից. սանրեր և խոզանակներ 
մազերի համար, ազնիվ մետաղներից 
պատրաստված կամ դրանցով պատված 
տուփեր և պատյաններ անձեռոցիկների, 
քաղցրավենիքի, դրամի, հաբերի համար. 
ազնիվ մետաղներից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված մոմակալներ և մոմի 
տակդիրներ, դույլեր սառույցի համար, դույլեր 
շամպայնի համար. ազնիվ մետաղներից 
պատրաստված կամ դրանցով պատված 
աքցաններ (ունելիներ) սառույցի համար. 
ազնիվ մետաղներից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված սպասքի տակդիրներ, 
կենցաղային  տարողություններ սննդի համար, 
աղամաններ  և պղպեղամաններ, սկուտեղներ 
և մատուցարաններ. անձնական մանր իրերի 
համար սկուտեղներ.

դաս 24. վերմակներ, ծածկոցներ. 
ծածկոցաշալեր. ճամփորդական ծածկոցաշալեր.   
անկողնու սպիտակեղեն. սեղանի սպիտակեղեն. 
սրբիչներ. բազմոցի բարձերի ծածկոցներ. տաք 
ջրով շշի ծածկաշապիկներ. թաշկինակներ. 
մանածագործվածքից պիտակներ հագուստի 
համար. գործվածքներ աստառի համար. 
հագուստի արտադրության մեջ օգտագործվող 
գործվածքներ. պայուսակների, քսակների, 
դրամապանակների, ճամպրուկների, 
արդուզարդի և կոսմետիկական 
պայուսակների, անձրևակալների, անկողնու 
և սեղանի սպիտակեղենի արտադրության մեջ 
օգտագործվող գործվածքներ.

դաս 25. վերնազգեստ, այն է՝ մանտոներ, 
վերարկուներ, տրենչներ (երկար անջրանցիկ 
վերարկու), ամենօրյա վերարկուներ, 
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անձրևանոցներ, բաճկոններ և թեթև բաճկոններ, 
շապիկներ, պոլոյի շապիկներ, բլուզներ, 
զգեստներ, պիժամաներ, անձնական հագուստ, 
այն է՝ կանացի ներքնազգեստ. գիշերանոցներ 
և հանգստի համար նախատեսված հագուստ. 
տրիկոտաժե հագուստ, այն է՝ պուլովերներ 
և սվիտերներ, բաճկոնակներ, տրիկոտաժե 
շապիկներ (բլուզներ), տրիկոտաժե 
շրջազգեստներ և տրիկոտաժե վզպատներ. 
կիսատաբատներ, տաբատներ, կոստյումներ, 
կիսաշրջազգեստներ, ներքնազգեստ, 
տրիկոտաժեղեն, գլխարկներ, գդակներ, կոշիկ. 
սպորտային հագուստ, այն է՝ սպորտային 
տաբատներ, սպորտային կիսատաբատներ, 
սպորտային շապիկներ (բլուզներ) և սպորտային 
բաճկոններ. սպորտային կոշիկ. մարզազգեստ, 
որպես վերարկուների, անձրևանոցների, 
անջրանցիկ վերարկուների և ամենօրյա 
վերարկուների մաս վաճառվող պատրաստի 
աստառներ. որպես հագուստ հանդիսացող 
ժապավեններ, գոտիներ և մարմնին 
փաթաթվող հագուստ, որպես թիկնոց կրվող 
լատինաամերիկյան ոճի մեծ շալեր, վզպատներ, 
շալեր և թիկնոցներ, ձեռնոցներ.

դաս 27. գորգեր, կարպետներ, 
փռոցներ և խսիրներ, լինօլեում հատակների 
ծածկման համար. երեսպատման կամ 
պաստառապատման ոչ մանածագործական 
նյութեր.

դաս 28. խաղեր, այն է՝ սեղանի խաղեր, 
խաղաթղթեր և խաղաթղթերով ու քարտերով 
խաղեր, խաղազառերով խաղեր, դոմինո (խաղ). 
խաղալիքներ, այն է՝ տիկնիկներ, խաղալիք 
պատկերաքանդակներ, ավտոմեքենաներ 
(խաղալիքներ), տրանսպորտային միջոցներ 
(խաղալիքներ), փափուկ խաղալիք կենդանիներ, 
ներառյալ՝ թեդդի արջուկներ, հագուստ 
խաղալիքների համար. զարդարանքներ նոր 
տարվա տոնածառերի համար.

դաս 34. ազնիվ մետաղներից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված տուփեր և պատյաններ 
սիգարների, սիգարետների համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161596  (111) 26138
(220) 09.12.2016 (151) 10.07.2017
   (181) 09.12.2026

(730) «Կասկադ քնսալթընթս» ՓԲԸ, Երևան, 
Մարշալ Բաղրամյան 18, բն. 1, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(526) «PEOPLE & BUSINESS» գրառումն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

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

դաս 41. կրթություն. ուսումնական 
գործընթացի 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 
հետազոտությունների ծառայություններ. 
համա կարգչային ապարատների և ծրագրային 
ապահովման մշակում և զարգացում.

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։
(740) Արա Խզմալյան

_____________________
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(210) 20161674  (111) 26139
(220) 22.12.2016 (151) 10.07.2017
   (181) 22.12.2026
(730) «ՎիԷյջԷմ  վուդ» ՍՊԸ, Երևան, Պուշկինի 
51, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161687  (111) 26140
(220) 26.12.2016 (151) 10.07.2017
   (181) 26.12.2026
(730) Ռիբոք Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.02.2017
(540) 

(526) «SPORTS CLUB» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. առողջության և ֆիթնես ակումբ-

ների ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170010  (111) 26141
(220) 09.01.2017 (151) 10.07.2017
   (181) 09.01.2027
(730) Էթլըսբիէքս Քո., Լթդ., KR 
(442) 01.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 9. կուտակիչներ, մարտկոցներ 

տրանս պորտային միջոցների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170031  (111) 26142
(220) 13.01.2017 (151) 10.07.2017
   (181) 13.01.2027
(730) «Կրեատեք» ՍՊԸ, Երևան, Մոսկովյան 
31, բն.181, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյու  նա բերական վերլուծումների և 
հետա  զոտությունների ծառայություններ. հա մա-
կարգ չային ապարատների և ծրագրային ապա-
հովման մշակում և զարգացում:
(740) Արա Խզմալյան

_____________________
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(210) 20170032  (111) 26143
(220) 13.01.2017 (151) 10.07.2017
   (181) 13.01.2027
(730) «Էվոլուշն» ՍՊԸ, Երևան, Կույբիշևի 13, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճություններ. մարզական և 

մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Արա Խզմալյան

_____________________

(210) 20170102  (111) 26144
(220) 27.01.2017 (151) 10.07.2017
   (181) 27.01.2027
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, 
Երևան, Եր. Քոչարի 27/25, AM 
(442) 16.02.2017
(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.

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

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

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

_____________________

(210) 20170164  (111) 26145
(220) 07.02.2017 (151) 10.07.2017
   (181) 07.02.2027
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(նաև գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., 
Լթդ.), JP 
(442) 03.04.2017
(540) 
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(511) 
դաս 4. տեխնիկական յուղեր. տեխնիկական 

ճարպեր. քսանյութեր. մեքենայի յուղ. թանձր 
քսուքներ. գերչակաձեթ (տեխնիկական). 
վառելանյութ.

դաս 7. խլարարներ շարժիչների 
համար. յուղման օղեր (մեքենաների մասեր). 
շարժիչների գլաններ. գլանների մխոցներ. 
շարժիչների շարժափոկեր. յուղային 
տակդիրներ, շարժիչների քարտերների տակ-
դիրներ. շարժիչների գլանների գլխիկներ. 
կափարիչներ գլանների գլխիկների համար. 
շարժիչների կափարիչներ. ծնկաձև լիսեռներ. 
փոկանիվներ (մեքենաների մասեր). մոտորների 
և շարժիչների քարտերներ. արտանետման 
կարճախողովակներ շարժիչների համար. 
ներթողման կոլեկտորներ, ցանկապատային 
կարճախողովակներ. զտիչներ (մեքենաների 
կամ շարժիչների մասեր). զտիչներ 
շարժիչներում հովացնող օդը մաքրելու 
համար. օդային զտիչներ շարժիչների 
համար. շարժիչների օդափոխիչներ. յուղային 
ռադիատորներ, յուղասառեցնող կայանքներ. 
ներքին այրման շարժիչների վառոցքի մոմեր. 
խտարար օղակներ շարժիչների համար, 
խցանիչ միջադիրներ շարժիչների համար. 
շարժիչների (հովացման) ռադիատորներ. 
ներքին այրման շարժիչների վառոցքի սարքեր. 
մղիչներ. տուրբաճնշակներ. էլեկտրական 
գեներատորներ. ճնշակներ (մեքենաներ). 
հիդրավլիկ վերահսկում մեքենաների, 
մոտորների և շարժիչների համար. պոմպեր 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
փոփոխական հոսանքի գեներատորներ. 
փականներ (մեքենաների մասեր). մխոցի օղեր. 
մեկնասարքեր շարժիչների համար.

դաս 35. տրանսպորտային միջոցների, 
դրանց համար կառուցվածքային դետալների 
և արմատուրայի մեծածախ և մանրածախ 
վաճառք. տեղային ներկայացուցչություն 
տրանսպորտային միջոցների բնագավառում. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. տեղեկատվության հավաքում 
տվյալների համակարգչային բազաներում. 
տեղեկատվության կանոնա կարգում 
տվյալների համակարգչային բազաներում. 
տրանսպորտային միջոցների գովազդ. 
ներմուծման-արտահանման գործա կա-

լությունների ծառայություններ. տեղեկա-
տվության տրամադրում ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ, 
մասնավորապես, սպառողական արտա-
դրանքի և գների համեմատման վերաբերյալ 
տեղեկատվություն. տեղեկատվական ծառայու-
թյուններ, մասնավորապես, տեղեկատվության 
տրամադրում վառելիքի գների համեմատման 
ոլորտում. սպառողներին  տեղեկատվության 
և  առևտրային խորհրդատվության տրա-
մադրում (սպառողական ապրանքային 
տեղեկատվություն). սպառողների հավատար-
մության ծրագրերի կառավարում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. առևտրային 
տոնավաճառների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպատակներով:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20170258  (111) 26146
(220) 22.02.2017 (151) 10.07.2017
   (181) 22.02.2027
(730) Անահիտ Արտակի Սարգսյան, Երևան, 
Դավիթաշեն 1-ին թաղ., շ. 26, բն. 31, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «DESIGN PROJECTS» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 42. դիզայներական ծառայություններ:
_____________________

(210) 20170266  (111) 26147
(220) 23.02.2017 (151) 10.07.2017
   (181) 23.02.2027
(730) «Բիգբիո» ՍՊԸ, Երևան, Քանաքեռ-
Զեյթուն, Պ. Սևակի 42, AM 
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(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «VERY TASTY» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(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.

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

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

_____________________

(210) 20170292  (111) 26148
(220) 01.03.2017 (151) 10.07.2017
   (181) 01.03.2027
(730) «Նոութ.ամ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հանրապետության 24, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «AM» գրառումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. համակարգչային և սերվերային 
տեխնիկայի վաճառք:

_____________________

(210) 20170391  (111) 26149
(220) 21.03.2017 (151) 10.07.2017
   (181) 21.03.2027
(730) Թիումսուն Ռաբըր Թայըր (Վեյհայ) Քո., 
Լթդ., CN 
(442) 03.04.2017
(540) 

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

դաս 12. հեծանիվների դողեր. օդախցիկներ 
օդաճնշական դողերի համար. շղթաներ 
մոտոցիկլետների համար. դողածածկաններ. 
օդաճնշական դողեր. մոտոցիկլետներ. դողեր 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. ավտոմոբիլների դողեր. ցամաքային, 
օդային, ջրային և ռելսային տրանսպորտային 
միջոցներ. ցեխից, կեղտից պաշտպանող 
վահանակներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170392  (111) 26150
(220) 21.03.2017 (151) 10.07.2017
   (181) 21.03.2027
(730) Թիումսուն Ռաբըր Թայըր (Վեյհայ) Քո., 
Լթդ., CN 
(442) 03.04.2017
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(540) 

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

դաս 12. հեծանիվների դողեր. օդախցիկներ 
օդաճնշական դողերի համար. շղթաներ 
մոտոցիկլետների համար. դողածածկաններ. 
օդաճնշական դողեր. մոտոցիկլետներ. դողեր 
տրանսպորտային միջոցների անիվների 
համար. ավտոմոբիլների դողեր. ցամաքային, 
օդային, ջրային և ռելսային տրանսպորտային 
միջոցներ. ցեխից, կեղտից պաշտպանող 
վահանակներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170450  (111) 26151
(220) 31.03.2017 (151) 10.07.2017
   (181) 31.03.2027
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ 
երևանյան մասնաճյուղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5, 
17 ս., AM 

(442) 18.04.2017
(540) 

(526) Բացի «ARTSAKH», «Շուշի» և «Shushi» 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպի տակ, սև, դեղին և մոխրագույն գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170451  (111) 26152
(220) 31.03.2017 (151) 10.07.2017
   (181) 31.03.2027
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ 
երևանյան մասնաճյուղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5, 
17 ս., AM 
(442) 18.04.2017
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(540) 

(526) Բացի «ARTSAKH», «Շուշի» և «Shushi» 
բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սպիտակ, սև, դեղին և մոխրագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3624  30.06.2027 Էսփրիթ Ինթերնեյշնլ, Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

3838  06.08.2027 Մայքրոսոֆթ Քորփորեյշն, US

3993  04.08.2027 Դը Փոլո / Լորն Քամփնի, Լ.Փ., US

4133  08.04.2027 Բեքոու ՓԼՔ, GB

11960  23.02.2027 «Ունիվերսալ-օրդեր» ՍՊԸ, Երևան, Հյուսիսային Պողոտա 6շ.,

     21 տարածք, AM

12220  09.03.2027 «Մակել թեքնոլոջի» ՍՊԸ, Երևան, Արցախի 61/ա, AM

12271  29.12.2026 Նովարթիս ԱԳ, CH

12431  13.06.2027 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

12461  10.07.2027 ՋիԷսԷյչ Թրեյդմարքս Լիմիթիդ, CY

12462  10.07.2027 ՋիԷսԷյչ Թրեյդմարքս Լիմիթիդ, CY

12568  23.08.2027 «Ա. Բ. Պ.» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 27, բն. 12, AM

12695  09.08.2027 Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US

12696  09.08.2027 Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US

12697  09.08.2027 Բուրգեր Քինգ Քորփորեյշն, US

12707  01.06.2027 «Գևորգյան գինու գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Ավան, Աճառյան 40ա, AM

12713  21.08.2027 Անդրանիկ Տոնյան, Արագածոտնի մարզ, գյուղ Իրինդ, AM

12777  20.06.2027 Ալթիմեդ Նյութրիշն, Ինք., US

12864  10.09.2027 էմԲիԻ Ուորլդուայդ Ս.Պ.Ա., IT

12985  03.09.2027 «Լանս» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 49, AM

13270  30.05.2027 «Շարմ հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 18, թիվ 6, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը
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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
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Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20170261
(220) 23.02.2017
(730) «Պրոդեկոր» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 
4-րդ թաղ. 36-30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդային վահանակների պատ-

րաստում:
դաս 37. հեռուստատաղավարների, նկարա-

հանման հրապարակների, համերգային և թատե-
րա կան բեմա  հարթակների դեկո րա  ցիա ների 
տեղա դրում, մոնտաժում.

