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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) 2016.01 (11) 3056 (13) A
B64C 1/00
B64C 27/00

(21) AM20160017 (22) 26.02.2016
(72) Գարիկ Գևորգյան (AM) 
(73) «Լեյզերքաթ» ՍՊԸ (AM) 
(54) Մուլտիկոպտերի իրան (տարբերակներ)
(57) Գյուտը վերաբերում է թռչող սարքերին, 
մասնավորապես՝ մուլտիկոպտերներին, և 
հատկապես դրանց իրաններին։

Մուլտիկոպտերի իրանը պարունակում է 
կենտրոնական հանգույց և դրան ամրակցված 
ծայրամասային հանգույց: Ծայրամասային 
հանգույցի եզրերում ամրակցվում են 
պտուտակաշարժիչներ: Ծայրամասային 
հանգույցը պարունակում է սեղմման տարրեր 
և ձգման տարրեր: Յուրաքանչյուր սեղմման 
տարրի մի ծայրը կոշտ կամ հոդակապային 
միացումով ամրակցված է կենտրոնական 
հանգույցին, իսկ հակադիր ծայրային հատվածը 
միացած է կենտրոնական հանգույցին առնվազն 
երեք ձգման տարրերի միջոցով, որոնք կազմում 
են սեղմման տարրը շրջապատող բազմանիստ: 
Ձգման տարրերը նախալարված են՝ իրանում 
առաջացնելով միմյանց հավասարակշռող 
ձգման և սեղմման ուժեր:

Առաջարկված է մուլտիկոպտերի իրանի 
իրականացման ևս երկու տարբերակ:

Նվազեցվում է քաշը, ապահովվում է 
կառուցվածքային ամբողջականությունը, 
բարձրացվում են ամրությունն ու կոշտությունը, 
6 նկ.։
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3057 (13) A
C05F 3/00

(21) AM20160070 (22) 20.07.2016
(72) Ստյոպա Ենոքի Մարգարյան (AM), Դանիել 
Պետրոսի Պետրոսյան (AM), Պավել Լյուդվիկի 
Անտոնյան (AM), Միքայել Արծրունու Սարոյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 

(54) Օրգանական պարարտանյութերի պատ-
րաստման տեղակայանք
(57) Տեղակայանքն ունի գոմաղբածղոտային 
խառնուրդի տարողություն, դրա իրանում 
կատարված անցքեր՝ ջերմաստիճանի չափման 
համար, տարողության հատակին տեղակայված 
ծակոտած խողովակաշար, դեպի խողովակաշար 
օդի մատուցման համակարգ և դրան միացված 
կառավարման վահան: Գոմաղբածղոտային 
խառնուրդի տարողությունն իրականացված 
է երկու հենարանային կանգնակների 
վրա տեղակայված մետաղական տակառի 
տեսքով՝ դարձի և համապատասխան դիրքում 
սևեռման հնարավորությամբ: Ծակոտած 
խողովակաշարն իրականացված է օղակաձև 
ծակոտած խողովակի տեսքով: Խողովակի վրա 
բացակով տեղակայված է ծակոտած հարթակ: 
Օդի մատուցման համակարգը կազմված է 
հաջորդաբար միակցված օդի ծախսաչափից և 
ճնշակից: Տակառի վրա լրացուցիչ կատարված 
է անցք՝ կառավարման վահանին միացված 
էլեկտրահպումային ջերմաչափի համար:

Բարձրացվում է 
օրգանական պարարտանյութի որակը, 
կրճատվում են պատրաստման գործընթացի 
աշխատատարությունը և տևողությունը, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3058 (13) A
C23C12/00

(21) AM20160069 (22) 19.07.2016
(72) Գուրգեն Սարգիսջանի Հովսեփյան (AM), 
Գուրգեն Էդվարդի Պողոսյան (AM), Հենրիկ 
Արամի Կարապետյան (AM), Դանիել Պետրոսի 
Պետրոսյան (AM), Ալբերտ Սուրենի Գրիգորյան 
(AM), Նորա Մանուկի Հովսեփյան (AM) 
(73) Գուրգեն Սարգիսջանի Հովսեփյան, 0062, 
Երևան, Թոթովենցի 1/1, բն. 35 (AM) 
(54) Մետաղակերամիկական կարծրահամա-
ձուլվածքային գործիքանյութերի մշակման 
եղանակ
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(57) Գյուտը վերաբերում է մետաղա-
կերամիկական կարծրահամա հալվածքա յին 
գործիքա նյութերի մշակման եղանակներին, 
մասնավորապես՝ վոլֆրամային գործիքա-
նյութերին: 

Կարծրհամահալվածքային գործիքանյութը  
յուղազերծում են, չորացնում, ընկղմում 
կալիումի պերռենատի 15-20%-անոց ջրային 
լուծույթի մեջ, չորացնում, որից հետո գործիքա-
նյութի աշխատող մասը ծածկում են կալիումի 
պերռենատի 20-25%-անոց էմուլսիային 

մածուկով, տաքացնում են 1000-1095°C 
ջերմաստիճանում ջրածնի միջավայրում, 
պահում այդ ջերմաստիճանում 2-3 ժամվա 
ընթացքում, չորացնում 85-90°C ջերմաստի ճա-
նում, հովացնում, ապա թրծաթողում 250-285°C 
ջերմաստիճանում:

Բարձրացվում է մետաղակերամիկական 
կարծրահամահալված քա յին գործիքանյութերի 
մաշակայունությունը, կոռոզիակայունությունը և  
երկարակեցությունը:

_____________________



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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№ 11/1 01 . 1 1 . 20 16

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2016.01 (11) 474  (13) U
C04B 28/00

(21) AM20160075U (22) 29.07.2016
(72) Արթուր Ամիրջանյան (AM) 
(73) Արթուր Ամիրջանյան, 3702, Ջերմուկ, 
Ազատամարտիկների 24, բն. 40 (AM) 
(54) Դեկորատիվ երեսպատման սալիկի պատ-
րաստման բաղադրանյութ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
շինանյութերի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
լեռնային ապարներից դեկորատիվ երես-
պատման սալիկների պատրաստման բաղա-
դրանյութերին և կարող է օգտագործվել շենքերի 
և շինությունների ճարտարապետական 
ձևավորման, ինչպես նաև ներքին և արտաքին 
վերջնամշակման համար:

Դեկորատիվ  երեսպատման սալիկի 
պատրաստման բաղադրանյութը ներառում 
է բաղադրամասեր հետևյալ հարաբերակ ցու-
թյամբ  (զանգվ. %). լցանյութի ու կապակ  ցա-
նյութի  խառնուրդ՝ 92.5-95.5,  ձևափոխիչ՝ 
1.5-2,5, պլաստիկարար՝   1,5-2,0   և խառ-
նուրդի  պնդացման արագացուցիչ՝ 1,5-
3,0: Որպես լցանյութի ու կապակցանյութի 
խառնուրդ ներառում է 1:1 զանգվածային 
հարաբերակցությամբ վերցված տուֆի 
փոշու և հեղուկ ապակու խառնուրդ, որպես 
ձևափոխիչ՝ նատրիումի պոլիակրիլատ կամ 
ստիրոլակրիլատային դիսպերսիա: 

Ընդլայնվում է դեկորատիվ երեսպատման 
սալիկների տեսականին, ստացվում են թեթև, 
քիչ էներգատար, դիմացկուն և ջրակայուն 
սալիկներ:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 475  (13) U
G01 C5/00
G01 C9/00

(21) AM20160015U (22) 25.02.2016
(72) Ֆրունզիկ Փալիկյան (AM) 
(73) Ֆրունզիկ Հակոբի Փալիկյան, 0060, 
Երևան, Ավան, Դանիել Վարուժանի թաղ. 4, բն. 
50 (AM) 
(54) Հիդրովակուումային նիվելիր
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է չափիչ 
տեխնիկային, մասնավորապես գեոդեզիական 
չափիչ սարքերին:

Հիդրովակուումային նիվելիրն ունի 
հեղուկով լցված իրար հաղորդակից երկու 
անոթ, դրանց մեջ ընկղմված պիեզոչափական 
խողովակներ՝ տեղեկատվության մշակման 
բլոկին միացված ասեղներով, ինչպես նաև 
ճնշման աշխատանքային և ճնշման օժանդակ 
խցիկներ: Ճնշման աշխատանքային խցիկի վրա 
տեղադրված է պոմպ, իսկ օժանդակ խցիկի վրա՝ 
դրոսելային փական: Ճնշման աշխատանքային 
խցիկը հաղորդակցվում է պիեզոչափական 
խողովակների ներքին ծավալների հետ, իսկ 
օժանդակ խցիկը՝ հաղորդակից անոթների 
հետ: Ճնշման աշխատանքային խցիկի վրա 
տեղադրված պոմպը վակուումային է: 

Բարձրացվում է աշխատանքի հուսա-
լիությունն ու անվտանգությունը, 1 նկ.:

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐ



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

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
54      արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55      արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Տեղեկություններ գրանցված

   արդյունաբերական նմուշների մասին 

(51) 19-08 (11) 399  (13) S
       32-00
(21) 20160017  (22) 20.07.2016
(31) f20160079   (32) 26.04.2016   (33) BY
(72) Աննա Վլադիմիրովնա Երմաչենկո (BY) 
(73) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«Սավուշկին պրոդուկտ» (BY) 
(74) Ա. Գալոյան
(54) Պատկեր պիտակի համար (8 տարբերակ)
(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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(210) 20151196  (111) 25101
(220) 14.08.2015 (151) 21.10.2016
   (181) 14.08.2025
(730) Էփլ Ինք., US 
(442) 01.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգիչներ. համակարգչային 

արտաքին սարքեր. համակարգչային 
ապա հովում. համակարգչային խաղային 
ապարատներ. ձեռքի համակարգիչներ. 
պլանշետային համակարգիչներ. անձնական 
թվային օգնականներ. էլեկտրոնային 
օրգանայզերներ. էլեկտրոնային բլոկնոտներ. 
էլեկտրոնային գրքեր ընթերցելու սարքեր.  
արտաքին մոնիտորների և դիսփլեյների 
պարտադիր օգտագործմամբ էլեկտրոնային 
խաղերի համար հարմարեցված շարժական 
սարքերի ծրագրային ապահովում. ձեռքի 
թվային էլեկտրոնային սարքեր և դրանց 
համար նախատեսված ծրագրային 
ապահովում. ձեռքի և շարժական թվային 
էլեկտրոնային սարքեր՝ համացանց մուտքի 
հնարավորությամբ և հեռախոսային զանգերի, 
ֆաքսերի, էլեկտրոնային փոստի և այլ թվային 
տվյալների ուղարկման, ստացման և պահման 
համար. էլեկտրոնային շարժական միավորներ 
(տարրեր) նախատեսված տվյալների և 
հաղորդագրությունների անլար ստացման, 
պահման և (կամ) փոխանցման համար, 
էլեկտրոնային սարքեր, որոնք օգտագործողին 
թույլ են տալիս հետևել անձնական 
տեղեկատվությանը կամ կառավարել այն. 
ձայնի գրանցման և վերարտադրման 
սարքեր. MP3 և այլ թվային ֆորմատի 
ձայնային նվագարկիչներ. ձայնի թվային 
գրանցման սարքեր. տեսագրությունների 
թվային գրանցման և վերարտադրման 
սարքեր. ձայնասկավառակների գրանց-
ման և վերարտադրման սարքեր. տեսասկա-
վառակների գրանցման և վերարտադրման 
սարքեր. խտասկավառակների գրանցման և 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

վերարտադրման սարքեր, բազմակողմանի 
սկավառակների գրանցման և վերարտադրման 
թվային սարքեր. ձայներիզների գրանցման 
և վերարտադրման թվային սարքեր. ռադիո, 
ռադիոընդունիչներ և ռադիոհաղորդիչներ. 
ձայնա-, տեսա-, և թվային խառնիչներ. ձայնի 
ուժեղարարներ. ձայնընդունիչներ,  ձայնա-
վերարտադրիչներ, աուդիոսարքեր մեքենայի 
համար. ականջի մեջ դրվող ականջակալներ. 
ականջակալներ. ձայնային բարձրախոսներ. 
միկրոֆոններ. ձայնային համակարգի 
բաղկացուցիչ մասեր և լրասարքեր. մոդեմներ. 
ցանցային հաղորդակցման սարքավորումներ. 
էլեկտրոնային հաղորդակցման սարքա-
վորումներ և գործիքներ. տեսաձայնային 
ուսուցողական սարքեր. օպտիկական սարքեր 
և գործիքներ. հեռահաղորդակցման սարքեր և 
գործիքներ. գլոբալ դիրքավորման համակարգի 
(GPS) սարքեր, հեռախոսներ. ձայնի, տվյալների 
կամ նկարի փոխանցման համար անլար 
հաղորդակցման սարքեր. մալուխներ. տվյալ-
ների կրիչ սարքեր. տվյալների մագնիսական 
կրիչներ. համակարգչային ծրագրեր կամ 
ծրագրային ապահովում պարունակող կամ 
ձայնագրելու համար նախատեսված չիպեր, 
սկավառակներ և ժապավեններ. ֆաքսիմիլային 
ապարատներ. խցիկներ. մարտկոցներ. 
հեռուստացույցներ. հեռուստատեսային ընդու-
նիչներ. հեռուստատեսային մոնիտորներ. 
թվային հեռուստատեսության ընդունիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
համակարգիչներ և էլեկտրոնային խաղեր. 
գլոբալ դիրքավորման համակարգի (GPS) 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
համակարգչային ծրագրային ապա հո-
վում ճանապարհորդության և զբոսաշրջու-
թյան, ճանա պարհորդության պլանավորման, 
նավար կու թյան, ճանապարհորդության ուղու 
պլանավորման, աշխարհագրական դիրքի, 
ուղղության, տրանսպորտային և երթևեկության 
մասին տեղեկատվության, վարման և 
քայլելու ուղղությունների, գտնվելու վայրի 
անհատական քարտեզագրման, փողոցային 
քար տեզային տեղեկատվության, էլեկտրոնա յին 