դաս 42. գրաֆիկական դիզայն, էսքիզային 
նախագծում և 3D մոդելավորում, հեռուստա-
տաղա վարների, նկարահանման հրապարակների, 
համեր գային և թատերական բեմահարթակների 
դեկո րացիաների դիզայն. 

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

(210) 20170504
(220) 14.04.2017
(730) Յադրան-Գալենսկի Լաբորատրիյ դ.դ., 
HR 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատ-
րաստուկներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկա մշակման համար. ոչ 
բուժիչ օճառներ. օծանելիք. եթերային յուղեր. 
ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ. ոչ 
բուժիչ լոսյոններ մազերի համար. ոչ բուժական 
ատամի փոշիներ և մածուկներ. հղկանյութեր. 
համպար (պարֆյումերիա). հակադիրտեր 
կենցաղային. կենցաղային հակա ստատիկներ. 

աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման համար. 
սեղմված օդով բալոններ մաքրման և փոշու 
հեռացման համար. քարեր սափրվելու համար 
(հակասեպտիկ). հղկաքարեր ողորկման համար. 
հղկաթուղթ. զմռնիտի թուղթ. ողորկման թուղթ. 
կոսմետիկական վազելին. բամբակ կոսմե տիկական 
նպատակների համար. բամաբկե տամպոներ կոշտ 
բռնիչների վրա կոսմետիկական նպատակների 
ահամր. բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). օդի 
բուրավետիչներ. բուրավետիչներ ամոքահունց 
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի համար 
(եթերային յուղեր). բուրավետիչներ ըմպելիքների 
համար (եթերային յուղեր). հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման համար. 
բուրավետ ջուր. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. 
անուշաբույր ջուր. մոմ սպիտակեղենի համար. մոմ 
հատակի համար. սահումը կանխող մոմ հատակի 
համար. մազահեռացնող մոմ. մոմ բեղերի համար. 
դերձակի մոմ. կոշիկի մոմեր. մոմեր կահույքի և 
հատակների փայլեցման համար. հելիոտրոպին. 
ժել ատամների սպիտակեցման համար. 
գերանիոլ. գրիմ. հոտազերծիչներ անձնական 
օգտագործման համար. բուրավետ փայտանյութ. 
հեղուկներ հատակի համար, որոնք կանխում 
են սահելը. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝ 
հողմապակիների, մաքրման համար. յուղեր կոսմե-
տիկական նպատակների համար. հրաբխային մոխիր 
մաքրման համար. պարֆյումերիային արտադրանք. 
դեկորատիվ փոխատիպ նկարներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. իոնոն (պարֆյու մերիա). 
հղկաքարեր. մատիտներ հոնքերի համար. կոսմե-
տիկական մատիտներ. սիլիցիումի կարբիդ (հղկա-
նյութեր). մետաղների կարբիդներ (հղկանյութեր). 
ալյումինային շիբեր (հականեխիչներ). կիզելգուր 
ողորկման համար. սոսինձներ արհեստական 
թարթիչների ամրացման համար. սոսինձներ դնովի 
մազերի ամրացման համար. օճառածառի կեղև 
լվացքի համար. կորունդ (հղկանյութ). ներկանյութեր 
լվացքի համար. ներկանյութեր մորուքի և բեղերի 
համար. ներկանյութեր զուգարանի ջրի համար. 
կոսմետիկական ներկանյութեր. օսլա (ապրետուր). 
կոսմե տիկական կրեմներ. սպիտա  կեցնող 
կոսմետիկական կրեմներ. կրեմներ, մեղրամոմ 
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կաշվի համար. կարմիր կրոկուս ողորկման համար. 
խունկ. լաք մազերի համար. լաքեր եղունգների 
համար. լոսյոններ մազերի համար. սափրվելուց 
հետո լոսյոններ. կոսմետիկական դիմակներ. 
յուղեր պարֆյումերիայի և բուրավետ միջոցների 
համար. կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի 
յուղեր. եթերային յուղեր մայրենուց. եթերային 
յուղեր կիտրոնից. յուղեր, որոնք ծառայում են որպես 
մաքրող միջոցներ. բերգամոտի յուղ. գաուլտերյան 
յուղ. հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. 
վարդի յուղ. տերպենթինի յուղ ճարպազերծման 
համար. սոսինձվող նյութեր կոսմետիկական 
նպատակներով օգտագործելու համար. կավիճ 
սպիտակեցման համար. մաքրող կավիճ. նշի 
կաթ կոսմետիկական նպատակների համար. 
հարդարանքի կաթ. մուշկ (կոսմետիկական). 
հոտազերծող օճառներ. օճառներ սափրվելու 
համար. գործվածքների երանգները վերականգնող 
օճառներ. հատով օճառներ հարդարանքի համար. 
օճառներ քրտնելու դեմ. օճառներ ոտքերի քրտնելու 
դեմ. նշի օճառ. դաղձ օծանելիքի արտադրության 
համար. կոսմետիկական հավաքածուներ. զմռնիտ. 
արհեստական եղունգներ. անուշաբույր ջուր 
(օդեկոլոն). հիմքեր ծաղկային օծանելիքների համար. 
խնկաձողիկներ. փայլեցման փոշիներ. մածուկներ 
ածելիներ սրելու փոկերի համար. պեմզա (չեչաքար). 
ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հղկապաստառ. զմռնիտային 
պաստառ ապակե հղկանյութով. շրթներկ. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. պատ  րաստուկներ սափրվելու 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ հիգենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում են 
օծանելիքա – կոսմետիակական կատեգորիային. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու համար. 
պատրաստուկներ լվացքը թրջելու համար. 
պատրաստուկներ գործիքներ սրելու համար. 
պատրաստուկներ գործվածքները կոկելու (օսլայելու) 
համար. պատրաստուկներ մաշկի սպիտակեցման 
համար. պատրաստուկներ ատամների պրոթեզների 
ողորկման համար. պատրաստուկներ մաքրելու 
կամ փայլեցնելու համար. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու 
համար. պատրաստուկներ սպիտակեղենին 
փայլ հաղորդելու համար. պատրաստուկներ 

լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատ րաստուկներ լվացքի համար. 
պատ րաստուկներ չոր մաքրման համար. 
պատրաստուկներ դիմահարդարանքը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ մանրատախտակի 
վրայից մոմը հեռացնելու համար (մաքրող 
միջոցներ). պատրաստուկներ գունազերծման 
համար. պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ ժանգը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պատրաստուկներ մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզները 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
պատի պաստառները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. դիմափոշի. ալմաստի փոշի (հղկանյութ). 
լուծույթներ մաքրելու համար. արհեստական 
թարթիչներ. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. բևեկնայուղ 
ճարպազերծման համար. հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից. սոդա սպիտակեցման 
համար. լվացքի սոդա/ մաքրելու համար սոդա. աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
աղեր սպիտակեցման համար. պահպանող 
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող). 
բաղադրություններ հոտավետ նյութերով 
ծխեցման համար (պարֆյումերա). անուշադրի 
սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց). կապակցող 
միջոցներ կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. բծերը 
հանելու միջոցներ. միջոցներ գրիմի համար. 
կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի համար. 
միջոցներ մազերը ներկելու համար. չեզոքացնող 
միջոցներ մշտագանգրացման համար. միջոցներ 
բույսերի տերևներին փայլ հաղորդելու համար. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների համար. 
մազերաը հեռացնող միջոցներ (դեպիլյատորներ). 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու համար. 
կոշիկների խնամքի միջոցներ. կոսմետիկական 
միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները 
և հոնքերը ներկելու համար. լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
ճարպազերծող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
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օգտագործվողների. գունազրկող միջոցներ կոսմե-
տիկական նպատակների համար.  արդուզարդի 
պատրաստուկներ քրտնելու դեմ (արդուզարդի 
պարագաներ). հարդարանքի (արդուզարդի) 
պարագաներ քրտնելու դեմ. արդուզարդի տալկ. 
տերպեններ (եթերային յուղեր). լվացող միջոցներով 
տոգորված ջնջոցներ մաքրելու համար. ոչ բուժիչ 
շամպուններ. շամպուններ կենդանիների համար (ոչ 
բուժական խնամքի միջոցներ). ապակե հղկաթուղթ. 
սոդայի մոխրաջուր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(պարֆյումերիա). եթերային էսենցիաներ (բնա-
հյութեր). էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. 
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ).

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
բուժական նպատակների համար, մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. 
ակարիցիդներ (տիզասպաններ). ակոնիտին. 
ալկալոիդներ բժշկական նպատակների համար. 
ալգինատներ դեղագործական նպատակների 
համար. ալդեհիդներ դեղագործական 
նպատակների համար. ոսկու ամալգամներ 
(սնդկազոդք) ատամների համար. ատամնա-
բուժական ամալ գամներ (սնդկազոդք). 
ամինաթթուներ անասնա բուժական նպատակների 
համար. ամինաթթուներ բժշկական նպատակների 
համար. հակաբիոտիկներ. ալյումինի ացետատ 
դեղա գործական նպատակների համար. 
ացետատներ դեղագործական նպա տակների 
համար. մանրէասպաններ. բալզամներ (բալա-
սաններ) բժշկական նպատակ ների համար. հիգե-
նիկ վիրա կապներ. վիրակա պային կալանդներ 
(բանդաժներ). բիոցիդներ. բրոմ դեղա գործական 
նպատակների համար. թուղթ մանանեխային 
սպեղանիների համար. կպչուն թուղթ ճանճերի դեմ. 
հատուկ նյութերով տոգորված թուղթ ցեցերի դեմ. 
վազելին բժշկական նպատակների համար. 
պատվաստա նյութեր. թթվածնային վաննաներ 
(լոգանքներ). հականեխիչ բամբակ. ապանեխված 
բամբակ. խոնավածուծ բամբակ. բամբակյա 
կտորներ բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. բամբակ բժշկական նպա տակների համար. 
դիետիկ նյութեր բժշկական (բուժական) նպա-
տակների համար. ռադիոլոգիական ցայտունակ 

նյութեր բժշկական (բուժական) նպատակների 
համար. սնուցիչ նյութեր միկրոօրգանիզմների 
համար. ռադիոակտիվ նյութեր բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. ազոտա-
թթվական հիմնային բիսմութ դեղագործական 
նպատակների համար. պատրինջի ջուր դեղա -
գործական նպատակների համար. ծովի ջուր բուժիչ 
լոգանքների համար. հանքային ջրեր բժշկական 
նպատակների համար. ստորերկրյա տաք ջրեր. 
սննդային բուսական մանրաթելեր (նրբաթելեր), ոչ 
սննդային նպատակների համար. կաղա  պարա-
մոմեր ատամնա բուժական նպատակների համար. 
գազեր բժշկական նպատակների համար. գվայակոլ 
դեղա    գործա կան նպա տակների համար. 
հեմատոգեն. հեմոգլոբին. հիդրաստին. հիդրաս-
տինին. գլիցերին բժշկական նպատակների համար. 
գլիցերա ֆոսֆատներ. խաղողաշաքար (գլյուկոզա) 
բժշկական նպատակների համար. բոգ (օձադեղ) 
դեղա գործական նպատակների համար. հորմոններ 
բժշկական նպատակների համար. մանանեխ 
դեղագործական նպատակների համար. մանանեխի 
սպեղանի. ցեխեր լոգանքների համար. բուժիչ 
ցեխեր. դեղնախեժ բժշկական նպատակների 
համար. գուրյուն-բալզամ (բալասան) բժշկական 
նպատակների համար. հոտազերծիչներ 
(բացառությամբ անձնական օգտա  գործման համար 
նախա  տեսվածների). դիաստազ (խմորիչ) 
բժշկական նպատակների համար. դիգիտալին.  
սննդային կերային հավելումներ. սննդային 
հանքային հավելումներ. խմորիչի սննդային 
հավելումներ. դոնդողանյութ (ժելատին) բժշկական 
նպատակների համար. ձկան յուղ. իզոտոպներ 
բժշկական նպատակների համար. միջատասպան 
միջոցներ. յոդ դեղագործական նպատակների 
համար. յոդիդներ դեղագործական նպատակների 
համար. ալկալիական մետաղների յոդիդներ 
դեղագործական նպատակների համար. յոդաֆորմ. 
կալոմել (ֆունգիցիդներ). թթու գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. գինեքար 
դեղագործական նպատակների համար. քափուր 
բժշկական նպատակների համար. դեղա-
պատիճներ. պատիճ ներ դեղագործական 
նպատակների համար. կարամելներ բժշկական 
նպատակների համար. արյուն կանգնեցնող 
մատիտներ. գորտնուկներ բուժող մատիտներ. 
կաուստիկ մատիտներ. կարդոնիլ 
(հակամակաբուծային միջոց). կաուստիկներ 
դեղագործական նպատակների համար. կաշու 
(ակացիայի, արմավենու էքստրակտ) դեղա-
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գործական նպատակների համար. քվասիա 
(տոնուսը բարձրացնող միջոց) բժշկական 
նպատակների համար. քվեբրախո (դաբաղային 
էքստրակտ) բժշկական նպատակների համար. 
գխտորաթթու դեղագործական նպատակների 
համար. սոսինձ ատամի պրոթեզների համար. 
կպչուն ժապավեններ բժշկական նպատակների 
համար. կոկաին. կոլոդիում դեղագործական 
նպատակների համար. հակակոշտուկային օղակներ 
ոտքերի համար. դեղերով տոգորված կոնֆետներ. 
արջընկույզի կեղև (տոնուսը բարձրացնող միջոց) 
բժշկական նպատակների համար. ծառերի կեղևներ 
դեղագործական նպատակների համար. մայրու 
կեղև, որն օգտագործվում է որպես ռեպելենտ՝ վանիչ 
նյութ. կենդուրանգի կեղև բժշկական նպատակների 
համար. կրոտոնի կեղև. մանգրենու կեղև 
դեղագործական նպատակների համար. միրո-
բալանի կեղև դեղա գործական նպա տակների 
համար. քինաքինայի (խինինի) կեղև բժշկական 
նպատակ ների համար. բուժիչ արմատներ. 
խավարծիլի արմատներ դեղագործական նպատակ-
ների համար. ծվատուք բժշկական նպատակների 
համար. օսլա դիետիկ կամ դեղագործական 
նպատակների համար. կրեոզոտ (փայտի 
տոգորանյութ) դեղագործական նպատակ ների 
համար. արյուն բժշկական նպատակների համար. 
միկրոօրգա նիզմների մանրէա խմբեր բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար. 
կուրարե (ուժեղ թույն). լաքեր ատամների համար. 
մատուտակ դեղա գործական նպատակների 
համար. կաթնաշաքար (լակտոզ) դեղագործական 
նպատակների համար. կպչուն սպեղանիներ. դեղեր 
փորկապության դեմ. լեցիթին բժշկական նպատակ-
ների համար. լոսյոններ անասնաբուժական 
նպատակների համար. շների համար լոսյոններ 
ընդգրկված դաս 5-ում. լոսյոններ դեղագործական 
նպատակների համար. լյուպուլին դեղագործական 
նպատակների համար. մագնեզիադ 
դեղագործական նպատակների համար. քսուքներ. 
քսուքներ դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ արևայրուքի դեմ. սնդիկային քսուքներ. 
ցրտա հարությունից պաշտպանող քսուքներ դեղա-
գործական նպատակների համար. թանզիֆ վիրա-
կապերի համար. յուղ ճանճերից և բոռերից 
պաշտ պանելու համար. բուժիչ յուղեր. մանանեխի 
յուղ դեղագործական նպատակների համար. 
քափուրի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
գերչակի յուղ բժշկական նպատակների համար. 
բևեկնայուղ դեղագործական նպատակների 