ԳՅՈՒՏԵՐ

17

ՄԱՍ 1

17

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 11/1 

01 . 1 1 . 20 16

քարտեզի ցուցադրման, և ուղղության մասին 
տեղեկատվության համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում, որը նախատեսված 
է տեքստի, տվյալների, գրաֆիկայի, 
պատկերների, ձայնային, տեսային և մուլտի-
մեդիա բովանդակության, էլեկտրոնային 
հրապարակումների և էլեկտրոնային խաղերի 
ստեղծման, հեղինակման, բաշխման, 
բեռնման, փոխանցման, ստացման, խաղալու, 
խմբագրման, դուրս բերման, կոդավորման, 
ապակոդավորման, ցուցադրման, պահպանման 
և կազմակերպման համար. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում, որը նախատեսված 
է տեքստի, տվյալների, ձայնային ֆայլերի, 
տեսային ֆայլերի և էլեկտրոնային խաղերի 
ձայնագրման, կազմակերպման, փոխանցման, 
շահարկման և ստուգման համար՝ կապ ված 
համա կարգիչների, հեռուստացույցների, թվա յին 
հեռուստատեսության ընդունիչների, ձայ նային 
նվագարկիչների, տեսային նվագար կիչ ների, 
մեդիա նվագարկիչների, հեռախոսների և 
ձեռքի թվային էլեկտորնային սարքերի հետ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում, 
որը թույլ է տալիս օգտատերերին համաշխար-
հային հաղորդակցման  ցանցերի և այլ համա-
կարգչային, էլեկտրոնային և հաղորդակցման 
ցանցերի միջոցով բաշխել տեքստերը, 
տվյալները, գրաֆիկան, պատկերները, 
ձայնային, տեսային և այլ մուլտիմեդիա 
բովան դակություն. համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում, որը նախատեսված է 
համաշխարհային հաղորդակցման ցանցերի 
և այլ համակարգիչների, էլեկտրոնային և 
հաղորդակցման ցանցերին միացած համա-
կարգիչների սերվերների և օգտատերերի միջև 
տվյալների և հղումների նույնականացման, 
դիրքավորման, խմբավորման, բաշխման և 
կառավարման համար. համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում ձեռքի բջջային թվային 
էլեկրոնային սարքերի և այլ սպառողական 
էլեկտրոնիկայի համար. էլեկտրոնային  
հրապարակման ծրագրային ապահովում. 
էլեկտրոնային հրապարակումների ընթերց-
ման համար նախատեսված ծրագրային 
ապահովում. անձնական տեղեկատվության 
կառավարման համար նախատեսված 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
նախապես ձայնագրված բեռնվող ձայնային 
և տեսալսողական բովանդակություն, 

տեղեկատվություն և մեկնաբանություններ. 
բեռնվող էլեկտրոնային գրքեր, ամսագրեր, 
պարբերականներ, տեղեկագրեր, թերթեր, 
հանդեսներ և այլ հրապարակումներ. 
տվյալների բազայի կառավարման համար 
նախատեսված ծրագրային ապահովում. 
նշանների ճանաչման համար նախատեսված 
ծրագրային ապահովում. ձայնի ճանաչման 
համար նախատեսված ծրագրային ապա-
հովում. էլեկտրոնային հաղորդագրություն-
ների և հաղորդագրությունների համար 
նախատեսված ծրագրային ապահովում. 
առցանց տվյալների բազա մուտքի, դիտման 
և փնտրման համար նախատեսված 
ծրագրային ապահովում. էլեկտրոնային տեղե-
կագրերի ցուցատախտակներ. տվյալների 
սինքրոնացման համար նախատեսված 
ծրագրային ապահովում. ծրագրերի մշակման 
համար նախատեսված ծրագրային ապա-
հովում. օգտատերերի համար նախատեսված 
էլեկտրոնային կերպով, մեքենաների միջոցով 
կամ համակարգչի միջոցով ընթերցվող 
ձեռնարկներ, որոնք օգտագործվում են և (կամ) 
վաճառվում են բոլոր վերը նշված ապրանքների 
հետ. էլեկտրական և էլեկտրոնային միացման 
սարքեր, բաշխիչներ, լարեր, մալուխներ, 
լիցքավորիչներ, էլեկտրոնային սարքերի 
համար նախատեսված կայաններ արագ 
և միաժամանակյա էլեկտրականությանը 
միացման և կամ տվյալների փոխանցման 
համար (դոկ-կայաներ), ինտերֆեյսներ 
և ադապտերներ, որոնք օգտագործվում 
են բոլոր վերը նշված ապրանքների հետ. 
համակարգչային սարքեր բոլոր վերը նշված 
ապրանքների հետ օգտագործման համար. 
մուլտիմեդիա գործառույթներով էլեկտրոնային 
սարքեր բոլոր վերը նշված ապրանքների 
հետ օգտագործելու համար. ինտերակտիվ 
գործառույթներով էլեկտրոնային սարքեր բոլոր 
վերը նշված ապրանքների հետ օգտագոր-
ծելու համար. լրասարքեր, մասեր, կցամասեր 
և փորձարկման ապարատներ բոլոր վերը 
նշված ապրանքների համար. պաշտպանիչ 
պատյաններ, պայուսակներ և պատյաններ, 
որոնք հարմարեցված են կամ ձևավորված 
են բոլոր վերը նշված ապրանքների համար. 
նավարկության համար նախատեսված 
գործիքներ. նամականիշների ստուգման 
ապարատներ. կանխիկ գումարի գրանցման 
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սարքեր. մետաղադրամով աշխատող 
ապա րատների մեխանիզմներ. թելադրող 
մեքենաներ. գործվածքի վրա նշումներ 
կատարելու մարկերներ. քվեարկության համար 
նախատեսված մեքենաներ. էլեկտրոնային 
պիտակներ ապրանքների համար. կշռելու 
համար նախատեսված ապարատներ և 
գործիքներ. չափիչ ժապավեններ. էլեկտրո-
նային ծանուցումների ցուցատախտակներ. 
չափագրման ապարատներ. օպտիկական 
ապարատներ և գործիքներ. սիլիցիումային 
ինտեգրալային սխեմաներ. ինտեգրալ 
սխեմաներ. ֆլուրեսցենտային էկրաններ. 
հեռակառավարման սարքեր. օպտիկական 
մանրաթելեր. արդյունաբերական գործ-
ընթացների հեռակառավարման համար 
նախատեսված էլեկտրական սարքեր. 
շանթարգելներ. էլեկտրոլիզարարներ. կրակ-
մարիչներ. արդյունաբերական նպատակով 
օգտագործման համար նախատեսված 
ճառագայթային սարքեր. փրկարարական 
սարքեր և սարքավորումներ. սուլիչ ազդա-
սարքեր. ակնոցներ. անիմացիոն մուլտֆիլմեր. 
ձվադիտակներ. շանը հրահանգներ տալու 
սուլիչներ. դեկորատիվ մագնիսներ. էլեկտրա-
կանացված ցանկապատեր. էլեկրատաքացվող 
գուլպաներ. ազդանշանային համակարգեր, 
ազդանշանային համակարգի սենսորներ և 
ազդանշանի դիտարկման համակարգեր. 
բնակարանի անվտանգության և հսկո-
ղության համակարգեր. ծխի և ածխածնի 
օքսիդի դետեկտորներ. ջերմաստիճանի 
կարգավորիչներ, մոնիտորներ, տվիչներ 
(սենսոր) և օդափոխման, ջեռուցման և 
օդորակման վերահսկման համակարգեր և 
սարքեր (դիվայսներ). էլեկտրական և էլեկտրո-
նային դռների և պատուհանների համար 
նախատեսված փականներ և սողնակներ. 
ավտոտնակների դռների բացիչների բացման 
և փակման հեռակառավարման սարքեր. 
լուսավորման վերահսկիչներ. 

դաս 14. ժամագործական գործիքներ և 
ժամանակաչափ սարքեր. ձեռքի ժամացույց ներ. 
ժամացույցներ. գրպանի ճշգրիտ ժամա ցույց-
ներ. ժամանակագրիչներ, որոնք օգտագործ-
վում են որպես գրպանի ճշգրիտ ժամա ցույց ներ. 
ժամա նակաչափներ. ժամացույցի թևնոց-
ներ. ժամացույցի ձեռնաշղթաներ. ձեռքի 

ժամացույցների, ժամացույցների և ժամա-
գործական և ժամանակաչափ գործիքների 
համար պատյաններ. ձեռքի ժամացույցների, 
ժամացույցների և ժամագործական և 
ժամանակաչափական գործիքների համար 
մասեր. ոսկերչական իրեր:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20151865  (111) 25102
(220) 25.12.2015 (151) 21.10.2016
   (181) 25.12.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) 
Լիմիթիդ, GB 
(442) 16.02.2016
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-

խոտային արտադրանք. կրակայրիչ ներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160023  (111) 25103
(220) 19.01.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 19.01.2026
(730) Թիանջին Լովոլ Հեվի Ինդասթրի Գրուփ 
Քո. ԷլԹիԴի., CN 
(442) 01.03.2016
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մոխրագույն և արծաթագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 7. գյուղատնտեսական մեքենաներ. 
բերքահավաք մեքենաներ. սերմնացան 
մեքենաներ. հնձիչ և կալսիչ մեքենաներ. 
շարժիչավոր գյուղատնտեսական մեքենաներ. 
հորատման մեքենաներ. գլանվակներ. 
էքսկավատորներ. բեռնման և բեռնաթափման 
համար կառավարվող սարքավորումներ. 
ամբարձիչներ.

դաս 12. էլեկտրական տրանսպորտային 
միջոցներ. սայլեր (բաց վագոններ). 
ավտոմեքենաներ. տրանսպորտային միջոց-
ների կարկասներ. տրանսպորտային 
միջոցների ծալովի ծածկոցներ (կապոտ). 
մոտոցիկլներ. տրակտորներ. ծածկասայլեր. 
եռանիվ հեծանիվներ. մոպեդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160088 (111) 25104
(220) 05.02.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 05.02.2026
(730) «ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ, Երևան, 
Հովհաննիսյան 24, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) Բացի «AAA», «Cigaronne» և «Perlite» 
բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 
լուցկի:

_____________________

(210) 20160093 (111) 25105
(220) 08.02.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 08.02.2026
(730) «Իմպերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 28, 
բն. 6, AM 
(442) 01.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի): 
_____________________

(210) 20160114  (111) 25106
(220) 10.02.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 10.02.2026
(730) «Նուեվա վիստա» ՍՊԸ, Երևան, 
Վարդանանց 14, բն. 1, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
նարնջագույն, բաց և մուգ երկնագույն, բաց և 
մուգ փիրուզագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20160118  (111) 25107
(220) 11.02.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 11.02.2026
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(442) 01.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործելու արդյունա բերա կան, 
գիտական նպատակներով, լուսանկար չու-
թյան, գյուղատնտեսության, այգեգործության 
և անտառա բուծության մեջ. չմշակված սինթե-
տիկ խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներ. 
պարարտանյութեր. կրակմարող բաղա դրու-
թյուններ. պատրաստուկներ մետաղների 
զոդման և մխման համար. պատրաստուկներ 
սննդամթերքի պահածոյացման համար. 
դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր 
արդյունաբերական նպատակներով օգտա-
գործելու  համար. քիմիկատներ   ապակու   
ներկման համար. քիմիկատներ ապակու 
փայլատման համար.  պատրաստուկներ 
ապակիների խամրումը կանխելու համար. 
հակաստատիկներ բացառությամբ կենցա-
ղայինների. քիմիական նյութեր ավտո-
մեքենաների վերանորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման համար. ջրամերժ քիմիական 
նյութեր. քիմիական բաղադրություններ հողմ-
ապակիների նորոգման համար. հերմետիկ 
և խտացնող քիմիական բաղադրություններ 

տրանսպորտային միջոցների մակերևույթ ների 
և դետալների համար. չմշակված էպօքսիդային 
խեժեր. պատրաստուկներ անջատման և 
պոկման (սոսնձով կպցրածի) համար. քիմիա-
կան հավելանյութեր յուղերի համար. քիմիա-
կան հավելանյութեր վառելիքի ներարկման 
համակարգերի մաքրող միջոց ների համար.  
ջերմափոխանակիչները, մարտկոցները քայ-
քայումից պաշտպանող քիմիական նյութեր. 
քիմիական հավելանյութեր օդորակիչների 
սառնազդակների համար. քիմիական հավելա-
նյութեր շարժիչային վառելիքի համար. 
թթվեցված ջուր կուտակիչների լիցքավորման 
համար. արգելակի հեղուկներ. ուղղորդիչ 
բանող հեղուկ. փոխհաղորդակային հեղուկ. 
բաղադրություններ տրանսպորտային միջոց-
ների շարժիչների սառեցման համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. 
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը 
քայքա յումից պաշտպանող նյութեր. ներկա-
նյութեր. խածանյութեր. չմշակված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղ ներ` 
գեղարվեստական, գեղազարդման նպա-
տակների և գեղարվեստական տպագրության 
համար. պաշտպանական նախաներկային 
պատվածքներ տրանսպորտային միջոցների 
շրջանակների, ամրաշրջանակների համար. 
նախաներկեր. պատվածքներ (ներկեր). 
թանձր հակակոռոզիական քսուքներ. հակա-
կոռոզիական յուղեր. հակակոռոզիական բաղա-
դրություններ տրանսպորտային միջոցների 
համար. պաշտպանական պատրաստուկներ 
մետաղների համար. մետաղները խունացումից 
պաշտպանող բաղադրություններ.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման, ճարպազերծման 
և հղկամշակման համար. օճառներ. 
օծանելիքային իրեր, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
հեղուկներ ապակիների մաքրման համար, 
այդ թվում` հողմապակիների. ողորկման 
մոմեր. պատրաստուկներ ժանգի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ ներկերի հեռացման 
համար. պատրաստուկներ փայլ հաղորդելու 
(ողորկման) համար. ճարպազերծող միջոցներ 
ավտոմոբիլների համար. ճարպազերծող 
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միջոցներ (բացառությամբ արդյունաբերական 
նպատակների համար օգտագործվողների). 
օծանելիք. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն).

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. սննդային հավելա-
նյութեր մարդու և կենդանինների համար. 
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնա լցման և ատամների ծեփապատ-
ճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների 
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, 
հերբիցիդներ. առաջին օգնության 
դեղարկղեր (լրացված). հոտազերծիչներ 
(բացառությամբ մարդու և կենդանիների 
օգտագործման համար նախատեսվածների). 
պատրաստուկներ օդի մաքրման համար. 
հոտազերծիչներ օդի թարմացման համար. 
ճամփորդական դեղատնային հավաքակազմեր 
(լիքը). ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ 
նպատակների համար.

դաս 7. շարժիչների խլարարներ. յուղման 
օղեր (մեքենաների մասեր). մեքենաների 
գլաններ. գլանների մխոցներ. շարժիչների 
շարժափոկեր. յուղի տակնոցներ. շարժիչների 
քարտերի տակնոցներ. շարժիչների գլանների 
գլխիկներ. գլանների գլխիկների կափարիչներ. 
շարժիչների կափարիչներ. ծնկաձև լիսեռներ. 
փոկանիվներ (մեքենաների մասեր). մոտորների 
և շարժիչների քարտերներ. արտանետման 
կարճախողովակներ շարժիչների համար. 
ներթողման կոլեկտորներ, ցանկապատող 
(պատնեշող) կարճախողովակներ. զտիչներ 
(մեքենաների կամ շարժիչների մասեր). 
զտիչներ շարժիչներում հովացնող օդի 
մաքրման համար. օդային զտիչներ շարժիչների 
համար. շարժիչների օդափոխիչներ. յուղի 

ռադիատորներ, յուղի հովացման սարքեր. 
ներքին այրման շարժիչների վառոցքի 
մոմեր. օղեր, խցանիչ միջադիրներ 
շարժիչների համար. շարժիչների հովացման 
ռադիատորներ. ներքին այրման շարժիչների 
վառոցքի սարքեր. մղիչներ. տուրբաճնշակներ. 
էլեկտրական գեներատորներ. ճնշակներ 
(մեքենաներ). մեքենաների, շարժիչների և 
մոտորների կառավարման հիդրավլիկական 
մեխանիզմներ. պոմպեր (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր). փոփոխական հոսանքի 
գեներատորներ. փականներ (մեքենաների 
մասեր).

դաս 9. չափիչ սարքեր. չափիչ գործիքներ. 
լիցքավորող սարքեր. լիցքավորող սարքեր 
կուտակչային մարտկոցների համար. 
սարքավորանք հեռակառավարման համար. 
մարտկոցներ, կուտակիչներ, գալվանական 
տարրեր և մարտկոցների տարրեր. 
վառելիքային մարտկոցներ, վառելիքային 
տարրեր. խոսակցական ապարատներ. հեռա-
խոսային ապարատներ. նավագնացական 
սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար. 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրա գրա-
յին ապահովում. համակարգչային ծրագրեր. 
ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. էլեկտրական 
մալուխներ. էլեկտրահաղորդալարեր. ներ-
բեռնվող էլեկտրոնային հրապարակումներ. 
պահպանական ազդանշանային սարքեր.  
մագնիսներ. անհատական պաշտպանության 
միջոցներ դժբախտ պատահարներից. 
էլեկտրական սարքեր գողությունները 
կանխելու համար. կանխող եռանկյուններ 
անսարք տրանսպորտային միջոցների 
համար. կոդավորված բանալի-քարտեր. 
կերպափոխիչներ (էլեկտրական). ձայնագրիչ 
և պատկերների ձայնագրման ապարատուրա. 
ձայնի և պատկերի վերարտադրման սարքեր. 
ճնշման չափիչներ. պատյաններ, ծածկոցներ, 
պայուսակներ համակարգիչների համար. 
պատյաններ և ծածկոցներ  կոդավորված 
բանալի-քարտերի համար. պատյաններ, 
թղթապանակներ, պայուսակներ տեղեկա-
կիրների պահպանման համար. բջջային 
հեռախոսների աքսեսուարներ. բջջային հեռա-
խոսների պատյաններ, ծածկոցներ. քուղեր 
բջջային հեռախոսների համար. ստիլուսներ, 
մատիտներ սենսորային վահանների համար. 
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համակարգիչների  կից  սարքեր. «մկնիկ» 
տեսակի մանիպուլյատորներ (համակար գիչ-
ների կից սարքեր). մկնիկների գորգեր. ակնոց-
ներ (օպտիկա). ակնոցների պատյաններ. քուղեր  
քթակնոցների  համար.  գոտիներ  և   քուղեր 
էլեկտրոնային սարքերի համար. պաշտ պանիչ 
սաղավարտներ, սաղավարտաձև պաշտ-
պանիչ գլխարկներ. գոտիներ և քուղեր պլան-
շետային համակարգիչների համար. բջջային 
սարքերի և պլանշետային համակարգիչների 
աքսեսուարներ. ականջակալներ. ականջա-
պանակներ. բարձրախոսներ. անլար լրա-
կազմեր բջջային սարքերի համար. բջջային 
սարքերի և պլանշետային համակարգիչների 
էկրանների պաշտպանիչ սարքեր. դեկո-
րատիվ պաշտպանիչ խցափակիչներ, 
խցաններ բջջային սարքերի և պլանշետային 
համակարգիչների ականջակալների միացման 
բնիկների համար. դեկորատիվ մագնիսներ. 
դաստակների հենարաններ համակարգիչների 
հետ աշխատանքի համար. լազերային 
ցուցափայտեր. մոնոպոդներ, անհատական 
հենարաններ լուսանկարչական ապարատների 
համար. լուսանկարչական ապարատների 
կալաններ. օրգանայզերներ մալուխների 
և քուղերի համար. սելֆիի ձողեր (ձեռքի 
մոնոպոդներ).

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական 
սարքեր. տրանսպորտային միջոցների 
օդի լավորակման տեղակայանքներ. օդի 
զտման տեղակայանքներ. հակաշլացուցիչ 
հարմարանքներ տրանսպորտային միջոցների 
համար (լամպերի պարագաներ). հակա-
սառցապատիչներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. օդափոխիչներ (օդի լավորակման 
տեղակայանքների մասեր). ցոլալապտերներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ջեռուցման տեղակայանքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ապարատներ օդի կամ ջրի  իոնացման 
համար. լամպեր ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների շրջադարձի ցուցիչների համար. 
լուսավորման տեղակայանքներ. խցաններ 
ռադիատորների համար. ջեռուցման 
ռադիատորներ. անդրադարձիչներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. սառնարա-

նային ապարատներ և մեքենաներ. օդափոխիչ 
ապարատներ և տեղակայանքներ (օդի 
լավորակում) տրանսպորտային միջոցների 
համար. էլեկտրական լամպեր. լամպերի 
կոթառներ. լուսացրիչներ. առկայծող 
լուսարձակներ.

դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային 
և ռելսային տրանսպորտային  միջոց-
ներ. տարբեր նշանակության ավտո-
մեքենաներ փոխադրման համար. 
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներ. 
վագո նիկներ. բեռնատար ավտոմոբիլներ. 
ֆուրգոններ (տրանսպորտային միջոցներ). 
արտաճանապարհային տրանսպորտային 
միջոցներ. ավտոբուսներ. կեմպերներ (տնակ-
ավտոմեքենաներ), ռեկրեացիոն ավտո-
մեքենաներ (տնակ-ավտոմեքենաներ), 
ավտո ֆուրգոններ, որոնք համալրված են 
խոհա նոցով, քնելու տեղերով, զուգարանով. 
սպորտային ավտոմոբիլներ. մրցարշավային 
ավտոմեքենաներ. ապրանքատար  մեքենա-
ներ. ամբարձիչով սայլակներ. տրակտորներ, 
այդ թվում` սայլակ քարշակներ, տրակտոր 
քարշակներ. քարշակներ և կիսաքարշակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. ցամա-
քային, օդային և ջրային տրանսպորտային 
միջոցների մասեր. ցամաքով, օդով և ջրով 
փոխադրվող միջոցներ. շարժիչներ ցամա քային 
տրանսպորտային միջոցների համար. մոտոր-
ներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
թափքեր. տրանսպորտային միջոցների 
ամրա շրջանակներ. փոխհաղորդակներ 
ցամա քային տրանսպորտային միջոցների 
համար. փոխհաղորդման մասեր ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների համար. 
կարդանալիսեռներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. ատամն-
անիվներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. կցորդիչների ագույցներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. սռնիներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. կախոցների մեղմիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. մեղմիչ 
զսպանակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների 
անիվներ. անվակալանդներ տրանսպորտային 
միջոցների անիվների համար. անվակունդեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
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ինքնասոսնձվող ռետինե մակադրակներ 
դողերի օդախցիկները նորոգելու համար. 
արգելակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. արգելակային կոճղակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
հողմապակիներ. ապակեմաքրիչներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. տրանս-
պորտային միջոցների թափարգելներ. 
ղեկի մեխանիզմներ ցամաքային 
տրանս պորտային միջոցների համար. 
ազդանշանային շչակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. շրջադարձի ցուցիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանսպորտային միջոցների նստոցներ. 
անվտանգության գոտիներ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. նստոցների 
գլխակալներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. հետընթացքի ազդասարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
հակահափշտակիչ հարմարանքներ 
տրանս պորտային միջոցների համար. 
անվտանգության բարձիկներ (ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների անվտան-
գության միջոցներ). հետևի դիտահայելիներ. 
թափքերի ամբարձիչ մեխանիզմներ 
(ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
մասեր). պարագաներ, հիմնակմախքներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
մակադրակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. բեռնախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցեխապաշտպան 
վահանակներ. հակասահքային շղթաներ. 
պատյաններ տրանսպորտային միջոցների 
համար. պատյաններ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. օդապոմպեր 
(տրանսպորտային միջոցների պիտույքներ). 
տրանսպորտային միջոցների բեռնախցիկներ 
դահուկների համար. սիգարետի վառիչներ 
տրանսպորտային միջոցների վահանակների 
վրա. մանկական անվտանգ նստոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների հետգցովի 
թափքածածկեր. տրանսպորտային միջոցների 
դռներ. տիեզերական ապարատներ. 
ինքնաթիռներ. ջրային ինքնաթիռներ. թռչող 
ապարատներ. սայլեր. մոտոցիկլետներ. 
կատերներ. լաստանավեր (նավեր). նավեր. 
զբոսանավեր. հեծանիվներ. ձայնային նախա-
զգուշացման համակարգեր հեծանիվների 
համար. շղթաներ հեծանիվների համար. 

շարժիչներ հեծանիվների համար. թամբեր 
մոտոցիկլետների համար.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաստառներ և պաստառապատման 
նյութեր (ոչ մանածագործական). պատվածքներ 
հատակների համար. գորգեր ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա-
յություններ. տրանսպորտային միջոցների, 
դրանց կառուցվածքային դետալների և 
հիմնակմախքների մանրածախ և մեծածախ 
վաճառք. տեղային ներկայացուցչություն 
տրանսպորտային միջոցների բնագավառում, 
միջնորդային գործունեություն տրանս-
պորտային միջոցների բնագավառում. 
ապրանքների առաջխաղացում երրորդ 
անձանց համար. տեղեկատվության հավաքում 
տվյալների համակարգչային բազաներից. 
տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալների 
համակարգչային հիմնապաշարներում. 
գովազդ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ներմուծման - արտահանման գործա-
կալություններ. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների մասին տեղեկատվության 
տրամադրում, մասնավորապես` սպառողական 
ապրանքների և գների համեմատման 
մասին տեղեկատվություն. տեղեկատվական 
ծառայություններ, մասնավորապես` վառելիքի 
բնագավառում գների համեմատման մասին 
տեղեկատվության տրամադրում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ. ապահո-
վագրություն դժբախտ պատահարներից. 
միջնորդություն վարձակալման դեպքում. 
սպասարկում կրեդիտ և դրամական քար-
տերով. ֆինանսական տեղեկատվություն. 
ֆինանսավորում. կրեդիտային քարտերի 
թողարկում. բանեցրած ավտոմեքենաների 
գնահատում. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների ապահովագրություն. ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների և 
դրանց դետալների, մասերի լիակատար 
երաշխիքային ծառայությունների ապահովում. 
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լայն երաշխիքային ծառայություններով  
ապահովագրության տրամադրում, երկարա-
ձգված ժամկետով երաշխիքային ապահո-
վագրության տրամադրում. գործոնում. 
վարկավորում գրավի դիմաց. վարկերի  
ընձեռում (ֆինանսավորում). ավտոմեքենաների 
վարձակալության և վարձույթի գործառ-
նությունների ֆինանսավորում. սպասարկում 
դեբետ քարտերով.