համար. հականեխիչներ դեղագործական 
նպատակների համար. սամիթի յուղ բժշկական 
նպատակների համար. մածիկներ (մաստիկա) 
ատամների համար. ատամնա  բուժական 
հղկանյութեր. նյութեր ատամն երի ծեփա պատճեն-
ների համար. նյութեր ատամնա լցման համար. 
բժշկական վիրակապման նյութեր. վիրաբուժական 
վիրակապման նյութեր. դեղամիջոցներ. 
դեղամիջոցներ անասնա բուժական նպատակների 
համար. դեղամիջոցներ շիճուկա բուժության 
համար. դեղամիջոցներ մարդու համար. 
ատամնաբուժական դեղամիջոցներ. մենթոլ. 
միքստուրաներ. մոլեսկին (բամբակեգործվածք) 
բժշկական նպատակների համար. նշի կաթ դեղա-
գործական նպատակների համար. մայր մեղվի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. կաթնային 
ֆերմենտներ դեղա գործական նպատակ ների 
համար. իռլանդական մամուռ բժշկական նպա-
տակների համար. ալյուր մանկական սնուսնի 
համար. ալյուր դեղագործական նպատակների 
համար. ալյուր կտավատի սերմից դեղագործական 
նպատակների համար. ձկան ալյուր դեղագործական 
նպատակների համար. կպչուն ճանճորսներ. դաղձ 
(անանուխ) դեղագործական նպատակների համար. 
դեղագործական հավաքածուներ (շարժական). 
դիետիկ ըմպելիքներ բժշկական նպատակների 
համար. ածիկակաթից ըմպելիքներ բժշկական 
նպատակների համար. թմրադեղեր. դեղաթուրմեր. 
յոդի թուրմ. էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ դեղա-
գործական նպատակների համար. թուրմեր 
բժշկական նպատակների համար. ափիոն. 
օպոդելդոկ. եփուկներ դեղագործական նպատակ-
ների համար. հակամա  կա բուծային վզակապ ներ 
կենդանիների համար. բամբակյա փայ տիկներ 
բժշկական օգտագործման համար, բամբակյա 
տամպոն ներ բժշկական նպատակների համար. 
ծծմբային ձողիկներ (ախտահանիչ միջոցներ). 
հիգենիկ շալվարներ անմիզա պահությամբ 
տառապողների համար. պեկտիններ դեղա-
գործական նպատակների համար. խան ձարուրներ 
անմիզա պահությամբ տառա պող ների համար. 
պեպ սիններ (ֆերմենտներ) դեղա գործական 
նպատակների համար. պեպտոններ դեղա-
գործական նպա տակների համար. ջրածնի 
պերօքսիդ բժշկական նպատակների համար. 
դեղահատեր դեղագործական նպատակներով. 
բժշկական տզրուկներ. արյան պլազմա. բժշկական 
սպեղա նիներ. բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվող աչքի վիրակապեր. վիրակապեր տաք 
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կոմպրեսների համար. վիրակապեր կոմպրեսների 
համար. ուսի վիրա բուժական վիրա կապեր. 
բարձիկներ կրծքով կերակրելիս օգտա գործելու 
համար. բժշկական շրթնաքսուքներ. փոշի 
ճանճասպեղանուց. պիրետրումի փոշի. գոտիներ 
կանացի հիգիենիկ միջադիրների համար. հակա -
դիուրետիկ պատրաստուկներ. մանրէական պատ-
րաստուկներ բժշկական և անասնաբուժական 
նպատակների համար. մանրէաբանական պատ-
րաստուկներ բժշկական և անասնա բուժական 
նպատակների համար. բալասանային պատ-
րաստուկներ բժշկական նպատակների համար. 
սպիտակուցային պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. կենսաբանական պատ-
րաստուկներ անասնաբուժական նպատակների 
համար. կենսաբանական պատրաստուկներ 
բժշկական նպա տակների համար.  անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. բիսմութի պատ-
րաստուկներ դեղա գործական նպատակների 
համար. վիտամինային պատ  րաստուկներ. ախտ-
որոշման պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բուժիչ պատ րաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ թութքը բուժելու 
համար. պատրաստուկներ ոսկրակոշտուկները 
բուժելու համար. պատրաստուկներ ատամների 
դուրս գալը հեշտացնելու համար. պատրաստուկներ 
այրվածքները մշակելու համար. բժշկական 
պատրաստուկներ ծխեցման համար. պատ-
րաստուկներ օրգանաբուժության համար. պատ-
րաստուկներ օդը թարմացնելու համար. 
պատ րաստուկներ օդը մաքրելու համար. պատ-
րաստուկներ բրոնխները լայնացնելու համար. 
պատ րաստուկներ մանրէազերծման համար. 
պատրաստուկներ հողը մանրէազերծելու համար. 
պատրաստուկներ կոշտուկները հեռացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ թեփը 
հեռացնելու համար.  պատրաստուկներ վնասատու 
կենդանիներին ոչնչացնելու համար. պատ-
րաստուկներ վնասատու բույսերը ոչնչացնելու 
համար. պատրաստուկներ տնային սնկերը 
ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ միջատների 
թրթուրները ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
ճանճերին ոչնչացնելու համար. պատրաստուկներ 
մկների ոչնչացման համար. պատրաստուկներ 
ցամաքային կակղամորթներին ոչնչացնելու համար. 
պատրաստուկներ մակաբույծներին ոչնչացնելու 
համար. դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի 
խնամքի համար. պատրաստուկներ հպաո-
սպնյակների մաքրման համար. կրային պատ-

րաստուկ ներ դեղագործական նպատակների 
համար.  լոգանքների պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. բժշկական 
պատրաստուկներ մազերն աճեցնելու համար. 
ափիոնային պատ րաստուկներ. հակասպորային 
պատրաստուկներ. միկրոտարրերով 
պատրաստուկներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սուլֆամիդային պատ րաստուկներ 
(դեղորայքային պատրաստուկներ). դեղա -
գործական պատ  րաստուկներ. դեղա գործական 
պատ  րաստուկ ներ արևայրուքի դեմ. ֆերմեն տային 
(խմորիչ) պատրաստուկներ անասնա բուժական 
նպատակ ների համար. քիմիա-դեղագործական 
պատ րաստուկներ. քիմիական պատ րաստուկներ 
անասնա բուժական նպա տակների համար. քիմիա-
կան պատ րաստուկներ հղիության ախտորոշ ման 
համար. քիմիական պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար. քիմիական պատ-
րաստուկներ մրիկով վարակված հատիկաբույսերը 
մշակելու համար. քիմիական պատրաստուկներ 
վարակված խաղողը մշակելու համար. քիմիական 
պատրաստուկներ միլդյուի դեմ մշակման համար. 
քիմիական պատրաստուկներ ֆիլոկսերայի դեմ 
մշակման համար. քիմիական պատրաստուկներ 
դեղա գործական նպատակների համար. ցրտա-
հարման ժամանակ օգտագործվող պատ րաստուկ-
ներ. ցեցից պաշտ պանող պատ  րաստուկներ. աչքի 
թրջոցներ. կապարային թրջոցներ. քիմիական 
հաղորդիչներ էլեկտրա  կարդիոգրաֆիական 
էլեկտրոդների համար. սպիտակուցային սննդա-
մթերք բժշկական նպատակների համար. 
մանկական սնունդ. դիետիկ սննդամթերք 
բժշկական նպա տակ ների համար. հացա-
հատիկային բույսերի մշակման երկրորդական 
արգասիքներ բժշկական նպատակների համար. 
կանացի հիգիենիկ միջադիրներ. միջադիրներ 
անդրավարտիքի մեջ դնելու համար. հիգենիկ 
միջադիրներ անդրավարտիքի մեջ դնելու համար. 
ռադիում բժշկական նպատակների համար. քլորալի 
ջրային լուծույթ դեղագործական նպատակների 
համար.  լուծիչներ կպչուն սպեղանիները հեռացնելու 
համար. հեշտոցային լուծույթներ բժշկական 
նպատակների համար. լուծույթներ հպա-
ոսպնյակների համար. քիմիական ռեակտիվներ 
բժշկական կամ անասնա բուժական նպատակների 
համար. ռետին բժշկական նպատակների համար. 
ռետին ատամնաբուժական նպատակների համար. 
ծամոն բժշկական նպատակների համար.   
ռեպելենտներ (ծխեցման համար).  ռեպելենտներ. 
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ռեպելենտներ շների համար. անձեռոցիկներ, 
սանիտարական բարձիկներ. դեղամիջոցներով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սարսապարիլ 
բժշկական նպատակների համար. շաքար բժշկա-
կան նպատակների համար. հակա ասթմատիկ 
թեյերի փունջ. մոմեր ծխահարման համար. բժշկա-
կան մոմեր (դեղամոմեր). կտավատի սերմ 
դեղագործական նպատակների համար. ծխախոտ 
չպարու նակող սիգարետներ բժշկական նպա-
տակների համար. չորարարներ բժշկական նպա-
տակների համար.օշարակներ դեղագործական 
նպա տակների համար. բևեկնայուղ դեղագործական 
նպա տակների համար. կթելու ժամանակ օգտա-
գործվող  քսուք. քսուքներ անասնաբուժական 
նպատակների համար. քսուքներ բժշկական 
նպատակների համար. քնաբերներ. խմելու սոդա 
դեղագործական նպատակների համար. լոգանքի 
աղեր բժշկական նպատակների համար. աղեր 
հանքային ջրերով լոգանքի համար. աղեր բժշկական 
նպատակների համար. կալիումի աղեր բժշկական 
նպատակների համար. նատրիումի աղեր բժշկական 
նպատակների համար. հոտոտելի աղեր. հանքային 
ջրերի կազմի մեջ մտնող աղեր. ածիկ 
դեղագործական նպատակ ների համար. սերմնա-
հեղուկ արհես տական բեղմնավորման համար. 
բժշկական սպիրտ. ազնիվ մետաղների 
համահալվածքներ ատամնա բուժական 
նպատակների համար. հասկաժանգ դեղա -
գործական նպա տակների համար. անզգայացնող 
միջոցներ. հականեխիչներ. ցավա զրկողներ. 
օժանդակ միջոցներ բժշկական նպատակների 
համար. կապակցող միջոցներ. որդաթափ 
միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար. ախտահանիչ միջոցներ 
քիմիական զուգարանների համար. բժշկական 
նպատակներով օգտագործվող միջոցներ 
ախորժակը ճնշելու համար. բժշկական միջոցներ 
նիհարելու համար. միջոցներ մակաբույծներին 
ոչնչացնելու համար. բժշկական միջոցներ ատամի 
խոռոչի խնամքի համար. ջերմն իջեցնող միջոցներ. 
արյունը մաքրող միջոցներ. լվացող միջոցներ 
կենդանիների համար. լվացող միջոցներ բժշկական 
նպատակների համար. լվացող միջոցներ 
անասունների համար. թարախաքաշ միջոցներ. 
միջոցներ գլխացավի դեմ. միջոցներ քրտնելու դեմ. 
միջոցներ ոտքերը քրտնելու դեմ. քիմիական 
հակաբեղմնավորիչ միջոցներ. միջոցներ 
մակաբույծների դեմ. լուծողա կաններ (մաքրող-