դաս  37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում. ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների, 
դրանց կառուցվածքային դետալների 
և հիմնակմախքների վերանորոգում և 
տեխնիկական սպասարկում. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների, դրանց 
կառուցվածքային դետալների և հիմնա-
կմախքների վերանորոգման և տեխնիկական 
սպասարկման մասին տեղեկատվության 
տրամադրում. տրանսպորտային միջոցների 
ամրաշրջանակների  և թափքերի մասերի 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
էներգիայի բաշխման կամ կարգավորման 
համար ապարատների և մեքենաների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
լիցքավորման սարքերի վերանորոգում կամ 
տեխնիկական սպասարկում. մարտկոցների, 
կուտակիչների, գալվանական տարրերի 
և մարտկոցների տարրերի վերանորոգում 
կամ տեխնիկական սպասարկում. ներքին 
այրման շարժիչների վերանորոգում կամ 
տեխնիկական սպասարկում. ներքին այրման 
շարժիչների մասերի վերանորոգում կամ 
տեխնիկական սպասարկում. շարժիչների 
մասերի վերանորոգում կամ  տեխնիկական 
սպասարկում. գեներատորների վերանորոգում 
կամ տեխնիկական սպասարկում. 
հեռահաղորդակցման սարքերի և ապարատների 
վերանորոգում կամ տեխնիկական սպա-
սարկում. էլեկտրոնային մեքենաների, ապա-
րատների և դրանց մասերի վերանորո գում 
կամ  տեխնիկական սպասարկում. օգնություն 
(վերանորոգում) տրանսպորտային միջոցների 
վնասման, կոտրման դեպքում. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցներում ներառված 
բաղադրիչների մասին տեղեկատվության 
տրամադրում, այդ թվում` մարտկոցի 
լիցքավորման վիճակի, տրանսպորտային 

միջոցների գտնվելու վայրի, փոխադրման 
հեռավորության, տրանսպորտային միջոցների 
լիցքավորման կայանների գտնվելու վայրի, 
տրանսպորտային միջոցների ներքին և 
արտաքին ջերմաստիճանի, օդի լավորակման 
վիճակի մասին տեղեկատվության տրամա-
դրում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռահա-
ղորդակցություն տրանսպորտային միջոց ների 
վրա տեղադրված ապարատուրայի օգտա-
գործմամբ. համակարգչային տերմինալների 
միջոցով կապ. հեռախոսակապ. դեպի համա-
ցանց մուտքի տրամադրում. համակարգչի 
միջոցով   հաղորդագրությունների, ձայնի 
և պատ կերների հաղորդման ապահովում. 
տրանս պորտային միջոցների վրա տեղադրված 
ապարատուրայից ստացված թվային տվյալ-
ների հաղորդում. դեպի տվյալների բազաներ 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցական 
կապի համար սարքավորանքի վարձույթ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
տեղեկատվություն փոխադրումների հար-
ցերով. ավտոմոբիլային փոխադրումներ. 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ. 
օգնություն տրանսպորտային միջոցների 
վնասվածքների դեպքում (քարշակում). 
ուղևորային փոխադրումներ. ուղևորների 
և ապրանքների փոխադրման հարցերով 
տեղեկատվության տրամադրում. փոխա-
դրումների հարցերով տեղեկատվություն, 
մասնավորապես` ամենահարմարավետ 
երթուղու  կանխատեսում, երթուղայնացում 
ձայնի միջոցով, ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցներում ներառված բաղադրիչների 
միջոցով վարորդների հարմարավետության 
և գտնվելու վայրի մասին տեղեկատվության 
տրամադրում. ավտոմոբիլների կայանա-
տեղերի ծառայություններ. տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ, լիզինգ. միջնորդություն 
փոխադրումների ժամանակ. վարորդների 
ծառայություններ. ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների օգտագործված մասերի 
հավաքում. ՋիՓիԷս (GPS) համակարգի 
միջոցով տրամադրվող նավագնացական 
ծառայություններ.
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դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
գրքերի և պարբերականների ինտերակտիվ 
հրապարակում. տեքստային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային 
նյութերի. մրցանակաբաշխությունների կազ-
մա կերպում (ուսումնական կամ զվարճալի). 
սպորտային մրցումների կազմակերպում. 
ավտոսպորտի մրցումների կազմակերպում 
կամ կառավարում. ավտոսպորտի և (կամ) 
ավտոմրցարշավային միջոցառումների տոմ-
սերի ամրագրում. տրանսպորտային միջոց-
ներ վարելու ուսուցում. տեղեկատվություն 
կրթության և դաստիարակության հարցերով. 
կրթադաստիարակչական ծառայություններ. 
սպորտային սարքերի տրամադրում. 
սպորտային սաքավորումների վարձույթ՝ 
բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների. 
խաղադահլիճների ծաառայությունների տրա-
մադրում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160120  (111) 25108
(220) 11.02.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 11.02.2026
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(442) 01.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր (ոչ 
էլեկտրական). մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. հանքանյութեր. խցանման 
մետաղական փոքրիկ թասակներ շշերի 

համար, պսակող մետաղական խցաններ 
(կրոնեն խցաններ) շշերի համար, մետաղական 
խուփեր շշերի համար. խցանման մետաղական 
միջոցներ շշերի համար. մետաղական 
օղակներ բանալիների համար. արձանիկներ 
սովորական մետաղներից. մետաղական 
խորհրդանշաններ տրանսպորտային միջոց-
ների համար. անգլխիկ գամեր (երկաթեղեն 
իրեր). մետաղական փականքներ (բացա-
ռությամբ էլեկտրականների), կողպելու 
մետաղական հարմարանքներ, բացառությամբ 
էլեկտրականների. տարբերիչ մետաղական 
ցուցանակներ. մետաղական արկղեր գործիք-
ների համար. բանալիներ. մետաղական 
բեռնապիտակներ ուղեբեռի համար. մետա-
ղական զսպանակեռիկներ. մետաղական 
դարակաշարեր գինու համար.

դաս  8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր, պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ. գործիքների հավաքակազ-
մեր մատնահարդարման համար. գործիքների 
հավաքակազմեր ոտնահարդարման համար. 
եղունգների ունելիներ, կծաքցաններ. 
եղունգների սղոցիկներ. ընկուզաջարդիչներ. 
կտրող գործիքներ. մկրատներ. պտուտա-
կահաններ. պիտոյատուփեր սափրվելու 
պարագաների համար. դարձակներ (ձեռքի 
գործիքներ). մանեկադարձակներ. մուրճեր 
(ձեռքի գործիքներ).

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, 
զարդեր, թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ 
և այլ ժամանակաչափ սարքեր. կոլեկցիոն 
մետաղադրամներ. ճարմանդներ. ձեռքի 
ժամացույցներ. ժամացույցներ բացառությամբ 
ձեռքի. կախազարդեր բանալիների համար. 
դարձածալերի վրայի կրծքանշաններ ազնիվ 
մետաղներից. գնդասեղներ փողկապների 
համար. կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային և կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենա ներ 
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և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտո-
ղական ձեռնարկներ (բացառությամբ 
սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր 
փաթեթավորման համար, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. անձնագրերի 
կազմեր. բռնիչներ փաստաթղթերի համար 
(գրասենյակային պիտույքներ). կազմեր 
(գրասենյակային պիտույքներ). օրացույցներ. 
թղթե դրոցներ գրաֆինների համար. սեղմիչներ 
թղթադրամների համար. նամակաթուղթ. 
բլոկնոտներ (գրասենյակային պիտույքներ). 
բլոկնոտներ. պրեսպապյե.  դրոցներ 
գրիչների և մատիտների համար. մատիտների 
բռնիչներ. մատիտներ. գրչածայրերով գրիչներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմներ. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). պատճենատիպ նկարներ. թղթյա 
կամ պլաստմասսայե պարկեր (ծրարներ, 
տոպրակներ) փաթեթավորելու համար. 
պիտակներ ավտոմեքենաների թափարգելների 
համար. ոչ կաշվե բեռնապիտակներ ուղեբեռի 
համար. գծագրության  քանոններ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ, ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. խարազաններ, մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
թիկնապայուսակներ. պորտֆելներ (կաշվե 
արդուզարդ). այցեքարտերի թղթապանակներ. 
քսակներ, պորտմաններ. բեռնապիտակներ 
ուղեբեռի համար. տնտեսական մեծ 
պայուսակներ. դրամապանակներ. դատարկ 
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի համար. 
բանալիների պատյաններ. տնտեսական 
պայուսակներ. կաշեփոկիկներ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ վրձինների). 
նյութեր խոզանակային իրերի համար. 
մաքրման և հարդարման հարմարանքներ. 
պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, հախճ-
ապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 

ընդգրկված չեն այլ դասերում.  էլեկտրական 
և ոչ էլեկտրական հարմարանքներ շշեր 
բացելու համար. դրոցներ գրաֆինների 
համար (բացառությամբ թղթե և սեղանի 
սպիտակեղենի համար նախատեսվածների). 
սկուտեղներ կենցաղային  նպատակների 
համար. բյուրեղապակյա ամանեղեն (ապակե). 
ձողիկներ ուտելիս օգտագործելու համար 
(խոհանոցային պարագաներ). պիտոյատուփեր 
զբոսախնջույքների համար (ամանեղենի 
հավաքակազմով). ոչ էլեկտրական դյուրա-
կիր սառցապահարաններ. արձանիկներ 
ճենապակուց, խեցեղենից, կավից կամ 
ապակուց. գավաթներ. անոթներ խմելու 
համար. ջերմամեկուսիչ  տարողություններ. 
պլաստմասսայե բռնիչներ շշերի համար. 
սափորներ. սկահակներ. խոհանոցային սպասք 
սնունդ պատրաստելու համար, ոչ էլեկտրական. 
լաթեր մաքրության  համար. բռնիչներ 
անձեռոցիկների համար (կոնտեյներներ). 
պատյաններ անձեռոցիկների տուփերի համար.

դաս 24. գործվածքներ և մանածա-
գործական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. անկողնու ծածկոցներ 
և սեղանի ծածկոցներ. վերմակներ. 
ամանատակեր (սեղանի սպիտակեղեն). 
սրբիչներ մանածագործական նյութերից.  
դրոշակներ. դրոշներ, բացառությամբ 
թղթից պատրատվածների. թաշկինակներ 
մանածագործական նյութերից. ճամփորդական 
ծածկոցաշալեր.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
գոտիներ (հագուստ).  գլխարկներ (գլխի 
ծածկոցներ). բոլորագլխարկներ. հովարներ 
(գլխի ծածկոցներ). վզպատներ. կաշնեներ. 
շալեր. փողկապներ.  բլուզներ. աշխատանքային 
հագուստ, հատուկ հագուստ ավտոմոբի-
լիստների համար. բաճկոններ (հագուստ). 
տրիկոտաժ (հագուստ).  եղջերվամուշտակներ. 
շապիկներ. պուլովերներ. սվիտերներ.  տաք 
վզպատներ (հագուստ). բազկապատներ 
(հագուստ). ձեռնոցներ (հագուստ). կիսա-
կոշիկներ. ականջակալներ (հագուստ). 
գլխակապեր  (հագուստ).

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնա ծառի 
զարդեր. ռադիոկառավարվող տրանս-
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պորտային միջոցներ (խաղալիքներ). լուսային 
և ձայնային էֆեկտներով խաղալիքներ. 
թավշյա խաղալիքներ.  խոշորածավալ 
մոդելներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ավտոմեքենաներ (խաղալիքներ), 
տարնսպորտային միջոցներ (խաղալիքներ). 
խաղալիք սաղավարտներ. հարմարանքներ 
հողի գնդերը տեղը դնելու համար (գոլֆի 
պարագաներ). ցցիկներ գոլֆի համար, դրոցներ 
գոլֆի գնդակների համար. անիվներով կամ 
առանց անիվների պայուսակներ գոլֆի 
մականների համար. դահուկներ. գնդակներ 
խաղալու համար.  սարքեր բիլիարդ խաղալու 
համար. գլուխկոտրուկներ, կազմված պատ-
կերներ կազմող տարրերի հավաքածուից 
(փազլներ). շաշկի (խաղ). շախմատ. 
խաղաթղթեր. ավտոմատներ տեսախաղերի 
համար. սպորտային սարքավորանք:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160161  (111) 25109
(220) 17.02.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 17.02.2026
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(442) 01.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդու համար:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20160163  (111) 25110
(220) 17.02.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 17.02.2026
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(442) 01.04.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. պատվաստանյութեր մարդու համար: 

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20160199  (111) 25111
(220) 19.02.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 19.02.2026
(730) Մարինե Մնացականի Սարգսյան, Երևան, 
Մայիսի 9-ի փ., շ. 11ա, բն. 9, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

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

դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:
_____________________

(210) 20160206 (111) 25112
(220) 23.02.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 23.02.2026
(730) «Բադալյան եղբայրներ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աբովյան 37, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

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

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20160278  (111) 25113
(220) 10.03.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 10.03.2026
(730) Յագուար Լենդ Ռովեր Լիմիթիդ, GB 
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(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ 

և դրանց մասեր և աքսեսուարներ, որոնք 
ընդգրկված են 12-րդ դասում. հեծանիվներ. 
մանկական սայլակներ և նորածնի սայլակներ. 

դաս 35. նոր և օգտագործված տրանս-
պորտային միջոցների, դրանց մասերի 
և աքսեսուարների մեծածախ վաճառք և 
վաճառքի առաջխաղացում. ավտոմեքենաների 
արդյունաբերությանը վերաբերող ապրանքների 
վաճառքի և ծառայությունների առաջխաղացում 
երրորդ անձանց համար, որը նախատեսում 
է համացանցով առաջխաղացման նյութերի 
և ապրանքների մասին տեղեկատվության 
տարածում տպագրված նյութերի, ձայնա- 
և տեսագրությունների, հեռուստա- և 
ռադիոգրառումների, առցանց գովազդի և 
առաջխաղացման  մրցումների և մրցակցության  
տարածման միջոցով. ավտոմեքենաների, 
ավտոմեքենաների մասերի և աքսեսուարների  
մանրածախ վաճառք. ավտոմեքենաների 
մանրածախ վաճառքի միջնորդային (դիլերային) 
ծառայություններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160353 (111) 25114
(220) 22.03.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 22.03.2026
(730) «Պյոտր ֆոտո էքսպրես» ՍՊԸ, ք. 
Վանաձոր, Գարեգին Նժդեհ 1/23, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(526) «Photo» և «EXPRESS» գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ և կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ.
դաս 40. տպագրություն, լուսանկարների 

տպագրություն.
դաս 41. ֆոտոստուդիայի ծառայություններ:

_____________________

(210) 20160354 (111) 25115
(220) 22.03.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 22.03.2026
(730) «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
57/2, AM 
(442) 14.04.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
վար դա գույն, բաց կանաչ և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 35. առևտուր, մասնավորապես՝ 
օծանելիքի և կոսմետիկայի առևտուր :

_____________________

(210) 20160430 (111) 25116
(220) 05.04.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 05.04.2026
(730) Ջիլիդ Սայընսիզ Այըրլենդ ՅուՔ, IE 
(442) 16.05.2016
(540) 
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(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20160461  (111) 25117
(220) 15.04.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 15.04.2026
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 16.05.2016
(310) 30114   (320) 16.10.2015   (330) AD
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է փիրու-
զագույն, բաց կանաչ, սպիտակ և մոխրագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160464 (111) 25118
(220) 18.04.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 18.04.2026
(730) «Միստիֆյումս» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 
18, թիվ 5, AM 
(442) 01.06.2016

(540) 

(526) «healthy», «sumptuous» և «beautiful» բառերն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 35. էլեկտրոնային սիգարետների, 
էլեկտրոնային սիգարետների հեղուկի և 
պարագաների առևտուր:

_____________________

(210) 20160493 (111) 25119
(220) 22.04.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 22.04.2026
(730) «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» 
ՓԲԸ, Երևան, Ա. Արմենակյան 127, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքանյութեր.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
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պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

_____________________

(210) 20160494 (111) 25120
(220) 22.04.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 22.04.2026
(730) «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» 
ՓԲԸ, Երևան, Ա. Արմենակյան 127, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ 
և շինություններ. մետաղյա նյութեր 
ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատ րաստված  իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. հանքանյութեր.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 

այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ 
(բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:  

_____________________

(210) 20160519  (111) 25121
(220) 29.04.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 29.04.2026
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետ-
ստվեննոստյու «ԲՈՒՆԳԵ ՍՆԳ», RU 
(442) 16.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. գետնընկույզի յուղ. կոկոսի յուղ. 

բուսական յուղ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160582 (111) 25122
(220) 10.05.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 10.05.2026
(730) Նարեկ Ավայան, Երևան, Բագրատունյաց 
2-րդ նրբ., տուն 8, AM 
(442) 01.06.2016
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(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________

(210) 20160583 (111) 25123
(220) 10.05.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 10.05.2026
(730) Նարեկ Ավայան, Երևան, Բագրատունյաց 
2-րդ նրբ., տուն 8, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________

(210) 20160584 (111) 25124
(220) 10.05.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 10.05.2026
(730) Նարեկ Ավայան, Երևան, Բագրատունյաց 
2-րդ նրբ., տուն 8, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________

(210) 20160592  (111) 25125
(220) 11.05.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 11.05.2026
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU 
(442) 16.06.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք 
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա-
բերական և գիտական նպատակներով, 
լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, 
այգե գործության և անտառաբուծության մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստ մասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ-
մարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. 
սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 
նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. 
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայքա-
յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրության համար.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և 
շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար. մետաղյա ճոպաններ և լարեր (ոչ 
էլեկտրական). մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. հանքանյութեր.
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դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույք-
ներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողա-
կան նյութեր և դիտողական ձեռնարկ ներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 17. չմշակված և մասնակի մշակված 
կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար 
և այդ նյութերի փոխարինիչներ. մասնակի 
մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, 
խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա 
ճկուն խողովակներ.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր և 
բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուց-
վածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա 
հուշարձաններ.

դաս 22. ճոպաններ և պարաններ. 
առասաններ, ցանցեր. վրաններ, ծածկարաններ 
և բրեզենտ, առագաստներ. պարկեր. 
խծուծման նյութեր (բացառությամբ թղթից, 
ստվարաթղթից,  ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքահումք.

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

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբե-
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ. 

համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակում և կատարելագործում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160596 (111) 25126
(220) 12.05.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 12.05.2026
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 
(442) 16.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ. ծխելու ծխախոտ. չիբուխի ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ, 
ծամելու ծխախոտ (սնուս). սիգարետներ, 
պապիրոսներ, էլեկտրոնային սիգարետներ, 
սիգարներ, սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու 
պիտույքներ, ընդգրկված 34-րդ դասում. 
սիգարետի թուղթ, պապիրոսի թուղթ, 
սիգարետի պարկուճներ և լուցկի:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160608 (111) 25127
(220) 16.05.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 16.05.2026
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանա-
քեռցու 129/3 շ., բն. 19, AM 
(442) 01.06.2016
(540) 

(526) «betting cafe» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:
_____________________
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(210) 20160611  (111) 25128
(220) 16.05.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 16.05.2026
(730) Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US 
(442) 16.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ առևտրի ծառայու-

թյուններ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160612  (111) 25129
(220) 16.05.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 16.05.2026
(730) Հերբալայֆ Ինթըրնեշնլ, Ինք., US 
(442) 16.06.2016
(540) 

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

դաս 35. մանրածախ առևտրի ծառայու-
թյուններ: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160627  (111) 25130
(220) 24.05.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 24.05.2026
(730) «Արտեֆակտ» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց  
51/2, բն. 66, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպի տակ և փիրուզագույն գունային համակ-
ցությամբ:

(511) 
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20160632  (111) 25131
(220) 24.05.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 24.05.2026
(730) Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ., IT 
(442) 16.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղի բուժման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20160635 (111) 25132
(220) 24.05.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 24.05.2026
(730) Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ., IT 
(442) 16.06.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 

քաղցկեղի բուժման համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________
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(210) 20160661  (111) 25133
(220) 30.05.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 30.05.2026
(730) Արթուր Սախկալյան, Երևան, Սունդուկյան 
23, 78, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

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

դաս 41. ֆիլմերի արտադրություն.
դաս 43. ռեստորան:

_____________________

(210) 20160668 (111) 25134
(220) 01.06.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 01.06.2026
(730) «Մոսինի» ՍՊԸ, Երևան, Անտառային 
160/11, բն. 9, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

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

դաս 25. տրիկոտաժե հագուստ:
_____________________

(210) 20160683 (111) 25135
(220) 07.06.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 07.06.2026
(730) «Տավինկո» գինու-կոնյակի գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Տափերական, Պ. 
Սևակի 51, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160685 (111) 25136
(220) 07.06.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 07.06.2026
(730) «Հրազդանի էներգետիկ կազմակեր-
պություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ, Կոտայքի մարզ, 
ք.Հրազդան, Գործարանային 1, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր (R:250, G:O, B:O, C:O, M:95, Y:100, K:0), 
կապույտ(R:0, G:51, B:153, C:100, M:95, Y:7, K:11), 
մոխրագույն (R:204, G:204, B:204, C:0, M:0, Y:0, 
K:2) և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 39. էլեկտրական և ջերմային էներ-
գիայի բաշխում.
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դաս 40. էլեկտրական և ջերմային էներ-
գիայի արտադրություն:

_____________________

(210) 20160729  (111) 25137
(220) 09.06.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 09.06.2026
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 01.07.2016
(310) 30284   (320) 11.12.2015   (330) AD
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-

խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. 
ծխելու պիտույքներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20160735  (111) 25138
(220) 13.06.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 13.06.2026
(730) Դավիթ Վենգերի Ղազարյան, Երևան, 
Բագրատունյաց 70/18, AM 
(442) 01.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 31. թարմ մրգեր և բանջարեղեն, 

գյուղատնտեսական, այգեգործական մթերք-
ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում: 

_____________________

(210) 20160833 (111) 25139
(220) 30.06.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 30.06.2026
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 
փող., շենք 3, բն. 54, AM 

(442) 18.07.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դիետիկ հավելումներ մարդկանց և 

կենդանինեերի համար. մանկական սնունդ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացա հա-
տիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր և 
բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

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

_____________________

(210) 20160834 (111) 25140
(220) 30.06.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 30.06.2026
(730) Արսեն Մելիքսեթյան, Երևան, Արաբկիր 51 
փող., շենք 3, բն. 54, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 
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(511) 
դաս 5. դիետիկ հավելումներ մարդկանց և 

կենդանինեերի համար. մանկական սնունդ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

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

_____________________

(210) 20160891  (111) 25141
(220) 06.07.2016 (151) 21.10.2016
   (181) 06.07.2026
(730) «Օնլայն մարկետ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի պող., շ. 20, բն. 3, AM 
(442) 18.07.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մանու-
շա կագույն գույնով:
(511) 

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույք-
ներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական 
նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ-
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ. առևտուր, օնլայն առևտուր.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. ռադիո-
ծրագրերի հեռարձակում. ձայնա և տեսա-
ծրագրերի փոխանցում և հեռարձակում 
ինտերնետի միջոցով.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
ռադիոծրագրերի պատրաստում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ  և  հետազոտություններ և 
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծումներ և հետա զոտու թյուններ. 
համակարգչային ապա րատների և ծրագրերի 
մշակում և կատա րելագործում:

_____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
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01 . 1 1 . 20 16

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

  3070  10.09.2026 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

  3071  10.09.2026 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

  3072  10.09.2026 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

  3194  09.10.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

  3195  09.10.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

  3196  09.10.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

  3198  09.10.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

  3201  09.10.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

  3202  09.10.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

  3203  09.10.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

  3204  09.10.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

  3205  09.10.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

  3206  09.10.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

  3208  09.10.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

  3212  09.10.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

  3501  16.08.2026 Դը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

  3565  01.10.2026 Դայմլեր ԱԳ, DE

  3566  07.10.2026 Դայմլեր ԱԳ, DE

  3567  07.10.2026 Դայմլեր ԱԳ, DE

  11614  24.07.2026 Դիվելփմենթ սենթր ֆո թիչինգ Չայնիզ ազ ֆորին լենգուիջ

      օֆ դը մինիսթրի օֆ էդյուքեյշն Փի.Ար.Սի., CN

  11624  25.09.2026 «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ, 

     Աշտարակի խճ. 2ա, AM

  11626  28.09.2026 «Մեգատեքս գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Շահամիրյանների փ.3, AM

  11693  23.08.2026 ԱրԷֆԻ/ԱրԷլ, Ինք. Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

  11795  10.11.2026 Ս.Ք. Ջոնսոն ընդ Սան, Ինք., Վիսկոնսինի նահանգ, US

  11900  27.10.2026 «Ակոֆեռ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 1, AM

  12021  26.09.2026 «Գլանժ ալկո» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Արամուս, AM

  12056  21.12.2026 Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP

  12405    20.12.2026 «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

4040

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 11/1 

01 . 1 1 . 20 16

Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20160699
(220) 08.06.2016
(730) Լե շի ինտերնետ ինֆորմեյշն ընդ 
թեքնոլոջի (Պեկին) քորփորեյշն, CN 
(540) 

(511) 
դաս 7. էլեկտրամեխանիկական սարքեր 

ըմպելիքներ պատրաստելու համար, խոհանոցային 
էլեկտրական մեքենաներ, կենցաղային 
էլեկտրական հյութամզիչներ, փոշեկուլներ, լվացքի 
մեքենաներ (սպիտակեղենի համար),  չոր մաքրման  
մեքենա ներ, էլեկտրական սարքեր վարագույրները 
տեղաշարժելու համար, էլեկտրական սարքեր 
բեռնամբարձիչների դռները փակելու համար, 
ապարատներ գազավորված ջրերի արտադրության 
համար, գարեջուր եփելու մեքենաներ, մեկնասարքեր 
շարժիչների համար, շարժիչների օդափոխիչներ, 
խլարարներ շարժիչների համար, պոմպեր 
(մեքենաների մասեր), ամբարձիչներ (մեքենաների 
կամ շարժիչների մասեր), ճնշակներ (մեքենաներ), 
համապիտանի հոդակապեր (կարդանային 
հոդակապեր), էլեկտրական սարքեր դռները 
փակելու համար, մեքենաների կամ շարժիչների 
կառավարման սարքեր, առանցքակալների 
ներդրակներ (մեքենաների մասեր), ամանեղեն 
լվացող մեքենաներ, խոհանոցային էլեկտրական 
պրոցեսորներ, էլեկտրական քրքրիչ մեքենաներ, 
դահուկների եզրակները սրելու էլեկտրական 
գործիքներ, էլեկտրական եզրակահատներ, 
փոշեկուլների խոզանակներ, զտիչներ շարժիչներում 
հովացնող օդը մաքրելու համար, օդաճնշական 
գլաններ (մեքենաների մասեր), հեծանիվներ 
հավաքելու հաստոցներ.