միջոցներ). տոնուսը բարձրացնող միջոցներ 
(դեղային պատրաստուկներ). նյարդերը ամրա-
պնդող միջոցներ.մարսողությանը նպաստող 
դեղագործական միջոցներ. սնուցիչ միջավայրեր 
մանրէների կուլտուրաների համար. ստերոիդներ. 
ստրիխնին. շիճուկներ. անուշադրի հաբեր. 
վիրախծուծներ, տամպոններ վերքերը բուժելու 
համար. թիմոլ դեղագործական նպատակների 
համար. վիրաբուժական հյուսվածքներ. ծխելու 
խոտեր բժշկական նպատակների համար. 
դեղաբույսեր. տրանկվիլիզատորներ. վիրա-
բուժական հյուսվածքապատվաստներ կենդանի 
հյուսվածքներից. կանացի հիգիենիկ կիսա-
վարտիքներ. փայտածուխ դեղագործական 
նպատակների համար. սամիթ բժշկական 
նպատակների համար. ճենապակի ատամի 
պրոթեզների համար. ֆենոլներ դեղագործական 
նպատակների համար. ֆերմենտներ անասնա-
բուժական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
բժշկական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
դեղա գործական նպատակների համար. ֆորմալ-
դեհիդ (մրջնալդեհիդ) դեղագործական նպա-
տակների համար. ֆոսֆատներ դեղա գործական 
նպատակների համար. ֆունգիցիդներ. քինին 
բժշկական նպատակների համար. քինոլին 
բժշկական նպատակների համար. հաց շաքա-
րախտով հիվանդների համար.քլորաֆորմ. ծծմբա-
ծաղիկ դեղա գործական նպատակների համար. 
ցեմենտ կենդանիների սմբակների համար. 
ոսկրացեմենտ վիրաբուժական և ոսկրաբուժական 
նպատակների համար. ատամի ցեմենտներ. 
խոտային թեյեր բժշկական նպատակների համար.  
նիհարելու թեյեր բժշկական նպատակների համար. 
էվկալիպտ (նիվենի) դեղագործական նպատակների 
համար. ծխախոտի լուծամզուքներ (էքստրակտներ) 
(միջատասպաններ). գայլուկի լուծամզուքներ 
(էքստրակտներ) դեղագործական նպատակների 
համար. էլիքսիրներ (դեղագործական պատ-
րաստուկներ). պարզ եթերներ դեղագործական 
նպատակների համար. բարդ եթերներ դեղա-
գործական նպատակների համար. բարդ 
ցելյուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ դեղա-
գործական նպատակների համար. պարզ 
ցելյուլոզային (թաղանթանյութային) եթերներ դեղա-
գործական նպատակների համար. հաբեր հազի 
դեմ յույուբա. առնետի թույներ. թույներ. մանրէական 
թույներ. յալապա (լուծողականեր). բուժիչ օճառներ. 
ախտահանող օճառներ:

--------------
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(210) 20170526
(220) 20.04.2017
(730) «Առ. Քեյ» ՍՊԸ, Երևան, Արգիշտի 11/12, 
բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20170581
(220) 28.04.2017
(730) Թեջ Րամ Դհարամ Փաուլ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծամելու ծխախոտ. քթախոտ:

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

(210) 20170582
(220) 28.04.2017
(730) Գագիկ Ներսիսյան, Երևան, Շևչենկոյի 1, բն. 28, 
AM  Վաչե Թոքմաջյան, Երևան, Արմենակյան 125, բն. 
1, AM  Սուսաննա Փարսյան, Երևան, Եղբայրության 
5, բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա բուժական պատ րաստուկ-
ներ. հիգիե նիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպա տակների 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 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղա տնտեսական, ակվա կուլտուրական, 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 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վեր լուծումների և հետազոտությունների ծառայու-
թյուններ. համակարգչային ապարատների և ծրա-
գրային ապահովման մշակում և զարգացում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապա հովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա բուժա կան ծառայություններ. մարդկանց և 
կենդանի ների հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայու-
թյուններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական և 
անտառային ծառա յություններ:

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

(210) 20170608
(220) 03.05.2017
(730) «Ստարտափ վումըն» հասարակական 
կազմակերպություն, Երևան, Բաղրամյան 1, բն. 
2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում:

--------------
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(210) 20170717
(220) 17.05.2017
(730) «Նուվո» ՍՊԸ, Երևան, Ալիխանյան 12, բն. 
11ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս    42. ինտերիերի դիզայն, ձևավորում.
դաս 43. սննդա մթերքի պատրաստում, առա-

քում, մատու  ցում, սեղան  ների ձևա վորում (քեյ թ-
րինգ).

դաս 45. հարսանեկան միջոցառումների 
պլանա   վորում և կազմակերպում: 

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

(210) 20170763
(220) 23.05.2017
(730) «Սլիիփ Շոփ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամառանոցային 36, AM 
(540) 

(511) 
դաս 20. ներքնակներ. կահույք. անկողնային 

պարագաներ, բացառությամբ սպիտակեղենի:
--------------

(210) 20170782
(220) 24.05.2017
(730) «Սինեպրո» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 2, 
բն. 47, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ֆիլմերի և հեռուստահաղորդումների 

արտա դրություն:
--------------

(210) 20170786
(220) 25.05.2017
(730) Բագի Փրըֆեշընլ Փրոդըքթս Լթդ, IL 
(540) 

(511) 
դաս 3. հղկանյութեր․ կենցաղային հակա-

դիրտեր. կենցաղային հակաստատիկներ. սեղմված 
օդով բալոն ներ մաքրման և փոշու հեռաց ման 
համար. հղկաքարեր ողորկման համար. հղկա-
թուղթ. զմռնիտի թուղթ. ողորկման թուղթ. 
հոտավետ (բուրավետ) նյութեր սպիտակեղենի 
բուրա վետացման համար. խոնավակլանիչ նյութեր 
սպասք լվացող մեքենաների համար. մոմ հատակի 
համար․ սահումը կանխող մոմ հատակի համար. 
մոմեր կահույքի և հատակների փայլեցման 
համար. ողորկելու մոմեր. հեղուկներ հատակի 
համար, որոնք կանխում են սահելը. հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների, 
մաքրման համար. հղկաքարեր. մետաղների 
կարբիդներ (հղկանյութեր). կիզելգուր ողորկման 
համար. օճառածառի կեղև լվացքի համար. 
կորունդ (հղկանյութ). ներկանյութեր սպիտակեղենի 
համար․ներկանյութեր զուգարանի ջրի համար. 
օսլա (ապրետուր). օսլա սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. մոմեր կաշվի համար, կրեմներ 
կաշվի համար. քսուքներ ողորկման համար. կարմիր 
կրոկուս ողորկման համար. յուղեր, որոնք ծառայում 
են որպես մաքրող միջոցներ. տերպենթինի յուղ 
ճարպազերծման համար. կավիճ սպիտակեցման 
համար. մաքրող կավիճ. ոչ բուժական օճառներ. 
հոտազերծող օճառներ. գործվածքների երանգները 
վերականգնող օճառներ. զմռնիտ. մածուկներ 
ածելիներ սրելու փոկերի համար. հղկապաստառ. 
զմռնիտային պաստառ ապակե հղկանյութով. 
պատ րաստուկներ լվացքը թրջելու համար. պատ-
րաստուկներ գործիքներ սրելու համար. պատ-
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րաստուկներ գործվածքները կոկելու (օսլայելու) 
համար. պատրաստուկներ գունազերծման 
համար. պատրաստուկներ ողորկման համար. 
պատ րաստուկներ սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. պատրաստուկներ մաքրելու 
կամ փայլեցնելու համար. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատրաստուկներ լվացքի համար. 
պատրաստուկներ չոր մաքրման համար. 
պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու համար. 
պատրաստուկներ մանրատախտակի վրայից 
մոմը հեռացնելու համար (մաքրող միջոցներ). 
պատրաստուկներ արծնուկը հեռացնելու 
համար. պատ րաստուկներ ժանգը հեռացնելու 
համար. պատ րաստուկներ մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ պատի պաստառները մաքրելու 
համար. պատրաստուկներ ջրհորդանները մաքրելու 
համար. սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի 
համար. կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
սպիտակեղենը լվանալիս գույները թարմացնելու 
համար. փայլ տվող պատրաստուկներ (ողորկման 
համար). ալմաստի փոշի (հղկանյութ). բծերը 
հանելու միջոցներ. լուծույթներ մաքրելու համար. 
լեղակ սպիտակեղենի համար. բևեկնայուղ 
ճարպազերծման համար. սոդա սպիտակեցման 
համար. լվացքի սոդա. մաքրելու համար սոդա. 
աղեր սպիտակեցման համար. պահպանող 
բաղադրություններ կաշվի համար (փայլեցնող). 
անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց). 
կոշիկների խնամքի միջոցներ. լվացող միջոցներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկական 
նպատակների համար օգտա  գործվողների. 
ճարպա զերծող միջոցներ, բացա ռությամբ 
արդյունա բերական նպա տակների համար 
օգտա  գործվողների. զմռնիտի կտորներ. լվացող 
միջոցներով տոգորված ջնջոց ներ մաքրելու համար. 
ոչ բուժական շամպուններ. շամպուններ ընտանի 
կենդա նիների համար (ոչ բուժական խնամքի 
միջոցներ). ոչ բուժական չոր շամպուններ. ապակե 
հղկաթուղթ. սոդայի մոխրաջուր.

դաս 5. բուժիչ օճառներ. բուժիչ շամպուններ. 
բուժիչ շամպուններ ընտանի կենդանիների համար. 
բուժիչ չոր շամպուններ. ախտահանիչ օճառներ.

դաս 21. հղկանյութով սպունգներ կաշին 
մաքրելու համար. սպունգներ տնտեսական 
նպատակների համար. սպունգներ հարդա-
րանքի համար. մաքրելու համար թավշակաշի. 

խոզանակավոր իրեր. կաշի ողորկման 
(փայլեցման) համար. սիլիկահող (մասնակի 
մշակված) բացառությամբ շինարարականի. 
նյութեր փայլեցնելու համար, բացառությամբ 
պատրաստուկների, թղթի և քարի. փետրե 
փոքր ավելներ. ավելներ. խոհանոցային սպասքը 
մաքրելու մետաղական ճիլոպներ. բամբակե 
թափոններ մաքրելու համար. բրդե թափոններ 
մաքրելու համար. վուշի քոլքեր (խծուծներ) մաքրելու 
համար. ձեռնոցներ տնային տնտե սության համար. 
ձեռնոցներ ողորկման համար. ձեռնոցներ այգե-
գործական-բանջարաբուծական աշխատանքների 
համար. հղկանյութով բարձիկներ խոհանոցի 
համար. ոչ էլեկտրական հարմարանքներ մոմով 
փայլեցնելու համար. մետաղական քերակներ 
հատակների համար. քերոցներ. լաթեր հատակ 
լվանալու համար. լաթեր մաքրություն անելու համար. 
փոշի մաքրելու լաթեր. լաթեր կահույքի փոշին 
մաքրելու համար. աման լվանալու խոզանակներ. 
խոզանակներ տարողությունները մաքրելու համար. 
լամպերի ապակիները մաքրելու խոզանակներ. 
կոշտ խոզանակներ. մեխա նիկական խոզանակներ 
գորգերի համար. կոշիկի խոզանակներ. հատակի 
խոզա նակներ. հարդարանքի խոզանակներ. 
խոզանակներ.

դաս 35. ապրանքների ցուցադրում. առևտրային 
տեղեկատվություն և խորհուրդներ սպառողներին. 
մանրածախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ցուցադրում բոլոր լրատվամիջոցներով. վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար. նմուշների 
տարածում. մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահովում). 
ապրանքների մանրածախ և մեծածախ վաճառքի 
խանութների ծառայություններ, այդ թվում՝ համա-
ցանցի և վաճառքի փոստային կատալոգների 
միջոցով։

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

(210) 20170803
(220) 29.05.2017
(730) Փրոքթր ընդ Գեմբլ Բիզնիս Սըրվիսիզ 
Քենըդա Քամփնի, CA 
(540) 
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(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ ատամների 

խնամքի համար. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի հիգիենայի համար. պատրաստուկներ 
ատամների մաքրման համար. ոչ բուժական 
ատամի մածուկներ. լոսյոններ ատամների 
մաքրման համար. պատ րաստուկներ ատամների 
պրոթեզները մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
բերանի խոռոչի ողողման համար (բացառությամբ 
բժշկական նպատակ ներով օգտագործվողների). 
ատամի էլիքսիրներ, ոչ բուժական. ոչ բուժական 
աերոզոլներ բերանի խոռոչի համար. աերոզոլներ 
շնչառությունը թարմացնելու համար. շերտիկներ 
շնչառությունը թարմացնելու համար. աերոզոլներ 
կոկորդի համար (ոչ բուժական). ժելեր ատամների 
սպիտակեցման համար. ատամները սպիտակեցնող 
պատրաստուկներով տոգորված ատամներ 
սպիտակեցնող շերտիկներ (կոսմետիկա). փայլեցնող 
նյութեր ատամների համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզների ողորկման համար. ոչ 
բուժական ատամի փոշիներ. խոնա վեցված ատամի 
փոշի. անձնա կան օգտագործման ներկող հաբեր 
ատամնափառը հայտնաբերելու համար.

դաս 21. ատամի խոզանակներ. ձեռքի ատամի 
խոզանակներ. ատամի էլեկտրական խոզանակներ. 
գլխիկներ էլեկտրական խոզանակների համար. 
նյութեր խոզանակներ պատրաստելու համար. 
պարագաներ ատամների մաքրման համար. 
ատամի թելեր. ատամի փայտիկներ անձնական 
օգտագործման համար. ատամնաքչփորիչներ. 
բռնիչներ ատամնա քչփորիչների համար. խոզա-
նակներ. բռնիչներ ատամի խոզանակների 
համար. պատյաններ խոզանակների համար. 
տարողություններ ատամի մածուկների համար. 
ատամի խոզանակներ և թելեր պարունակող 
հավա քակազմեր բերանի խոռոչի խնամքի 
համար. տուփեր ատամների պրոթեզների համար. 
խոզանակներ ատամների պրոթեզների մաքրման 
համար. փոքր վաննաներ ատամների պրոթեզների 
համար. միջատամնային խոզանակներ ատամների 
մաքրման համար. հարմարանքներ բերանի խոռոչը 
ողողելու համար. ուլտրաձայնային հարմարանքներ 
ատամների պրոթեզների մաքրման համար:

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

(210) 20170808
(220) 30.05.2017
(730) Արա Մելքոնյան, Երևան, Հալաբյան 22, 
բն. 11, AM 

(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

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

(210) 20170812
(220) 30.05.2017
(730) «Կադմոս փրոջեկտ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 8, բն. 21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

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

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

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

(210) 20170929
(220) 21.06.2017
(730) Դավիթ Հովհաննիսյան, Երևան, 
Մազմանյան 5, բն. 60, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 16. բրոշյուրներ. բուկլետներ. էջերը պահող 

բռնիչներ. էջանիշներ գրքերի համար. օրացույցներ. 
նկարներ. քարտեր. գրքեր. կոմիքսների գրքույկներ. 
տպված կտրոններ. թռուցիկներ (գովազդային 
թերթիկներ). տետրեր.