դաս 9. համակարգիչների հիշողության բլոկներ, 
համակարգիչներ, համակարգչային գործառնական 
ծրա գրեր, համակար գիչ ների կից սարքեր, 
սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով քարտեր), 
էլեկտրո նային ներբեռնվող հրապարակումներ, 
համա կարգչային ծրագրեր (ներ բեռնվող ծրագրային 
ապահովում), մկնիկների գորգեր, խաղային ծրագրեր 

համակարգչների համար, ներբեռնվող պատկերների 
ֆայլեր, USB ֆլեշ-կրիչներ, ներբեռնվող հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման համար, 
պլանշետային համակարգիչներ, կոդավորված 
բանալի-քարտեր, քայլաչափներ, լուսապատճենման 
սարքեր (լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, 
ջերմային), կշռման սարքեր և գործիքներ, 
չափիչներ, հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակներ, մոդեմներ, սմարթֆոններ, սմարթ-
ակնոցներ, սմարթ-ժամացույցներ, սմարթֆոնների 
պատյաններ, նավագնացական սարքեր 
տրանսպորտային միջոցների համար (կողային 
համակարգիչներ), սարքավորումներ կապի 
ցանցերի համար, մասնավորապես՝ կոմուտացման 
սարքեր, երթուղարարներ, բազմամուտք կրկնիչներ 
և ցանցային խտարարներ, արբանյակային 
նավագնացական սարքեր, ռադիոհաղորդիչներ 
(հեռակապ), շարժական հեռախոսներ, բջջային 
հեռախոսներ, տեսահեռախոսներ, մարմնի վրա 
կրովի սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
հետևելու համար, սմարթֆոնների ծածկոցներ, 
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ, ականջակալներ, հեռուստացույցներ, 
բարձրախոսների պատյաններ, տեսախցիկներ, 
դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ, մեմբրաններ 
(ակուստիկա), մոնոպոդներ (ձեռքի ամրակալաններ), 
լուսանկարչական ապարատներ, պրոյեկցիոն 
ապարատներ, չափման սարքեր, տրանսպորտային 
միջոցների արագությունը վերահսկող սարքեր, 
ախտորոշման սարքեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների, 
էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ գործիքներ), 
օպտիկական օկուլյարներով (ակնապակիներով) 
գործիքներ, նյութեր էլեկտրահաղորդման գծերի 
համար (լարեր, մալուխներ), չիպեր (ինտեգրալ 
սխեմաներ), էլեկտրական կերպափոխիչներ, 
ցածր լարման սնուցման բլոկներ, տեսաէկրաններ, 
հեռակառավարման ապարատուրա, խցակի 
վարդակներ (էլեկտրական միացումներ), խցակի 
երկժանիներ  (էլեկտրական միացումներ), 
խցակի միացումներ (էլեկտրական), էլեկտրական 
հեռավառոցքային ապարատներ, պաշտպանիչ 
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սաղավարտներ, սաղավարտաձև գլխարկներ, 
սպորտային ակնոցներ, էլեկտրական սարքեր 
գողությունները կանխելու համար, էլեկտրական 
փականներ, լիցքավորող սարքեր կուտակիչների 
համար, ակնոցներ (օպտիկա), էլեկտրական 
մարտկոցներ, շարժական սնուցման աղբյուրներ 
(կուտակչային մարտկոցներ), լուսակայված 
կինոժապավեններ, նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար, տարածադիտակներ, լույս 
անդրադարձնող փրկարարական բաճկոններ, 
մալուխային հեռուստաալիքների ապակոդա-
վորիչներ, թվային հեռուստատեսային ընդունիչներ, 
դիասկոպներ, շարժական հեռախոսներ, վեբ-
խցիկներ, երթուղարարներ.

դաս 11. լուսատուներ, լապտերներ 
տրանսպորտային միջոցների համար, սարքեր 
և տեղակայանքներ սննդամթերքի ջերմային 
մշակման համար, սառցարանային ապարատներ, 
սառնարաններ, տեղակայանքներ օդի լավորակման 
համար, ջեռուցման լամպեր (ջեռուցման տարրեր) 
լոգարանների համար, սարքավորանք լոգարանների 
համար, գրպանի ջերմակներ, ջրի բաշխիչ սարքեր, 
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու 
համար, տոստերներ, էլեկտրական սրճեփներ, 
էլեկտրական շուտեփուկներ (ավտոկլավներ), միկրո-
ալիքային վառարաններ (սնունդ պատրաստելու 
համար), սարքեր և մեքենաներ օդի մաքրման 
համար, կենցաղային էլեկտրական օդափոխիչներ, 
չորուցիչներ մազերի համար, սարքեր ջրի զտման 
համար, ապարատներ ախտահանման համար, 
էլեկտրական ռադիատորներ, շարժական 
դարբնոցներ, սարքեր օդի սառեցման համար, օդի 
լավորակիչներ (կոնդիցիոներներ) տրանսպորտային 
միջոցների համար, լապտերներ մոտոցիկլետների 
համար, գազային վառիչներ.

դաս 12. անվարորդ ավտոմեքենաներ 
(ինքնավար ավտոմեքենաներ), էլեկտրական 
տրասպորտային միջոցներ, սպորտային ավտո-
մոբիլներ, ցամաքային, օդային, ջրային և ռելսային 
տրանսպորտային միջոցներ, մոտոցիկլետներ, 
հեծա նիվներ, եռանիվ տրանսպոր տային միջոցներ, 
մանկա սայլակներ, պինդ դողեր տրանս պորտային 
միջոցների անիվների համար, տրանսպոր տային 
միջոցների ներսի պաստառներ, հեռակառավարվող 
տրանս պորտային միջոցներ, բացառությամբ 
խաղալիքների, շարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար, տրանս-
պորտային միջոցների անվակունդեր, հետևի 

դիտահայելիներ, մանկական անվտանգ նստոցներ 
տրանսպորտա յին միջոցների համար, օդային 
տրանսպորտային միջոցներ, շրջադարձի ցուցիչներ 
հեծանիվների համար, ձայնային նախազգուշացման 
համակարգեր հեծանիվների համար, ղեկանիվներ 
տրանսպորտային միջոցների համար, սկուտերներ 
սահմանափակ հնարավորություններով անձանց 
համար, պատյաններ մանկասայլակների համար, 
նորածինների սայլակներ, տրանսպորտային 
միջոցների կառավարման բռնակներ, սայլակների 
անվակներ (տրանսպորտային միջոցների), 
ավտոմոբիլներ փոխադրման համար զանազան 
նպատակներով, ավտոմոբիլների մոխրամաններ, 
հեծանիվների օդախցիկներ, անխուց դողեր 
հեծանիվների համար, հետևի դիտահայելիներ 
տրանսպորտային միջոցների համար, հեծա նիվների 
անիվներ, ավտոմոբիլների թափքեր, անիվներ 
տրանսպորտայիյն միջոցների համար, մոպեդներ, 
ձեռնասայլակներ, օմնիբուսներ, մակույկներ, 
տրանսպորտային միջոցների շասսիներ, հակա-
հափշտակիչ հարմարանքներ տրանսպորտային 
միջոցների համար, հողմապակիներ.

դաս 16. թուղթ, թղթե սրբիչներ ձեռքերի 
համար, տպագիր արտադրանք, տպագրական 
հրատարակություններ, տեղեկագրեր, հենակալներ 
լուսանկարների համար, պլաստմասսայե 
թաղանթներ փաթեթա վորման համար, գրենական 
պիտույք ներ և պարագաներ, գրա պիտույքներ, 
կնիքներ (գրասենյակային պարագաներ), 
բլոկնոտներ, նկարներ, տպված կտրոններ, 
գրելու պիտույքներ, ճարտարապետական 
մանրակերտներ, ուսուցողական նյութեր 
(բացառությամբ սարքերի), գծա գրական 
տախտակներ, լայնածավալ քանոններ (գծագրական 
քանոններ), կպչուն ժապավեններ (գրենական 
պիտույքներ), գրասարքեր.

դաս 18. կենդանիների կաշիներ, 
դրամապանակներ, սպորտային պայուսակներ, 
պայուսակներ, թիկնապայուսակներ, դատարկ 
կաշվե պայուսակներ փականագործական 
գործիքների համար, կահույքի կաշվե հարդարանք, 
անձրևանոց, ձեռնափայտեր, հեծելասարքերի 
լրակազմեր.

դաս 20. պատվանդաններ (կահույք), աջակցող 
կանգնակներ հեռուստա ցույցների համար, կահա-
վորանք (կահույք), արկղեր խաղալիքների համար, 
հայելիներ, հյուսածո իրեր ծղոտից՝ բացառությամբ 
խսիրների, գեղարվեստական իրեր՝ փայտից, մոմից, 
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գիպսից կամ պլաստմասսայից, օղեր վարագույրների 
համար, բանալիներ կախելու տախտակներ, 
համարների գրանցման ոչ մետաղական թիթեղներ, 
տնակներ տնային կենդանիների համար, 
տարբերիչ ոչ մետաղական ապարանջաններ, 
դագաղներ, անշարժ ոչ մետաղական բաշխիչներ՝ 
անձեռոցիկների, սրբիչների համար, բարձեր, 
սայլակներ (կահույք), դազգահներ, դարակաշարեր, 
ոչ մետաղական գործիքատուփեր, դռների 
ոչ մետաղական հենակներ, տուրիստական 
քնապարկեր, պլաստմասսայե զարդարանքներ 
սննդամթերքի համար, կանգնակներ  և տակդիրներ 
աուդիո սարքավորումների համար (կահույք).

դաս 25. հագուստ, սպորտային տրիկոտաժեղեն, 
հագուստ հեծանվորդների համար, անջրաթափանց 
հագուստ, դիմակահանդեսի կոստյումներ, կոշիկ, 
սպորտային կոշիկներ, կոշիկի սահելը խոչընդոտող 
հարմարանքներ, բոլորագլխարկներ, գլխարկներ 
(գդակներ), տրիկոտաժեղեն, ձեռնոցներ (հագուստ), 
դահուկորդների ձեռնոցներ, վզպատներ, գոտիներ 
(ներքնազգեստ), կրոնական հանդերձանքներ, 
տաբատակալներ, ջրցողի գլխարկներ, դիմակներ 
քնելու համար (հագուստ), հարսանեկան և 
պսակադրության զգեստներ, նորածնի օժիտ 
(հագուստ).

դաս 28. խաղեր, սարքեր խաղերի համար, 
խաղերի կոնսոլների կառավարման վահանակներ, 
ավտոմատներ տեսախաղերի համար, փափուկ 
խաղալիքներ, խաղալիք ատրճա նակներ, տրանս-
պորտային նմուշների ընդարձակ մոդելներ, 
ինքնագլորներ (խաղալիքներ), ավտոմեքենաներ 
(խաղալիքներ), տրանսպորտային միջոցներ 
(խաղալիքներ), դրոններ (խաղալիքներ), խաղա-
թղթեր, սեղանի խաղեր, խաղագնդեր, պայուսակ-
սայլակներ գոլֆի համար, ուժային մարզասարքեր, 
հեծանվային վարժասարքեր, պարագաներ աղեղից 
արձակելու համար, դահուկներ, ձեռնոցներ խաղերի 
համար, ծնկակալներ (սպորտային ապրանքներ), 
միասահուկավոր անվավոր չմուշկներ, ձյունա-
մուճակներ, զարդարանքներ նոր տարվա 
տոնածառերի համար, բացառությամբ էլեկտրական 
լամպերի, մոմերի և հրուշակեղենի, ձկնորսական 
սարքեր, ջնջվող  շերտով վիճակահանության 
տոմսեր, վիճակախաղի վերալիցքավորման 
քարտեր,  ժապավեններ ձեռնաթիակների համար.

դաս 35. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղադրման համար, ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում, մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցադրում 

բոլոր լրատվամիջոցներով, գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն, բիզնեսի կառավարման 
օգնություն, առևտրային լիցենզիաների ապրանք-
ների և ծառայությունների կառավարում երրորդ 
անձանց համար,  ներմուծման-արտահանման 
գործակալություններ, վաճառքի օժանդակություն 
երրորդ անձանց համար, մատակարարման 
ծառայություններ երրորդ անձանց համար 
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերին 
ապրանքներով ապահովում), մարկետինգ, 
առցանց վաճա ռա  տեղի տրամա դրում 
գնողներին և ապրանքներ և ծառա յություն ներ 
վաճառողներին, խորհրդատվություն աշխատա-
կից ների անձնա կազմը կառավարելու հարցերով, 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ 
կապված ծառա յություններ, տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում, առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում, 
հաշվապահական գրքերի վարում, առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ, երաշխավորների 
որոնում, վաճառքի ցուցափեղկերի  վարձույթ, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների 
և  բժշկական նշանակության նյութերի մեծածախ 
կամ մանրածախ վաճառք.

դաս 36. ապահովագրման միջնորդություն, 
տեղեկատվություն ապահովագրության հարցերով, 
սպասարկում կրեդիտ քարտերով, սպասարկում 
դեբետ քարտերով, դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգով, բանկային գործառնությունների 
առցանց իրականացում, ֆինանսավորում, 
ֆինանսական կառավարում, ֆինանսական 
տեղեկա տվության տրամադրում վեբ-կայքերի 
միջոցով, բորսայական միջնորդություն, ֆինան-
սական տեղեկատվություն, ակումբային քարտեր 
օգտագործելու միջոցով զեղչերի տրամադրում 
երրորդ անձանց, թանկարժեք  իրերի գնահատում, 
անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ 
իրականացնող գործակալու թյուններ, 
բարեգործական միջոցների հավաքագրում, 
խնամակալական ծառայություններ, փոխա-
տվության տրամադրում գրավի դիմաց, 
միջնորդային գործունեություն, երաշխավորություն.

դաս 37. տրանսպորտային միջոցների լվացում, 
լուսանկարչական ապարատների վերանորոգում, 
ռետինե անվադողերի վերանորոգում, էլեկտրա-
սարքերի տեղադրում և վերանորոգում, 
համակարգիչների տեղադրում, սպասարկում և 
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վերա նորոգում, տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում, ավտոմեքենաների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում, 
կահույքի խնամք, տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ 
(վառելիքով լիցքավորում և սպասարկում), տրանս-
պորտային միջոցների կուտակիչների լիցքա-
վորում, քարաշինարարական աշխատանքներ, 
երաժշտական գործիքների լարում, հանգստի և 
սպորտային սարքավորումների տեղադրում և 
վերանորոգում, տեղեկատվություն վերանորոգման 
հարցերով, կահույքի պաստառապատում, 
ավտոմոբիլների և այլ տրանսպորտային միջոցների 
ներկման և այլ ծածկույթների պատման ծառա-
յություն ներ, տրանսպորտային միջոցների մաքրում.

դաս 38. հեռուստահեռարձակում, անլար 
հեռարձակում, հաղորդագրությունների փոխանցում, 
համակարգչի միջոցով հաղորդագրությունների և 
պատկերների փոխանցում, օպտիկաթելքային կապ, 
հաղորդագրությունների էլեկտրոնային տախտակ 
(հեռա հաղորդակցական ծառայու թյուններ), 
ինտեր նետին հեռա հաղորդակցական միացման 
ապահովում, ինտերնետում բանա վեճային 
համաժողովների հասանելիության ապահովում, 
տվյալների հիմնապաշար մուտքի ապահովում, 
լրատվական գործակալությունների ծառա-
յություններ, համակարգչային տերմինալներով 
իրագործվող կապ, տեսահաղորդում ըստ 
պահանջի.

դաս 39. տրանսպորտային ծառայություններ, 
ջրային տրանսպորտի վարձույթ, ավտոմոբիլային 
փոխադրումներ, նավատարի ծառայություն, 
ավտոմեքենաների վարձույթ, տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ, վարորդների ծառա-
յու թյուն ներ, պահեստների վարձույթ, ճանա-
պար հորդ ների ուղեկցում, ավտոբուսների 
վարձույթ, տրանսպորտային ծառայություններ 
տուրիստական ուղևորությունների համար, նավի-
գացիոն համակարգի վարձույթ, քարշակում 
տրանսպորտային միջոցների վնասի դեպքում, 
ցրիչների (թղթակցության կամ ապրանքների 
առաքում) ծառայություններ, տրակտորների 
վարձույթ.

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառայու-
թյուն ներ, մրցույթների կազմակերպում (ուսում-
նական կամ զվարճալի), շարժական գրա դարաններ, 
գրքերի և պարբերականների ինտերակտիվ 

հրապարակում, կինոֆիլմերի արտադրություն, 
բացառությամբ գովազդային հոլովակների, 
զվարճություններ, ինտերակտիվ խաղերով 
ապահովում համակարգչային ցանցի միջոցով, 
առողջության ակումբներ (առողջ արարական 
և ֆիթնես պարապ մունքներ), կենդանիների 
վարժեցում, ակումբների ծառա յություն ներ (զվար-
ճանքի և կրթության), հեռուստատեսային զվարճալի 
հաղորդումներ, ոչ բեռնելի տեսա նյութերի առցանց 
տրամադրում, կինո ֆիլմերի վարձույթ, տեղեկա-
տվություն հանգստի հարցերով, երգահանների 
ծառա յություններ, հեռուստատեսային և կինոս-
ցենարների գրում, վիճակախաղերի կազմա-
կերպում, վարյետեների ներկայա ցումներ, 
երաժշտա սրահների ներկա յացումներ.

դաս 42. տեխնիկական հետազոտություններ, 
տեխնիկական փաստաթղթերի պատրաստում, 
ամպային հաշվարկման ծառայություններ, 
ծրագրային ապահովման մշակում, ծրագրային 
ապահովման վարձույթ, տվյալների կամ 
փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական կրիչից 
էլեկտրոնայինի, համակարգչային կայքերի (վեբ-
կայքերի) տեղադրում, ինտերնետի համար որոնման 
միջոցների տրամադրում, տվյալների պահեստային 
հեռապատճենման (օֆսայթ) ծառայություններ, 
տվյալների էլեկտրոնային պահպանում, ինտերիերի 
դիզայն, խորհրդատվություն  տեղեկատվական 
անվտանգության ոլորտում, արդյունաբերական 
դիզայն, հագուստի մոդելավորում, ծրագրային 
ապահովման արդիականացում, համակարգչային 
տվյալների վերականգնում, ծրագրային ապա-
հովման սպասարկում, ծրագրային ապահովում 
որպես ծառայություն (SaaS), խորհրդատվություն 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում.

դաս 45. խորհրդատվություն անվտանգության 
հարցերով, ուղեկցում հասարակական վայրերում 
(ընկերակցում), տանտերերի բացակայության 
ընթացքում բնակարանում բնակեցնելու ծառայու-
թյուն ներ, հագուստի վարձույթ, թաղման բյուրոներ, 
հանդիպումների կամ ծանոթությունների կազմա-
կերպման ակումբների ծառայություններ, սոցիա-
լական ցանցերի առցանց ծառայություններ, 
ամուս նության գործա կալությունների ծառա յություն-
ներ, մտավոր սեփականության լիցենզավորում, 
գործերի կառավարում հեղինակային իրավունքի 
բնագավառում:

--------------
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(210) 20160700
(220) 08.06.2016
(730) Լե հոլդինգս Լթդ., KY 
(540) 

(511) 
դաս 7. էլեկտրամեխանիկական սարքեր 

ըմպելիքներ պատրաստելու համար, խոհանոցային 
էլեկտ րական մեքենաներ, կենց աղային էլեկտրա-
կան հյութամզիչներ, փոշեկուլներ, լվացքի 
մեքենաներ (սպիտակեղենի համար),  չոր մաքրման  
մեքենաներ, էլեկտրական սարքեր վարագույրները 
տեղաշարժելու համար, էլեկտրական սարքեր 
բեռնամբարձիչների դռները փակելու համար, 
ապարատներ գազավորված ջրերի արտադրության 
համար, գարեջուր եփելու մեքենաներ, մեկնասարքեր 
շարժիչների համար, շարժիչների օդափոխիչներ, 
խլարարներ շարժիչների համար, պոմպեր 
(մեքենաների մասեր), ամբարձիչներ (մեքենաների 
կամ շարժիչների մասեր), ճնշակներ (մեքենաներ), 
համապիտանի հոդակապեր (կարդանային 
հոդակապեր), էլեկտրական սարքեր դռները 
փակելու համար, մեքենաների կամ շարժիչների 
կառավարման սարքեր, առանցքակալների 
ներդրակներ (մեքենաների մասեր), ամանեղեն 
լվացող մեքենաներ, խոհանոցային էլեկտրական 
պրոցեսորներ, էլեկտրական քրքրիչ մեքենաներ, 
դահուկների եզրակները սրելու էլեկտրական 
գործիքներ, էլեկտրական եզրակահատներ, 
փոշեկուլների խոզանակներ, զտիչներ շարժիչներում 
հովացնող օդը մաքրելու համար, օդաճնշական 
գլաններ (մեքենաների մասեր), հեծանիվներ 
հավաքելու հաստոցներ.

դաս 9. համակարգիչների հիշողության 
բլոկներ, համակարգիչներ, համակարգչային 
գործառնական ծրագրեր, համակարգիչների կից 
սարքեր, սմարթ-քարտեր (միկրոսխեմաներով 
քարտեր), էլեկտրոնային ներբեռնվող հրա-
պարակումներ, համակարգչային ծրագրեր 
(ներբեռնվող ծրագրային ապահովում), մկնիկների 
գորգեր, խաղային ծրագրեր համակարգչների 
համար, ներբեռնվող պատկերների ֆայլեր, 

USB ֆլեշ-կրիչներ, ներբեռնվող հավելվածներ 
համակարգչային ծրագրային ապահովման համար, 
պլանշետային համակարգիչներ, կոդավորված 
բանալի-քարտեր, քայլաչափներ, լուսապատճենման 
սարքեր (լուսանկարչական, էլեկտրաստատիկ, 
ջերմային), կշռման սարքեր և գործիքներ, 
չափիչներ, հայտարարությունների էլեկտրոնային 
տախտակներ, մոդեմներ, սմարթֆոններ, սմարթ-
ակնոցներ, սմարթ-ժամացույցներ, սմարթֆոնների 
պատյաններ, նավագնացական սարքեր 
տրանս պորտային միջոցների համար (կողային 
համակարգիչներ), սարքավորումներ կապի 
ցանցերի համար, մասնավորապես՝ կոմուտացման 
սարքեր, երթուղարարներ, բազմամուտք կրկնիչներ 
և ցանցային խտարարներ, արբանյակային 
նավագնացական սարքեր, ռադիոհաղորդիչներ 
(հեռակապ), շարժական հեռախոսներ, բջջային 
հեռախոսներ, տեսահեռախոսներ, մարմնի վրա 
կրովի սարքեր ֆիզիկական ակտիվությանը 
հետևելու համար, սմարթֆոնների ծածկոցներ, 
համակարգչային էկրանների պաշտպանիչ 
թաղանթներ, ականջակալներ, հեռուստացույցներ, 
բարձրախոսների պատյաններ, տեսախցիկներ, 
դյուրակիր մեդիանվագարկիչներ, մեմբրաններ 
(ակուստիկա), մոնոպոդներ (ձեռքի ամրակալաններ), 
լուսանկարչական ապարատներ, պրոյեկցիոն 
ապարատներ, չափման սարքեր, տրանսպորտային 
միջոցների արագությունը վերահսկող սարքեր, 
ախտորոշման սարքեր, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար նախատեսվածների, 
էլեկտրոնային ապարանջաններ (չափիչ գործիքներ), 
օպտիկական օկուլյարներով (ակնապակիներով) 
գործիքներ, նյութեր էլեկտրահաղորդման գծերի 
համար (լարեր, մալուխներ), չիպեր (ինտեգրալ 
սխեմաներ), էլեկտրական կերպափոխիչներ, 
ցածր լարման սնուցման բլոկներ, տեսաէկրաններ, 
հեռակառավարման ապարատուրա, խցակի 
վարդակներ (էլեկտրական միացումներ), խցակի 
երկժանիներ  (էլեկտրական միացումներ), 
խցակի միացումներ (էլեկտրական), էլեկտրական 
հեռավառոցքային ապարատներ, պաշտպանիչ 
սաղավարտներ, սաղավարտաձև գլխարկներ, 
սպորտային ակնոցներ, էլեկտրական սարքեր 
գողությունները կանխելու համար, էլեկտրական 
փականներ, լիցքավորող սարքեր կուտակիչների 
համար, ակնոցներ (օպտիկա), էլեկտրական 
մարտկոցներ, շարժական սնուցման աղբյուրներ 
(կուտակչային մարտկոցներ), լուսակայված 
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կինոժապավեններ, նրբաքուղեր բջջային 
հեռախոսների համար, տարա ծադիտակներ, 
լույս անդրադարձնող փրկարարական բաճ-
կոններ, մալուխային հեռուստաալիքների 
ապակոդավորիչներ, թվային հեռուստատեսային 
ընդունիչներ, դիասկոպներ, շարժական հեռա-
խոսներ, վեբ-խցիկներ, երթուղարարներ.

դաս 11. լուսատուներ, լապտերներ տրանս-
պորտային միջոցների համար, սարքեր և 
տեղակայանքներ սննդամթերքի ջերմային 
մշակման համար, սառցարանային ապարատներ, 
սառնարաններ, տեղակայանքներ օդի լավորակման 
համար, ջեռուցման լամպեր (ջեռուցման տարրեր) 
լոգարանների համար, սարքավորանք լոգարանների 
համար, գրպանի ջերմակներ, ջրի բաշխիչ սարքեր, 
էլեկտրական սպասք կերակուր պատրաստելու 
համար, տոստերներ, էլեկտրական սրճեփներ, 
էլեկտրական շուտեփուկներ (ավտոկլավներ), 
միկրոալիքային վառարաններ (սնունդ պատ-
րաստելու համար), սարքեր և մեքենաներ օդի 
մաքրման համար, կենցաղային էլեկտրական 
օդափոխիչներ, չորուցիչներ մազերի համար, սարքեր 
ջրի զտման համար, ապարատներ ախտահանման 
համար, էլեկտրական ռադիատորներ, շարժական 
դարբնոցներ, սարքեր օդի սառեցման համար, օդի 
լավորակիչներ (կոնդիցիոներներ) տրանսպորտային 
միջոցների համար, լապտերներ մոտոցիկլետների 
համար, գազային վառիչներ.