դաս 28. հոլեր (խաղալիքներ). խաղալիքներ. 
տնային խաղեր. սեղանի խաղեր. խաղաթղթեր. 
խաղազառեր. խաղալիք պատկերաքանդակներ. 
տոնական թղթե գլխարկներ.

դաս 41. կրկնօրինակում. գրքերի հրա-
տարա կում. հանգստի կազմակրպում. կրթական 
ոչ վիրտուալ ֆորումների կազմակերպում և 
անցկացում. խաղալիքների վարձույթ. սցենարներ 
գրելու ծառա  յու թյուն ներ, բացի գովազդայինից:

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

(210) 20170833
(220) 07.06.2017
(730) Մաթթել, Ինք., US 
(540) 

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

լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կա կան, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկա վառակներ. խտասկա վառակներ, DVD-
ներ և տեղեկա տվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխա նիզմներ. դրամ արկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա տվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակ մարիչներ. հեծանիվների սաղավարտներ. 
սպորտային սաղավարտներ. տեսախաղերի համա -
կարգչային ծրագրեր. ռադիոհաղորդիչներ. տես-
աերիզներ. CD-ներ. արևային ակնոցներ. ակնոցներ. 
կոնտակտային ոսպնյակներ. մագնիսներ. 

հեռախոսներ. հեռախոսների պատյաններ. 
մագնի սական քարտեր. էլեկտրոնային խաղեր. 
ռադիո–տեսադայակ. համա կարգչային ծրա-
գրեր. ներբեռնվող համակարգչային ծրագրային 
հավելվածներ. բջջային հեռախոսներ. լուսա-
նկարչական ապարատներ. մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմեր. կինոժապավեններ. կշեռքներ երեխաների 
համար. էլեկտրոնային օրագիր. անձնական լեփթոփ 
համակարգիչների պատյաններ. ականջակալներ. 
լողի ակնոցներ. լողի բաճկոններ. փրկարար 
բաճկոնակներ. սուլիչներ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապա-
րատներ. հեծանիվներ. վագոնիկներ. մանկա-
սայլակներ.  նստոցներ ավտոմոբիլների համար.  
մոտոռ ոլերներ. եռանիվ տրանս պորտային 
միջոցներ. նորածինների սայլակներ. դիմապակու 
արևա պաշտպանիչ հովարներ ավտոմոբիլների 
համար, անվտանգության գոտիների բարձիկներ, 
օրգա նայզեր ներ ավտոմեքենաների համար, ավտո-
մոբիլների նստոցների բարձիկներ, պատյաններ 
ղեկերի համար. տրանսպորտային միջոցներ. 
բեռնախցիկներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների ներսի 
պաստառներ. տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների գլխակալներ. արևապաշտպան հարմա-
րանքներ ավտոմոբիլների համար. անվտանգության 
գոտիներ տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
համար. շրջադարձի ցուցիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. պատյաններ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. ցեխից, կեղտից 
պաշտ  պանող վահա նակներ. հեծանիվների 
զանգեր. ավտո  մեքենա ների պիտույքներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմ արարական 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. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեններ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. 
գրենական պիտույքներ. օրացույցներ. ամսագրեր. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
լուսանկարչական ալբոմներ. ծեփելու համար 
կավ. դրոշմակներ (կնիքներ). նվեր քարտեր. 
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փաթեթավորման թուղթ. նվեր տոպրակներ թղթից 
կամ պլաստիկից. գրչատուփեր. մատիտներ. 
գրիչներ. մարկերներ. գունամատիտներ. ծալա-
մեքենաներ (գրասենյակային). թղթե տոնական 
զարդարանքներ. թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. գրքեր. 
թղթե դրոշներ. թղթե ժապավեններ. ինքնասոսնձվող 
պատկերներ տրանսպորտային միջոցների համար.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
առցանց զվարճություններ. կենդանի բեմական 
ներկայացումներ. առցանց խաղեր. հերոսների 
կերպար ներով հանրային ներկայացումներ. զվար-
ճու թյուն ների ծառա յություն. հեռուս տաշոուներ. 
կենդանի թաթե րական ներկայացումներ. առցանց 
էլեկտրոնային հրատարակումների տրամադրում, 
ոչ ներբեռնվող: 

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

(210) 20170834
(220) 07.06.2017
(730) Ջ.Վ. Սփիըր ընդ Սանս Լիմիթիդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ավտոմատներ 

տեսա խաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր. խաղա քար-
տեր. տիկնիկներ. հագուստ  տիկ ն իկ ների համար. 
խաղա լիք մեքենաներ. նոր տարվա զարդարանքներ. 
գնդակներ. սպորտային պարագաներ. փուչիկներ. 
պինատներ. խաղալիք կենդանիներ. էլեկտրոնային 
խաղալիքներ. անվավոր տախտակներ սահելու 
համար. թռչող սկավառակներ (խաղալիքներ). 
չմուշկներ. անվավոր չմուշկներ. բեյսբոլի ձեռնոցներ. 
սահնակներ (սպորտային ապրանքներ). խաղալիք 
պատկերաքանդակներ. խաղալիք խոհանոցային 
սպասք. խաղային կոնստրուկտորներ. խաղալիք 
կախարդական փայտիկներ. երեխաների խաղալիք 
կոսմետիկա. տիկնիկի կահույք. օդապարուկներ. 
բասկետբոլի գնդակներ. ֆուտբոլի գնդակներ. 
խաղալիք գնացք. խաղալիք ինքնաթիռ. 
ձկնորսական կարթեր. սերֆինգի տախտակներ. 
ինքնագլորներ (խաղալիքներ). գեղադիտակներ. 

թենիսի ձեռնա թիակներ (ռակետներ). թենիսի 
գնդակ ներ. չխչխկաններ (խաղալիքներ):

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

(210) 20170847
(220) 08.06.2017
(730) «Իմպրեսո» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
5Ա, 362 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սրճարանների և ռեստորանների 

ծառա յություններ:
--------------

(210) 20170855
(220) 09.06.2017
(730) Գուլլեյն (Թոմաս) Լիմիթիդ, GB 
(540) 

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

լուսա նկարչական, կինեմատո  գրաֆիական, օպտի-
կա կան, կշռման, չափման, ազդա նշանման, հսկ-
ման (ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրա կանության հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկա-
վառակներ. խտասկա վառակներ, DVD-ներ և  
տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. կանխա-
վճարով աշխատող ապարատների մեխա նիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ. հեծանիվների 
սաղավարտներ. սպորտային սաղավարտներ. 
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տեսախաղերի համակարգչային ծրագրեր. ռադիո-
հաղորդիչներ. տեսաերիզներ. CD-ներ. արևային 
ակնոցներ. ակնոցներ. կոնտակտային ոսպնյակներ. 
մագնիսներ. հեռախոսներ. հեռախոսների 
պատյաններ. մագնիսական քարտեր. էլեկտրոնային 
խաղեր. ռադիո–տեսադայակ. համակարգչային 
ծրագրեր. ներբեռնվող համակարգչային ծրա-
գրային հավելվածներ. բջջային հեռախոսներ. լուսա-
նկարչական ապարատներ. մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմեր. կինոժապավեններ. կշեռքներ երեխաների 
համար. էլեկտրոնային օրագիր. անձնական լեփթոփ 
համակարգիչների պատյաններ. ականջակալներ. 
լողի ակնոցներ. լողի բաճկոններ. փրկարար բաճկո-
նակներ. սուլիչներ. համա կարգիչների պատյաններ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանքների համար. լուսա նկարներ. թղթա-
գրենական և գրասենյակային պիտույքներ, 
բացառությամբ կահույքի. կպչուն նյութեր գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. նյութեր նկարիչների և նկարչության 
համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և դիտո-
ղական ձեռնարկներ. պլաստ մասսայե թերթեր, 
ժապա  վեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցա վորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. գրենական պիտույքներ. 
օրացույցներ. ամսագրեր. ինքնասոսնձվող 
պիտակներ (գրա սենյակային). լուսանկարչական 
ալբոմներ. ծեփելու համար կավ. դրոշմակներ 
(կնիքներ). քարտեր. փաթեթավորման թուղթ. նվեր 
տոպրակներ. գրչատուփեր. մատիտներ. գրիչներ. 
մարկերներ. գունամատիտներ. ծալամեքենաներ 
(գրասենյակային). թղթե տոնական զարդարանքներ. 
թղթե անձեռոցիկներ. թղթե անձեռոցիկներ գրիմը 
հեռացնելու համար. գրքեր. թղթե դրոշներ. թղթե 
ժապա վեններ. բլոկնոտներ (նոթատետրեր). ամսա-
գրեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և ճամ-
փորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի հովա-
նոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր 
և թամբա գործական իրեր. պարանոցակապեր, 
սանձափոկեր և հագուստ կենդանիների համար. 
կանացի պայուսակներ.  ուղեբեռ. քսակներ. դրամա-
պանակներ. թիկնապայուսակներ. գոտկատեղին 
կրվող պայուսակներ. պայուսակներ. տնտեսական 
պայուսակներ. պայուսակներ խան ձարուրների 
համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դիմակահանդեսի կոստյումներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 
տեսախաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր. խաղա-
քարտեր. պինատներ. փուչիկներ. խաղալիքներ 
կամ փազլներ պարունակող գորգեր. դիմակներ 
(խաղալիքներ). ավտոմոբիլների և գնացքների 
գծաուղիների խաղալիք հավաքակազմեր. խաղալիք 
կենդանիներ. էլեկտրոնային խաղա լիքներ. անվավոր 
տա խտակներ սահելու համար. թռչող սկա վա ռակներ 
(խաղա լիքներ). չմուշկներ. անվավոր չմուշկներ. 
բեյսբոլի ձեռնոցներ. սահնակներ (սպորտային 
ապրանքներ). խաղալիք պատկերաքանդակներ. 
խաղալիք կոնստրուկտորներ. տիկնիկի կահույք. 
օդա պարուկներ. բասկետբոլի գնդակներ. ֆուտբոլի 
գնդակներ. խաղալիք գնացք. խաղալիք ինքնաթիռ. 
ձկնորսական կարթեր. սերֆինգի տախտակներ. 
ինքնագլորներ (խաղալիքներ). գեղադիտակներ. 
թենիսի ձեռնաթիակներ (ռակետներ). թենիսի 
գնդակներ. չխչխկաններ (խաղալիքներ). ջրային 
ներքնակներ հանգստի համար.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
առցանց զվարճություններ. կենդանի բեմական 
ներկայացումներ. առցանց խաղեր. հերոսների 
կերպարներով հանրային ներկայացումներ. 
հեռուս տա շոուներ. հեռուստա տեսային զվարճալի 
հաղորդումներ. կենդանի թաթերական ներկա-
յացումներ. առցանց էլեկտրո նային հրատարա-
կումների տրամադրում, ոչ ներբեռնվող. շոուների 
կամ ցուցահանդեսների կազմակերպում. խաղա-
լիքների վարձույթ. խաղերի վարձույթ: 

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

(210) 20170863
(220) 13.06.2017
(730) Մաթթել, Ինք., US 
(540) 

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

լուսա նկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդա նշանման, հսկման 
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(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրա կանության հաղորդման, 
միացման, փոխա կերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկա-
վառակներ. խտասկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկա տվության այլ թվային կրիչներ. կանխա-
վճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. 
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ. հեծանիվների 
սաղա վարտներ. սպորտային սաղավարտներ. 
տեսախաղերի համա կարգչային ծրագրեր. ռադիո-
հաղորդիչներ. տեսաերիզներ. CD-ներ. արևային 
ակնոցներ. ակնոցներ. կոնտակտային ոսպնյակներ. 
մագնիսներ. հեռախոսներ. հեռախոսների պատյան-
ներ. մագնիսական քարտեր. էլեկտրոնային 
խաղեր. ռադիո–տեսադայակ. համակարգչային 
ծրագրեր. ներբեռնվող համակարգչային ծրա-
գրային հավելվածներ. բջջային հեռախոսներ. լուսա-
նկարչական ապարատներ. մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմեր. կինոժապավեններ. կշեռքներ երեխաների 
համար. էլեկտրոնային օրագիր. անձնական լեփթոփ 
համա կարգիչների պատյաններ. ականջակալներ. 
լողի ակնոցներ. լողի բաճկոններ. փրկարար բաճկո-
նակներ. սուլիչներ. համակարգիչների պատյաններ.

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապա -
րատներ. հեծանիվներ. վագոնիկներ. մանկա-
սայլակներ.  նստոցներ ավտոմոբիլների համար.  
մոտոռոլերներ. եռանիվ տրանսպորտային 
միջոցներ. նորածինների սայլակներ. դիմապակու 
արևա  պաշտպանիչ հովարներ ավտոմոբիլների 
համար, անվտանգության գոտիների բարձիկներ, 
օրգանայզերներ ավտոմեքենաների համար, ավտո-
մոբիլների նստոցների բարձիկներ, պատյաններ 
ղեկերի համար. տրանսպորտային միջոցներ. 
բեռնախցիկներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների ներսի պաս-
տառներ. տրանսպորտային միջոցների նստոցների 
գլխակալներ. արևապաշտպան հարմարանքներ 
ավտոմոբիլների համար. անվտանգության գոտիներ 
տրանս պորտային միջոցների նստոցների համար. 
շրջա դարձի ցուցիչներ տրանսպորտային միջոց ների 
համար. պատյաններ տրանսպորտային միջոց ների 

նստոցների համար. ցեխից, կեղտից պաշտպանող 
վահանակներ. հեծանիվների զանգեր. ավտո-
մեքենաների պիտույքներ.

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 
տոպրակներ փաթե թա վորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. 
գրենական պիտույքներ. օրացույցներ. ամսագրեր. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
լուսանկարչական ալբոմներ. ծեփելու համար կավ. 
դրոշմակներ (կնիքներ). քարտեր. փաթեթավորման 
թուղթ. նվեր տոպրակներ. գրչատուփեր. մատիտներ. 
գրիչներ. մարկերներ. գունամատիտներ. ծալա-
մեքենաներ (գրա սենյակային). թղթե տոնական 
զարդարանքներ. թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
անձեռո ցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. գրքեր. 
թղթե դրոշներ. թղթե ժապավեններ. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). ամսագրեր. ինքնասոսնձվող պատ-
կերներ տրանսպորտային միջոցների համար.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և ճամփոր-
դական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր. պարանոցակապեր, 
սանձափոկեր և հագուստ կենդանիների համար. 
անձրևանոցներ. կանացի պայուսակներ.  ուղեբեռ. 
քսակներ. դրամապանակներ. թիկնապայուսակներ. 
գոտ կատեղին կրվող պայուսակներ. պայուսակներ. 
տնտեսական պայուսակներ. պայուսակներ խան-
ձարուրների համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
դիմա կահանդեսի կոստյումներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 
տեսա խաղերի համար. մարմնա մարզական և սպոր-
տային իրեր. տոնածառի զարդեր. խաղաքարտեր. 
պինատներ. փուչիկներ. խաղալիքներ կամ փազլներ 
պարունակող գորգեր. դիմակներ (խաղալիքներ). 
ավտոմոբիլների և գնացքների գծաուղիների 
խաղալիք հավա  քակազմեր. խաղալիք կենդա նիներ. 
էլեկտրոնային խաղալիքներ. անվավոր տախ-
տակներ սահելու համար. թռչող սկավառակներ 
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(խաղալիքներ). չմուշկներ. անվավոր չմուշկներ. 
բեյսբոլի ձեռնոցներ. սահնակներ (սպորտային 
ապրանքներ). խաղալիք պատկերա քանդակներ. 
խաղա լիք կոնստրուկտորներ. տիկնիկի կահույք. 
օդա պարուկներ. բաս կետբոլի գնդակներ. ֆուտբոլի 
գնդակ ներ. խաղալիք գնացք. խաղալիք ինքնաթիռ. 
ձկնորսական կարթեր. սերֆինգի տախտակներ. 
ինքնա գլորներ (խաղա լիքներ). գեղադիտակներ. 
թենիսի ձեռնաթիակներ (ռակետներ). թենիսի 
գնդակներ. չխչխ կաններ (խաղալիքներ). ջրային 
ներք նակներ հանգստի համար.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
առցանց զվարճություններ. կենդանի բեմական 
ներկայացումներ. առցանց խաղեր. հերոսների 
կերպարներով հանրային ներկայացումներ. զվար-
ճությունների ծառայություն. հեռուս տաշոուներ. 
հեռուստա տեսային զվարճալի հաղորդումներ. 
կենդանի թաթերական ներկայացումներ. առցանց 
էլեկտրո նային հրատարակումների տրամադրում, 
ոչ ներբեռնվող. շոուների կամ ցուցահանդեսների 
կազմա կերպում. խաղալիքների վարձույթ. խաղերի 
վարձույթ: 

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

(210) 20170864
(220) 13.06.2017
(730) Փրոքթր ընդ Գեմբլ Բիզնիս Սըրվիսիզ 
Քենըդա Քամփնի, CA 
(540) 

(511) 
դաս 21. ատամի խոզանակներ. ձեռքի ատամի 

խոզանակներ. ատամի էլեկտրական խոզանակներ. 
գլխիկներ

էլեկտրական խոզանակների համար. նյութեր 
խոզանակներ պատրաստելու համար. ատամի 
թելեր. ատամի թելով ատամնա  փորիչներ. 
ատամնա    քչփորիչ ներ. խոզա  նակներ. բռնիչներ 
ատամի խոզանակների համար. պատյաններ խոզա-
նակների համար. ատամի  խոզանակներ և ատամի 
թելեր պարունակող հավաքակազմեր բերանի 
խոռոչի խնամքի համար. խոզանակներ ատամների 

պրոթեզների մաքրման համար. միջատամնային  
խոզանակներ ատամների մաքրման համար: 

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

(210) 20170895
(220) 15.06.2017
(730) «Արմեն-Համիկ եղբայրներ» ՀՁ ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գյուղ Գեղաշեն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ:

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

(210) 20170900
(220) 16.06.2017
(730) «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 3-րդ թաղ, 10/9, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

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

(210) 20170917
(220) 20.06.2017
(730) Անդրանիկ Տոնյան, Երևան, Մ. Խորենացու 
47/1, բն. 51, AM 
(540) 

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

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

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

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

(210) 20170919
(220) 20.06.2017
(730) Սերգեյ Օհանյան, ք. Վեդի, 26 
Կոմիսարների փ., տուն  24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ. թանկարժեք իրեր. թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ 
ժամանակաչափ սարքեր։

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

(210) 20170924
(220) 21.06.2017
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
տեսագրում, կրկնօրինակում, կինոստուդիաների 
ծառա  յություններ, միկրոֆիլմերի ստեղծում, տեսա-
գրու թյունների մոնտաժում, ռադիո և հեռուս-
տատեսային ծրագրերի մոնտաժում, երաժշտության 
ստեղծում, հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում, համերգ ների կազմակերպում և անցկացում, 
մրցույթների կազմա կերպում, հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ, կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային հոլովա-
ների, սցենարների գրելու ծառայություններ, 
բացա ռաթյամբ գովազդայիններից, շոու ծրագրեր:

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

(210) 20170925
(220) 21.06.2017
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
տեսագրում, կրկնօրինակում, կինոստուդիաների 
ծառա յություններ, միկրոֆիլմերի ստեղծում, տեսա-
գրությունների մոնտա ժում, ռադիո և հեռուս-
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տատեսային ծրագրերի մոնտաժում, երաժշտության 
ստեղծում, հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում, համերգների կազմակերպում և անցկացում, 
մրցույթների կազմակերպում, հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ, կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային հոլովա-
ների, սցենարների գրելու ծառայություններ, 
բացա ռությամբ գովազդա յիններից, շոու ծրագրեր:  

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

(210) 20170931
(220) 22.06.2017
(730) Ռուսլանա Քոչարյան, Երևան, Նոր Արեշի 
26 փող., տուն 58/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
--------------

(210) 20170933
(220) 22.06.2017
(730) «Տորիա կառտա» ՍՊԸ, Երևան, 
Իսահակյան 38/2, AM 
(540) 

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա և սագո. ալյուր 

և հացա հատիկային մթերքներ. հաց, հրուշակեղեն 
և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. 
սառույց.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապա հովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170936
(220) 22.06.2017
(730) Պե, Հե Տոն, KR 
(540) 

(511) 
դաս 3. եղունգների լաքահանիչներ. մատիտներ 

հոնքերի համար. հեղուկ կարմրաներկ շրթներկ 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները և հոնքերը 
ներկելու համար. կոսմետիկական դիմակներ դեմքի 
համար ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
յուղեր մերսման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտա գործվողների. լաքեր եղունգ-
ների համար. յուղեր մազերի համար կոսմե-
տիկական յուղեր լոգանքի համար․ կարմրաներկ. 
յուղային հիմքով կարմրաներկ. արեւապաշտպան 
կոսմետիկական կաթ․ արեւապաշտպան լոսյոններ․ 
արեւապաշտպան քսուքներ․ արեւապաշտպան 
կոսմետիկական յուղեր․ կոսմետիկական կաթ-
լոսյոններ մաշկի համար մաշկը թարմացնող կոսմե-
տիկական հեղուկներ մաշկի կոսմետիկական 
տոնիկներ. մաշկը մաքրող կոսմետիկական 
տոնիկներ աչքերի գծաներկ աչքերի շպարը մաքրող 
միջոց ներ աչքերի ստվերաներկ. ամենօրյա օգտա-
գործման լոսյոններ, այն է՝ կոսմետիկական լոսյոններ 
մաշկի համար․ շրթունքներին փայլ հաղորդող 
միջոցներ, այն է՝ փայլեր եւ  պայծառացնող 
նյութեր շրթունքների համար սառեցնող քսուքներ 
մաքրող քսուքներ քսուք-հիմքեր. կոսմետիկական 
դիմափոշի.   մաշկը սպիտակեցնող քսուքներ ձեռքի 
քսուքներ օծանելիք մազերի ժելեր ոչ բուժական 
լոսյոններ մազերի համար․ մազերի մուսեր մազերի 
լավորակիչներ մազերի քսուքներ դիմափոշի 
դիմահարդարման համար կոսմետիկական 
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մատիտներ խոնավացնող քսուքներ քսուքներ 
աչքերի կոպերի համար․մաքրող փրփուրներ 
մաշկի համար մաքրող բալզամներ շրթունքների 
բալզամներ շրթունքների երանգավորման միջոցներ 
մաշկը բարելավող կոսմետիկական քսուք-
դիմակներ կոսմետիկական կաթ ձեռքերի համար 
սկրաբներ մարմնի համար սկրաբներ դեմքի համար 
սկրաբներ ոտքերի համար տոնային քսուք-հիմքեր 
դիմահարդարման համար չոր (պինդ հիմքով) 
օծանելիք։      

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

(210) 20170937
(220) 22.06.2017
(730) Պե, Հե Տոն, KR 
(540) 

(511) 
դաս 3. եղունգների լաքահանիչներ. մատիտներ 

հոնքերի համար. հեղուկ կարմրաներկ շրթներկ 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները և հոնքերը 
ներկելու համար. կոսմետիկական դիմակներ դեմքի 
համար ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
յուղեր մերսման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտա գործվողների. լաքեր եղունգ-
ների համար. յուղեր մազերի համար կոսմե-
տիկական յուղեր լոգանքի համար․ կարմրաներկ. 
յուղային հիմքով կարմրաներկ. արեւապաշտպան 
կոսմետիկական կաթ․ արեւապաշտպան լոսյոններ․ 
արեւապաշտպան քսուքներ․ արեւապաշտպան 
կոսմետիկական յուղեր․ կոսմետիկական կաթ-
լոսյոններ մաշկի համար մաշկը թարմացնող կոսմե-
տիկական հեղուկներ մաշկի կոսմետիկական 
տոնիկներ. մաշկը մաքրող կոսմետիկական 
տոնիկներ աչքերի գծաներկ աչքերի շպարը մաքրող 
միջոց ներ աչքերի ստվերաներկ. ամենօրյա օգտա-
գործման լոսյոններ, այն է՝ կոսմետիկական լոսյոններ 
մաշկի համար․ շրթունքներին փայլ հաղորդող 
միջոցներ, այն է՝ փայլեր եւ  պայծառացնող 
նյութեր շրթունքների համար սառեցնող քսուքներ 
մաքրող քսուքներ քսուք-հիմքեր. կոսմետիկական 
դիմափոշի.   մաշկը սպիտակեցնող քսուքներ ձեռքի 
քսուքներ օծանելիք մազերի ժելեր ոչ բուժական 
լոսյոններ մազերի համար․ մազերի մուսեր մազերի 
լավորակիչներ մազերի քսուքներ դիմափոշի 

դիմահարդարման համար կոսմետիկական 
մատիտներ խոնավացնող քսուքներ քսուքներ 
աչքերի կոպերի համար․մաքրող փրփուրներ 
մաշկի համար մաքրող բալզամներ շրթունքների 
բալզամներ շրթունքների երանգավորման միջոցներ 
մաշկը բարելավող կոսմետիկական քսուք-
դիմակներ կոսմետիկական կաթ ձեռքերի համար 
սկրաբներ մարմնի համար սկրաբներ դեմքի համար 
սկրաբներ ոտքերի համար տոնային քսուք-հիմքեր 
դիմահարդարման համար չոր (պինդ հիմքով) 
օծանելիք։      

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

(210) 20170939
(220) 23.06.2017
(730) «Իննովաֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Կենտրոն, 
վարչական շրջան, Զաքիան 8-53, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեց ման), ճարպազերծման 
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 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնա  բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային հավե-
լումներ մարդկանց և կենդանիների համար. սպեղա-
նալաթեր, վիրակապման նյու թեր. ատամնա լցման 
և ատամների ծեփա պատ ճեններ պատ րաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդա նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնա   բուժական և անասնա  բուժական սարքեր 
և գործիք ներ, վերջավորու թյունների, աչքերի և 
ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական իրեր. 
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նյութեր կարեր դնելու համար. թերապևտիկ և 
օժանդակ սարքեր, նախա տեսված սահմանափակ 
հնարավորություն ունեցող մարդկանց համար. 
մերսման ապարատներ. ապարատներ, սարքեր և 
գործիքներ նորածինների համար. ապարատներ, 
սարքեր և գործիքներ սեռական ակտիվության 
համար.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա բուժական ծառայություններ. մարդկանց և 
կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յու թյուն ներ. գյուղա տնտեսական, այգեգործական և 
անտառային ծառայություններ:

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

(210) 20170940
(220) 23.06.2017
(730) «Սիրթել» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբեկյան 1, բն. 
2, 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 
ապա  րատներ, հաշ վիչ մեքե  նաներ, տեղեկա-
տվության մշակ ման սարքա վորումներ և համա-
կարգիչներ. համա  կարգչային ծրագրային 
ապա  հովում. կրակմարիչներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանա պարհորդությունների կազմակերպում.

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

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

(210) 20170942
(220) 26.06.2017
(730) «Արտաշատ-վինկոն»  ՓԲԸ, Արարատի 
մարզ, գ, Մխչյան, Արտաշատյան խճ. 1/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. շիշ (տարա).
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20170944
(220) 26.06.2017
(730) Փաքշու Ինդասթրիալ Գրուփ, IR 
(540) 
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(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեց ման), ճարպազերծման 
և հղկամշակման համար. ոչ բուժական օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ բուժական կոսմետի-
կական միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ մազերի 
համար. ոչ բուժական ատամի փոշիներ և մածուկներ։

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

(210) 20170945
(220) 26.06.2017
(730) Ռիմա Առաքելյան, Երևան, Վարդանանց 
18/2, բն. 34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. մանկական խաղերի կազմակերպման 

ծառայություն:
--------------

(210) 20170946
(220) 26.06.2017
(730) «Նատուռա կոսմետիկս» ՍՊԸ, Երևան, 
Բրյուսովի 67, բն. 36, 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։

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

(210) 20170952
(220) 26.06.2017
(730) Մերի Բեգլարյան, Երևան, Արաբկիր 29, 
տուն 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 28. զարգացնող խաղեր, խաղալիքներ.
դաս 35. առևտուր.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում:
--------------

(210) 20170953
(220) 26.06.2017
(730) Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բուսական ծագման բժշկական պատրաստուկներ 
վերին շնչուղիների հիվանդու թյունների, բորբոքված 
կոկորդի, հազի և մրսածության ախտանիշների 
թեթևացման և կանխարգելման համար:

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

(210) 20170954
(220) 26.06.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Զարուհի 
Օհանյան, Երևան, Իսահակյան 8/11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հոսթելների ծառայություններ:

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

(210) 20170955
(220) 26.06.2017
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(730) «Ավիտա» ՍՊԸ, Շիրակի մարզ, գ. Աշոցք, 
3-րդ թաղ., փ. 6, 5/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդու թյունների կազմակերպում:

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

(210) 20170956
(220) 27.06.2017
(730) Կարեն Թադևոսյան, Երևան, Էստոնական 
9, բն. 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170958
(220) 27.06.2017
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 
12, AM 
(540) 

(511) 
աս 33. ալկոհոլային խմիչք:

--------------
(210) 20170959
(220) 27.06.2017
(730) «Անդակո» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 22, բն. 
43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170960
(220) 27.06.2017
(730) «Անդակո» ՍՊԸ, Երևան, Կիևյան 22, բն. 
43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170961
(220) 27.06.2017
(730) «Պերսեյ սթայլ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 
17, բն. 29, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական 

միջոցներ. կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռո   ցիկներ. դիմահարդարումը հեռացնող 
պատ  րաստուկ ներով տոգորված անձեռոցիկներ.
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դաս 5. հիգիենիկ պատ րաստուկներ բուժական 
նպա տակ   ների համար. խանձա րուրներ (ման-
կական տա կաշորեր). խան ձարուրներ անմիզա-
պահությամբ տառա պողների համար. միջոցներ 
քրտնելու դեմ. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ. 
հիգիենիկ սրբիչներ, միջադիրներ. ամենօրյա միջա-
դիրներ (հիգիենիկ). գոտիներ կանացի հիգիենիկ 
միջադիրների համար. բարձիկներ կրծքով կերա-
կրելիս օգտա գործելու համար. դեղա միջոցներով 
տոգորված անձեռոցիկներ.

դաս 10. ձեռնոցներ բժշկական նպատակների 
համար.

դաս 16. թղթե անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու 
համար. թղթե կոսմետիկ անձեռոցիկներ. սեղանի 
թղթե անձեռո ցիկներ. սեղանի թղթե կլոր անձեռո-
ցիկներ. թղթե անձեռո ցիկներ սեղանի սպասքի 
տակ դնելու համար:

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

(210) 20171005
(220) 06.07.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անի Արայի Սիմոնյան, 
Կետայքի մարզ, գ. Կոտայք, 3-րդ փող., տուն 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20170965
(220) 28.06.2017
(730) «Դիակոնիա» բարեգործական հիմնադրամ, 
Երևան, Աշտարակի խճ., «Հույսի ավան» թաղ., 
վարչական շենք, AM 

(540) 

(511) 
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 

ատամնա բուժական և անասնա բուժական սարքեր 
և գործիքներ, վերջա վորությունների, աչքերի և 
ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական իրեր. 
նյութեր կարեր դնելու համար. թերապևտիկ և 
օժանդակ սարքեր, նախատեսված սահմանափակ 
հնարավորություն ունեցող մարդկանց համար. 
մերսման ապարատներ. ապարատներ, սարքեր և 
գործիքներ նորածինների համար. ապարատներ, 
սարքեր և գործիքներ սեռական ակտիվության 
համար.

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. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեններ և 
տոպրակներ փաթեթա վորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

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 
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 
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և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ. մանանեխ. 
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համե մունք. 
սառույց.

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղատնտեսական, ակվա կուլտուրական, այգե-
գործական և անտառային մթերքներ. չմշակված 
կամ չվերամշակված hացահատիկ և սերմեր. թարմ 
մրգեր, բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր. բնա-
կան բույսեր և ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և 
սերմեր. կենդանի կենդանիներ. կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

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

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

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

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա բուժական ծառայություններ. մարդկանց 
և կենդա նիների հիգիենիկ և կոսմետիկական 
ծառայություններ. գյուղատնտեսական, այգե-
գործական և անտառային ծառայություններ.

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

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

(210) 20170966
(220) 28.06.2017
(730) «Դիակոնիա» բարեգործական հիմնադրամ, 
Երևան, Աշտարակի խճ., «Հույսի ավան» թաղ., 
վարչական շենք, AM 

(540) 

(511) 
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 

ատամնա բուժական և անասնա բուժական սարքեր 
և գործիքներ, վերջավորությունների, աչքերի և 
ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական իրեր. 
նյութեր կարեր դնելու համար. թերապևտիկ և 
օժանդակ սարքեր, նախատեսված սահմանափակ 
հնարավորություն ունեցող մարդկանց համար. 
մերսման ապարատներ. ապարատներ, սարքեր և 
գործիքներ նորածինների համար. ապարատներ, 
սարքեր և գործիքներ սեռական ակտիվության 
համար.

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. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեններ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղա տնտեսական, ակվա կուլտուրական, 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 
ըմպելիքներ կենդանիների համար. ածիկ.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործ առնություն-
ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ առնություն-
ներ.

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

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա բուժական ծառա յություններ. մարդկանց և 
կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական և 
անտառային ծառայություններ.

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

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

(210) 20170969
(220) 28.06.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էմմա Սարգսյան, 

Երևան, Գուսան Շերամի 71, բն. 40, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գույքի գործակալություն:

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

(210) 20170970
(220) 28.06.2017
(730) Գևորգ Շատոյան Խաչատուրի, Երևան, 
Մանուշյան փ., տուն 17, AM 
(540) 

(511) 
դաս   25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկ ներ.
դաս 41. ուսումնական գործընթացի ապա-

հովում:
--------------

(210) 20170971
(220) 28.06.2017
(730) «Լա Մեզոն Ռուժ» ՍՊԸ, Երևան, 0047, 
Նորք Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տուն 7/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. թռչնամիս, մսի էքստրակտներ:

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

(210) 20171011
(220) 06.07.2017
(730) «ՏԵՏ դայմոնդ» ՍՊԸ, Երևան, Ղ. 
Փարպեցու 6, բն. 7, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

--------------
(210) 20170974
(220) 29.06.2017
(730) «Դը քուին» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 
39/4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20171010
(220) 06.07.2017
(730) «Դաաառ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 7-րդ 
զանգ., շ. 23, բն. 20, AM 
(540) 

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

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

և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 

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

դաս 30. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների 
համար. ածիկ:

--------------
(210) 20170978
(220) 29.06.2017
(730) «Էխմեա» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 11/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

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

(210) 20170979
(220) 29.06.2017
(730) Սոֆարմա ԱԴ, BG 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա  բուժական պատրաստուկներ. 
հիգիենիկ պատ րաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անաս նա բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավե լումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
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սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնա  լցման և ատամների ծեփա   պատճեն ներ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170982
(220) 30.06.2017
(730) Սմբատ Գոգյան, Երևան, Նոր Նորքի 7-րդ 
զանգվ., շ. 37, բն45, AM 
(540) 

(511) 
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. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեններ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

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

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային 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.

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

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

(210) 20170983
(220) 30.06.2017
(730) Սմբատ Գոգյան, Երևան, Նոր Նորքի 7-րդ 
զանգվ., շ. 37, բն45, AM 
(540) 

(511) 
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. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեններ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

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

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ նյութական 
արժեք ների և անհատների  ֆիզիկական պաշտպա-
նության համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար։

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

(210) 20170984
(220) 30.06.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Անուշ Մկրտչյան, 
Երևան, Բաշինջաղյան 2-րդ նրբ., շ. 10, բն. 2ա, AM 
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(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) 20170985
(220) 30.06.2017
(730) «Շանթ» ՍՊԸ, Գյումրի, Վազգեն 
Սարգսյանի փող., հեռուստակենտրոն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն։

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

(210) 20170986
(220) 03.07.2017
(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, ազդա նշանման, հսկ-

ման (ստուգման), փրկու թյան և ուսուցման սար քեր 
ու գործիքներ. էլեկտրա    կանության հաղորդ-
ման, միացման, փոխա կերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման 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 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ.

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. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեններ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

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 
վեր լուծումների և հետա զոտությունների ծառա-
յություններ. համա կարգչային ապարատների և 
ծրա գրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170987
(220) 03.07.2017
(730) «Վիվառո Գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Հյուսիսային պողոտա 10, բն. 69, AM 



ԳՅՈՒՏԵՐ

5858

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 07/2

1 7 .07 . 20 17

(540) 

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

լուսա  նկարչական, կինեմատո  գրաֆիական, օպտի  -
կա կան, կշռման, չափման, ազդա նշանման, հսկ-
ման (ստուգման), փրկու թյան և ուսուցման սար քեր 
ու գործիքներ. էլեկտրա    կանության հաղորդ-
ման, միացման, փոխա կերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման 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 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ.

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. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեններ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

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 

վեր լուծումների և հետա զոտությունների ծառա-
յություններ. համա կարգչային ապարատների և 
ծրա գրային ապահովման մշակում և զարգացում:

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

(210) 20170991
(220) 03.07.2017
(730) «Պանարմենիան մեդիա գրուպ» ՓԲԸ, 
Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինոստուդիաների 
ծառայություններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռուստա-
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշտության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմակերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային հոլովակ-
ների. սցենարների գրելու ծառայություններ, բացի 
գովազդայիններից. շոու ծրագրեր:

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

(210) 20170992
(220) 04.07.2017
(730) Անդրեյ Հովնանյան, Երևան, Պարույր 
Սևակի 8/1, բն. 39, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. հեռուստատեսային զվարճալի հաղոր-

դումն եր:
--------------
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(210) 20170993
(220) 04.07.2017
(730) «Հելլո» ՍՊԸ, Երևան, Բաղյան 11/12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. գուլպաներ, հագուստ, կոշիկ:

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

(210) 20170996
(220) 06.07.2017
(730) Հայաստանի կինոլոգիական, կինոլոգիա-
սպորտային միություն, Երևան, Ամիրյան 10, բն. 
20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 31. շներ՝ հայկական գլխեղդ.
դաս 44. շների՝ հայկա կան գլխեղդ ների բու-

ծում:
--------------

(210) 20170997
(220) 06.07.2017
(730) «Արմեն Անահիտ Ոսկանյաններ» ՍՊԸ, 
Երևան, Սվաճյան 58, բն. 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. տղամարդու հագուստի մանրածախ 

առևտուր:
--------------

(210) 20170999
(220) 06.07.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռաֆայել Առուս-
տամով, Արմավիրի մարզ, գ. Այգեշատ, Գրադա րան 
տուն 17, AM 

(540) 

(511) 
դաս 24. գործվածքներ և դրանց փոխարինիչներ. 

սպիտա կեղեն կենցաղային օգտագործման համար. 
մանածա գործական կամ պլաստ մասսայե վարա-
գույրներ.

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

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

(210) 20171000
(220) 06.07.2017
(730) Կարեն Դավթյան, Երևան, Դրոյի 6, բն. 16, 
AM  Հայկ Մխիթարյան, Երևան, Դիմիտրովի նրբ., 
տուն 40/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

--------------
(210) 20171001
(220) 06.07.2017
(730) Կարեն Դավթյան, Երևան, Դրոյի 6, բն. 
16, AM  Հայկ Մխիթարյան, Երևան, Դիմիտրովի 
նրբ., տուն 40/3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

--------------
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(210) 20171003
(220) 06.07.2017
(730) «Ալլեգրո» ՍՊԸ, Երևան, Արաբկիր փ. 39, 
շ. 1 Ա, բն. 31 Ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոց առումների կազմակերպում. 
ակա դեմիաներ (ուսուցում). սպորտային հրա-
պարակների վարձույթ. թենիսի կորտերի վարձույթ. 
ֆիզիկական դաստիարակություն. տեղեկա տվու-
թյուն կրթության և դաստիա  րակության հար-
ցերով. տեղեկատվություն հանգստի հարցերով. 
տեղեկատվություն զվարճության հարցերով. 
մարմնա  մարզության ուսուցում. գործնական 
հմտու  թյուն ների ուսուցում (ցուցա դրություն). 
պարա հանդեսների կազմա կերպում. ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում մշակութային կամ 
կրթության նպատակներով. հանգստի կազմա-
կերպում. կոնֆերանսների կազմակերպում և 
անցկացում. համերգների կազմակերպում և 
անցկացում. կրթական ոչ վիրտուալ ֆորումների 
կազմակերպում և անցկացում. սեմինարների 
կազմակերպում և անցկացում. մրցույթների 
կազմակերպում (ուսումնական կամ զվարճալի). 
գեղեցկության մրցույթների կազմակերպում, 
նորա  ձևության ցուցադրության կազմակերպում 
ժամանցի նպատակով. սպորտային մրցումների 
կազմակերպում. մասնագիտական կողմնորոշում 
(խորհուրդներ կրթության կամ ուսուցման 
հարցերով). թարգմանություն ժեստերի լեզվից. 
մասնա  գիտական վերա  պատրաստում. սպորտային 
սարքերի տրամադրում. խաղադահլիճների ծառա-
յություն ների տրամադրում. կինոդահլիճների 
ծառա   յու թյունների տրա մա դրում. ֆիթնես-
դասերի անցկացում. քննությունների անցկա-
ցում. սպորտային միջոց առումն երի ժամ կետների 
պլանավորում. զվարճությունների կազմա կերպում 
հյուրերի համար. ժամանցի, զվարճությունների 
ծառա յություններ. ժամանցային հանդի պումների 
ծրագրերի կազմում. հանգստի բազաների 

ծառա  յություններ (ժամանց, զվարճու թյուններ). 
անհատական մարզիչների ծառա յու թյուններ, 
ակումբների ծառայություններ (զվարճանքի, 
ժամանցի կամ ուսուցման). կրթա դաստիարակ-
չական ծառայություններ. մարզիչների, դասուսույ ց-
ների ծառայություններ (ուսուցում):

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

(210) 20171007
(220) 06.07.2017
(730) «Գևորգյան գինու գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Ավան, Աճառյան 40ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։

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

(210) 20171012
(220) 06.07.2017
(730) Սելջին Քորփորեյշն, US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

բորբոքման, օնկոլոգիայի և իմունոլոգիայի բնագա-
վառում բետա թալասեմիայի և միելո դիսպլաստիկ 
համախտանիշերի, ինքնաբորբոքային հիվանդու-
թյունների, ինքավարակամերժ հիվան դությունների, 
արյան հիվանդությունների, քաղցկեղի, հոդաբորբի, 
ոսկրամկա նային և մաշ կային հիվանդությունների 
բուժման համար. դեղա գործական արտադրանք, 
այն է՝ ցիտոկիններն արգելակող դեղամիջոցներ. 
դեղագործական պատ րաստուկներ, որոնք կարգա-
վորում են իմունային համակարգը:

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

6161

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 07/2

1 7 .07 . 20 17

(210) 20171018
(220) 07.07.2017
(730) Լյոլյա Բադեյան, Երևան, Սունդուկյան փ., 
շ. 17, բն. 35, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք.
դաս 35. խանութների ծառայություններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ:
--------------

(210) 20171019
(220) 07.07.2017
(730) «Սարոյաններ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ, 
Չարենցի 4/36, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

--------------
(210) 20171020
(220) 07.07.2017
(730) «Սարոյաններ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ, 
Չարենցի 4/36, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

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

(210) 20171021
(220) 07.07.2017
(730) «Սարոյաններ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ, 
Չարենցի 4/36, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

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

(210) 20171022
(220) 07.07.2017
(730) «Ռոդ Կուրտման լեգալ» ՍՊԸ, ք. 
Վանաձոր, Ֆիդայինների 39, AM 
(540)
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(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմ արարական աշխա-
տանքների 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 տոպրակ-
ներ փաթեթավորման և կապոցավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

(210) 20171024
(220) 07.07.2017
(730) «Ուին փրոջեկտ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 
փ., 6, 74/1 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
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, կարգա-
վորման կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վեր արտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
խտասկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության 
այլ թվային կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապա րատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համա  կարգչային ծրա գրային 
ապա  հովում. կրակ մարիչներ.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վեր լուծումների և հետազոտությունների ծառայ-
ություն ներ. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում.

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

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

(210) 20171025
(220) 07.07.2017
(730) «Ուին փրոջեկտ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 
փ., 6, 74/1 տարածք, AM 
(540) 

(511) 
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, կարգա-
վորման կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վեր արտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
խտասկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության 
այլ թվային կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապա րատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համա  կարգչային ծրա գրային 
ապա  հովում. կրակ մարիչներ.

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

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

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված հետա-

զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վեր լուծումների և հետազոտությունների ծառայ-
ություն ներ. համակարգչային ապարատների և 
ծրագրային ապահովման մշակում և զարգացում.

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

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



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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УКАЗАТЕЛИ
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B60R 21/00     3121  A

B60N 2/00     3121  A

F16H 21/00    3122  A

G02F 1/00     3123  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A24F15/00    492  U

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства 

ԱՆՄԴ

МКПО

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

     09-01     416 S

     09-03     417 S

     30-08     418 S



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 1920
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 12076
73 (1) Լիցենզատու  «Արսեն և Ներսես» ՍՊԸ, 
Սյունիքի մարզ, գ. Շամբ, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Մաթևոսյան վայն» ՍՊԸ, 
Վայոց ձորի մարզ, գ. Աղավնաձոր 30/5, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       ապրանքային 
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                           23.06.2017

_____________________

Գրանցում No 1921
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 24504, 25654
73 (1) Իրավատեր  «Անիսոն գրուպ» ՍՊԸ, ք. 
Աբովյան, Հանրապետության 30, բն. 14, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գիգա ֆարմ» 
ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 3/5, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          23.06.2017

_____________________

Գրանցում No 1922
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 14554
73 (1) Իրավատեր Ամուաժ ԷլԷլՍի, P.O. Box 307, 
CPO 111, Sultanate of Oman, OM
73 (2) Իրավունքներն ստացող   Ամուաժ 
ԷսԷյՕուՍի, P.O. Box 307, CPO 111, Sultanate of 
Oman, OM

Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          27.06.2017

_____________________

Գրանցում No 1923
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 11201
73 (1) Լիցենզատու  «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, 
Բաղրամյան 23, բն. 5, AM
73 (2) Լիցենզառու  «Սամկոն» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Խորենացի 4, AM
Փոխանցվող իրավունքները  դաս 33. ալկոհոլային 
խմիչքներ (բացառությամբ գարեջրի)։
Լիցենզիայի տեսակը        ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը  Ապրանքային 
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը  Հայաստանի 
Հանրապետություն
Գրանցված է                      28.06.2017

_____________________

Գրանցում No 1924
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 20325, 21787, 23385, 23442
73 (1) Իրավատեր  Կարեն Մարգարյան, ք. 
Երևան, Երզնկյան 30, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Էմ Բի Ջի 
գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Վրացական փ., 4-րդ 
նրբ. 5/1, բն. 26, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

      Հանրապետություն
Գրանցված է                         29.06.2017

_____________________
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Գրանցում No 1925
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13204, 18681, 21821, 17131
73 (1) Իրավատեր  «Աբգար հինգերորդ» ՍՊԸ, 
Երևան, Հյուսիսային պողոտա 2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Նորֆուդ» 
ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 11/2, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                        Հանրապետություն
Գրանցված է                         29.06.2017

_____________________

Գրանցում No 1926
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18991
73 (1) Իրավատեր  «Գետամեջի 
Թռչնաֆաբրիկա» ՍՊԸ, ՀՀ, Կոտայքի մարզ, 
գյուղ Գետամեջ, 2-րդ փողոց, տուն 15, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  
«Թռչնաֆաբրիկա Գետամեջ 2016» ՍՊԸ, 
Երևան, Ն.Տիգրանյան 21/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                           Հանրապետություն

Գրանցված է                         30.06.2017
_____________________

Գրանցում No 1927
Արտոնագրի բացառիկ լիցենզիա
(11) Արտոնագրի No EA 24926
73 (1) Լիցենզատու  Փայոն ՅուՔեյ Լիմիթիդ, 
Unit D1, Brookmount Court, Kirkwood Road, 
Cambridge CB4 2QH, England, GB
73 (2) Լիցենզառու  Ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Ռ-Ֆարմ», 19, bld. 1 Berzarina str., 123154, 
Moscow, Russian Federation, RU

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            բացառիկ
Գործողության ժամկետը      Գյուտի 
արտոնագրի գործողության ժամկետի 
ավարտը
Գործողության տարածքը    Հայաստանի 

                                    Հանրապետություն
Գրանցված է                       03.07.2017

_____________________

Գրանցում No 1928
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 22429, 22428, 22427, 
21283, 21156, 20034, 19545, 19533, 18436, 
17651, 17648, 17647, 17646, 17644, 17643, 
17636, 17635, 17633, 17632, 17186, 17184, 
17175, 17174, 17173, 17172, 17171, 17170, 17169, 
17168, 17167, 17166, 17165, 17164, 17163, 
17162, 17161, 17160, 17159, 17158, 17157, 
17156, 17155, 17087, 17086, 17085, 17084, 
17083, 17082, 17081, 17080, 17079, 17078, 
17077, 17076, 17064, 17046, 17045, 16959, 
16890, 16889, 16888, 16887, 16886, 16885, 
16884, 16883, 16882, 16878, 16876, 16707, 
16706, 16700, 16633, 16632, 16415, 16414, 
16413, 16387, 16055, 15449, 14813, 14678, 
13872, 13871, 13869, 13868, 13867, 13866, 
13865, 13864, 13863, 13862, 13138, 13137, 
13033, 12905, 12902, 12901, 12900, 12018, 
12017, 10752, 10573, 9652, 9630, 9559, 9130, 
8420, 8419, 7497, 7130, 23915
73 (1) Իրավատեր  «Աշտարակ-կաթ» ՓԲԸ, 
Արագածոտնի մարզ, գյուղ Ագարակ, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «ՊԱՐԳԵՎ» 
ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, Անկախության 53, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                          Հանրապետություն
Գրանցված է                         06.07.2017

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

1965                 22.11.2016
2635                 11.11.2016
2843                 23.11.2016
3022                 24.11.2016
3023                 30.11.2016

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության

 դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

408U        28.11.2016
445U        26.11.2016



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2017.01 (11) 3121 (13) A
B60R 21/00
B60N 2/00 

(21) AM20170054 (22) 30.03.2017
(72) Роберт Межлумян (AM), Даниел Ретросян (AM), 
Размик Межлумян (AM), Виген Арушанян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Безопасное сиденье для автомобиля
(57) Сиденье содержит подушку и спинку, 
прикрепленные к полу салона автомобиля, 
устройства для регулировки и фиксации 
положения сиденья, правые и левые салазки, 
узел смягчения удара, прикрепленный своими 
концами к кузову автомобиля и к раме сиденья. 
Узел смягчения удара установлен под сиденьем, 
между салазками и параллельно к ним, содержит 
пружину, смягчающую удар сзади автомобиля. 
Внутри пружины соосно установлен амортизатор 
обратного удара пружины. Узел смягчения 
прикреплен к кузову автомобиля своей задней 
частью, а к раме сиденья – передней частью.

Повышается безопасность водителя или 
пассажира, сидящего рядом с ним, при ударе 
автомобиля сзади, 4 ил.

 _____________________

(51) 2017.01 (11) 3122 (13) A
F16H 21/00

(21) AM20160002 (22) 15.01.2016
(72) Аршавир Караханян (AM), Араик Тоноян 
(AM), Альберт Аракелян (AM) 
(73) Аршавир Караханян, 0601, Араратский 
марз, г.Веди, ул.Г.Чауша 1 (AM), Араик Тоноян, 
0601, Араратский марз, г.Веди, ул.Касьяна 17 
(AM), Альберт Аракелян, Республика Арцах, 
Кашатагский район, с.Арвакан (AM) 
(54) Кривошипно-шатунный механизм двига-
теля внутреннего сгорания
(57) Изобретение относится к двигателе-
строению, в частности, к кривошипно-
шатунным механизмам двигателей внутреннего 
сгорания.

Кривошипно-шатунный механизм двига-
теля внутреннего сгорания имеет цилиндр, 

установленные в нем поршень, коленчатый вал 
и шатун, шарнирно присоединенный к поршню 
и шатунной шейке коленчатого вала. Шатун-
телескопический и состоит из присоединенных 
к поршню внешних и внутернних частей. 
Внутренние части присоединены к шейке шатуна 
коленчатого вала и свободно перемещаются 
внутри внешних частей. К внешней поверхности 
внешней части шатуна жестко прикреплен 
палец, свободный конец которого установлен в 
направляющей выемке кулачка, который жестко 
насажен на шейку шатуна.

Увеличивается к.п.д двигателя внутреннего 
сгорания, 6 ил.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3123 (13) A
G02F 1/00

(21) AM20160071 (22) 21.07.2016
(72) Ишхан Арутюнян (AM), Ашот Аветисян (AM), 
Месроп Оганесян (AM), Артур Киракосян (AM) 
(73) “Ереванский государственный университет” 
фонд, 0025, Ереван, Алека Манукяна 1 (AM), 
Ишхан Арутюнян, 0092, Ереван, 7-ой массив 
Нор Норка 53, кв. 5 (AM) 
(54) Акустооптический способ управления 
лазерным лучом
(57) Изобретение относится к лазерной технике 
и акустооптике.

Согласно способу в акустооптическом 
модуляторе осуществляют дифракционное 
рассеивание лазерного луча на звуковую 
волну. Используют модулятор. На грани, 
сделанного из кварцевого стекла звуковода 
модулятора,  выполнен разрез под углом 45 
градусов по отношению к звуковой волне, при 
этом грань звуковода противоположна грани 
звукового источника. Лазерный луч направляют 
на боковую поверхность треугольной 
призмообразной части модулятора.

Повышается эффективность управления 
лазерного излучения, устраняется зависимость 
затвора акустооптического модулятора от 
поляризованности падающего света, 3 ил.  

_____________________

Сведения о выданных патентах



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
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ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Сведения о выданных патентах

(51) 2017.01 (11) 492 (13) U
A24F15/00

(21) AM20170046U (22) 29.03.2017
(72) Марат Арутюнян (AM) 
(73) Марат Арутюнян, 0062, Ереван, Молдовакан 
44/1, кв. 7 (AM) 
(54) Коробка сигарет
(57) Полезная модель относится к табачной 
промышленности, в частности, к  конструкциям 
коробок сигарет.

Коробка сигарет имеет форму 
прямоугольного параллелепипеда и  
расположенные в вертикальных рядах сигареты. 
Сигареты имеют концы сжигания и фильтры. 
Концы сигарет с фильтром направлены ко 
дну коробки, а концы, направленные вверх 
для сжигания- остроконечные, изготовлены из 
материала обертки сигарет и составляют одно 
целое.

Улучшаются санитарно-гигиенические 
условия курильщика, 4ил.  

_____________________



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) 09-01 (11) 416  (13) S 
(21) 20170012  (22) 29.05.2017
(72) Луи Коллине (FR) 
(73) Сосиете де Продуи Нестле Эс.Эй. (CH) 
(74) З. Манукян
(54) Банка (сосуд)

_____________________

(51) 09-03 (11) 417  (13) S 
(21) 20170009  (22) 11.05.2017
(72) Арам Микаелян (AM) 
(73) Частный предприниматель Геворг Асатрян, 
Ереван, ул. Ахтанак 7, д. 37 (AM) 
(54) Коробка для упаковки сладкого суджуха 
(3 варианта)

_____________________

(51) 30-08 (11) 418  (13) S 
(21) 20170013  (22) 05.06.2017
(72) Норайр Меружанович Ованнисян (RU) 
(73) ООО “Аштарак груп”, Ереван, ул. Киевян, 
зд. 16, комната 807 (AM) 
(54) Поясок для кольцевания птицы

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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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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