դաս 12. անվարորդ ավտոմեքենաներ 
(ինքնավար ավտոմեքենաներ), էլեկտրական 
տրաս պորտային միջոցներ, սպորտային ավտո-
մոբիլներ, ցամաքային, օդային, ջրային և ռելսային 
տրանս պորտային միջոցներ, մոտոցիկլետներ, 
հեծանիվներ, եռանիվ տրանսպորտային 
միջոցներ, մանկասայլակներ, պինդ դողեր 
տրանսպորտային միջոցների անիվների համար, 
տրանսպորտային միջոցների ներսի պաստառներ, 
հեռակառավարվող տրանսպորտային միջոցներ, 
բացառությամբ խաղալիքների, շարժիչներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար, 
տրանսպորտային միջոցների անվակունդեր, հետևի 
դիտահայելիներ, մանկական անվտանգ նստոցներ 
տրանսպորտային միջոցների համար, օդային 
տրանսպորտային միջոցներ, շրջադարձի ցուցիչներ 
հեծանիվների համար, ձայնային նախազգուշացման 
համակարգեր հեծանիվների համար, ղեկանիվներ 
տրանսպորտային միջոցների համար, սկուտերներ 
սահմանափակ հնարավորություններով անձանց 

համար, պատյաններ մանկասայլակների համար, 
նորածինների սայլակներ, տրանսպորտային 
միջոցների կառավարման բռնակներ, սայլակների 
անվակներ (տրանսպորտային միջոցների), 
ավտոմոբիլներ փոխադրման համար զանազան 
նպատակներով, ավտոմոբիլների մոխրամաններ, 
հեծանիվների օդախցիկներ, անխուց դողեր 
հեծանիվների համար, հետևի դիտահայելիներ 
տրանսպորտային միջոցների համար, հեծանիվների 
անիվներ, ավտոմոբիլների թափքեր, անիվներ 
տրանսպորտայիյն միջոցների համար, մոպեդներ, 
ձեռնասայլակներ, օմնիբուսներ, մակույկներ, 
տրանս պորտային միջոցների շասսիներ, հակա-
հափշտակիչ հարմարանքներ տրանս պորտային 
միջոցների համար, հողմապակիներ.

դաս 35. տարածքների վարձակալում 
գովազդի տեղա դրման համար, ինտերակտիվ 
գովազդ համակարգչային ցանցում, մանրածախ 
վաճառքի նպատակով ապրանքների ցուցադրում 
բոլոր լրատվամիջոցներով, գովազդային ֆիլմերի 
արտադրություն, բիզնեսի կառավարման օգնություն, 
առևտրային լիցեն զիաների ապրանք ների և ծառա-
յությունների կառավարում երրորդ անձանց համար,  
ներմուծման-արտահանման գործակալություններ, 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար, մատակարարման ծառայություններ 
երրորդ անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապահովում), 
մարկետինգ, առցանց վաճառատեղի տրամադրում 
գնողներին և ապրանքներ և ծառայություններ 
վաճառողներին, խորհրդատվություն աշխատա-
կիցների անձնա կազմը կառավարելու հարցերով, 
ձեռնարկու թյունները տեղափոխելու հետ կապված 
ծառայություններ, տեղեկատվության կանոնա-
կարգում տվյալների համակարգչային հիմնա-
պաշարներում, առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով վեբ-կայքերի ցանկի տրամադրում, 
հաշվապահական գրքերի վարում, առևտրի 
ավտոմատների վարձույթ, երաշխավորների 
որոնում, վաճառքի ցուցափեղկերի  վարձույթ, 
անասնաբուժական և հիգիենիկ պատրաստուկների 
և  բժշկական նշանակության նյութերի մեծածախ 
կամ մանրածախ վաճառք.

դաս 36. ապահովագրման միջնորդություն, 
տեղեկատվություն ապահովագրության հարցերով, 
սպասարկում կրեդիտ քարտերով, սպասարկում 
դեբետ քարտերով, դրամական միջոցների 
փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների համա-
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կարգով, բանկային գործառնությունների առցանց 
իրականացում, ֆինանսավորում, ֆինանսական 
կառավարում, ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով, բորսայական 
միջնորդու թյուն, ֆինանսա կան տեղեկատվություն, 
ակումբային քարտեր օգտագործելու միջոցով 
զեղչերի տրամադրում երրորդ անձանց, 
թանկարժեք  իրերի գնահատում, անշարժ գույքի 
հետ կապված գործառնություններ իրականացնող 
գործա կալու թյուններ, բարեգործական միջոցների 
հավաքա գրում, խնամակալական ծառայություններ, 
փոխատվության տրամադրում գրավի դիմաց, 
միջնորդային գործունեություն, երաշխավորություն.

դաս 37. տրանսպորտային միջոցների լվացում, 
լուսանկարչական ապարատների վերանորոգում, 
ռետինե անվադողերի վերանորոգում, էլեկտրա-
սարքերի տեղադրում և վերա նորոգում, համա-
կարգիչների տեղադրում, սպասարկում և 
վերա նորոգում, տրանս պորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում, ավտոմեքենաների 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում, 
կահույքի խնամք, տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկման կայաններ (վառելիքով 
լիցքավորում և սպասարկում), տրանսպորտային 
միջոցների կուտակիչների լիցքավորում, քարա-
շինարարական աշխատանքներ, երաժշ տական 
գործիքների լարում, հանգստի և սպորտային 
սարքավորումների տեղադրում և վերանորոգում, 
տեղեկատվություն վերանորոգման հարցերով, 
կահույքի պաստառապատում, ավտոմոբիլների 
և այլ տրանսպորտային միջոցների ներկման և 
այլ ծածկույթների պատման ծառայություններ, 
տրանսպորտային միջոցների մաքրում.

դաս 38. հեռուստահեռարձակում, անլար 
հեռարձակում, հաղորդագրությունների փոխանցում, 
համակարգչի միջոցով հաղորդագրությունների 
և պատկերների փոխանցում, օպտիկաթելքային 
կապ, հաղորդագրությունների էլեկտրոնային 
տախտակ (հեռահաղորդակցական ծառայու-
թյուններ), ինտերնետին հեռահաղորդակցական 
միացման ապահովում, ինտերնետում բանա-
վեճային համաժողովների հասանելիության 
ապահովում, տվյալների հիմնապաշար մուտքի 
ապահովում, լրատվական գործակալությունների 
ծառայություններ, համակարգչային տերմինալներով 
իրագործվող կապ, տեսահաղորդում ըստ 
պահանջի.

դաս 39. տրանսպորտային ծառայություններ, 
ջրային տրանսպորտի վարձույթ, ավտոմոբիլային 
փոխադրումներ, նավատարի ծառայություն, 
ավտոմեքենաների վարձույթ, տրանսպորտային 
միջոցների վարձույթ, վարորդների ծառայու-
թյուններ, պահեստների վարձույթ, ճանապար-
հորդների ուղեկցում, ավտոբուսների վարձույթ, 
տրանսպորտային ծառա յություններ տուրիս-
տական ուղևորությունների համար, նավի-
գացիոն համակարգի վարձույթ, քարշակում 
տրանսպորտային միջոցների վնասի դեպքում, 
ցրիչների (թղթակցության կամ ապրանքների 
առաքում) ծառա յու թյուններ, տրակ տորների 
վարձույթ.

դաս 41. կրթադաստիարակչական ծառա-
յու թյուն ներ, մրցույթների կազմա կերպում 
(ուսումնական կամ զվարճալի), շարժական 
գրա դարան ներ, գրքերի և պարբերականների 
ինտերակտիվ հրապարակում, կինոֆիլմերի 
արտա դրություն, բացառությամբ գովազդային 
հոլովակների, զվարճություններ, ինտերակտիվ 
խաղերով ապահովում համա կարգչային 
ցանցի միջոցով, առողջության ակումբներ 
(առողջարարական և ֆիթնես պարապ-
մունքներ), կենդանիների վարժեցում, ակումբների 
ծառայություններ (զվարճանքի և կրթության), 
հեռուստատեսային զվարճալի հաղորդումներ, ոչ 
բեռնելի տեսանյութերի առցանց տրամադրում, 
կինոֆիլմերի վարձույթ, տեղեկատվություն հանգստի 
հարցերով, երգահանների ծառայություններ, 
հեռուստա տեսային և կինոսցենարների գրում, 
վիճակախաղերի կազմակերպում, վարյետեների 
ներկայացումներ, երաժշտասրահների ներկայա-
ցումներ.

դաս 42. տեխնիկական հետազոտություններ, 
տեխնիկական փաստաթղթերի պատրաստում, 
ամպային հաշվարկման ծառայություններ, 
ծրագրային ապահովման մշակում, ծրագրային 
ապահովման վարձույթ, տվյալների կամ 
փաստաթղթերի փոխադրում ֆիզիկական կրիչից 
էլեկտրոնայինի, համակարգչային կայքերի (վեբ-
կայքերի) տեղադրում, ինտերնետի համար որոնման 
միջոցների տրամադրում, տվյալների պահեստային 
հեռապատճենման (օֆսայթ) ծառայություններ, 
տվյալների էլեկտրոնային պահպանում, ինտերիերի 
դիզայն, խորհրդատվություն  տեղեկատվական 
անվտանգության ոլորտում, արդյունաբերական 
դիզայն, հագուստի մոդելավորում, ծրագրային 
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ապահովման արդիականացում, համակարգչային 
տվյալների վերականգնում, ծրագրային ապա-
հովման սպասարկում, ծրագրային ապահովում 
որպես ծառայություն (SaaS), խորհրդատվություն 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում:

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

(210) 20160924
(220) 14.07.2016
(730) «Գոժոր» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 
138/45, AM 
(540) 

(511) 
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) 

քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր 
լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատրույգներ լուսավորման համար:

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

(210) 20161010
(220) 05.08.2016
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. օծանելիքային իրեր 

(պարֆյումերիա). օծանելիք. հոտավետ նյութեր. 
եթերային յուղեր. կոսմետիկական միջոցներ. 
լոսյոններ մազերի համար. պատրաստուկներ 
մազերի և մաշկի խնամքի համար. կրեմներ և 
լոսյոններ մարմնի և դեմքի համար. դիմափոշի. 
պատրաստուկներ լոգարանում և ցնցուղում 
օգտագործելու համար. հոտազերտիչներ:

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

(210) 20161023
(220) 09.08.2016
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 

(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. օծանելիքային իրեր 

(պարֆյումերիա). օծանելիք. հոտավետ նյութեր. 
եթերային յուղեր. կոսմետիկական միջոցներ. 
լոսյոններ մազերի համար. պատրաստուկներ 
մազերի և մաշկի խնամքի համար. կրեմներ և 
լոսյոններ մարմնի և դեմքի համար. դիմափոշի. 
պատրաստուկներ լոգարանում և ցնցուղում 
օգտագործելու համար. հոտազերտիչներ:

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

(210) 20161029
(220) 10.08.2016
(730) «Վայն հաուս» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
5ա, բն. 212, 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 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստ ման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործ արարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. մասնավորապես 
մանրամեծածախ առևտուր.

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

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

4848

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 11/1 

01 . 1 1 . 20 16

(210) 20161031
(220) 10.08.2016
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. օծանելիքային իրեր 

(պարֆյումերիա). օծանելիք. հոտավետ նյութեր. 
եթերային յուղեր. կոսմետիկական միջոցներ. 
լոսյոններ մազերի համար. պատրաստուկներ 
մազերի և մաշկի խնամքի համար. կրեմներ և 
լոսյոններ մարմնի և դեմքի համար. դիմափոշի. 
պատրաստուկներ լոգարանում և ցնցուղում 
օգտագործելու համար. հոտազերծիչներ:

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

(210) 20161047
(220) 16.08.2016
(730) Ա2 Քեփիթալ Փարթներզ Լիմիթիդ, VG 
(540) 

(511) 
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչներ 

(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախա տեսվածների). մեքենա-
ների կցորդիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա-
ռությամբ վերգետնյա տրանս պորտային միջոցների 
համար նախատեսվածների). գյուղատնտեսական 
գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ինկուբատորներ հավկիթ ների 
համար. առևտրի ավտոմատներ,

դաս 8. ձեռքի գործիք ներ (ձեռքով կառա-
վարվող). դանա կավոր իրեր, պատառա քաղներ և 
գդալներ. սառը զենք. ածելիներ։

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

(210) 20161055
(220) 18.08.2016
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. օծանելիքային իրեր 

{պարֆյումերիա}. օծանելիք. հոտավետ նյութեր. 
եթերային յուղեր. կոսմետիկական միջոցներ. 

լոսյոններ մազերի համար. պատրաստուկներ 
մազերի և մաշկի խնամքի համար. կրեմներ և 
լոսյոններ մարմնի և դեմքի համար. դիմափոշի. 
պատրաստուկներ լոգարանում և ցնցուղում օգտա-
գործելու համար. հոտազերծիչներ:

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

(210) 20161063
(220) 19.08.2016
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. օծանելիքային իրեր (պար-

ֆյումերիա). օծանելիք. հոտավետ նյութեր. եթերային 
յուղեր. կոսմետիկական միջոցներ. լոսյոններ 
մազերի համար. պատրաստուկներ մազերի և մաշկի 
խնամքի համար. կրեմներ և լոսյոններ մարմնի 
և դեմքի համար. դիմափոշի. պատրաստուկներ 
լոգարանում և ցնցուղում օգտագործելու համար. 
հոտազերծիչներ:

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

(210) 20161088
(220) 24.08.2016
(730) Լիփսի Լիմիթիդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 18. պայուսակներ և կանացի պայուսակներ, 

կաշվից կամ կաշվի նմանակումից պատրաստված 
իրեր, ճամփորդական սնդուկներ, ճամպրուկներ, 
բռնիչներ քարտերի համար, վճարագրերի 
բռնիչներ, կապոցներ, կոսմետիկ պարագաների 
համար պայուսակներ, թղթապանակներ, տափակ 
ճամպրուկներ փաստաթղթերի համար, ձեքի 
պայու սակ  ներ (պոր տ ֆիլներ) փաստա թղթերի 
համար, ճամփորդական պայուսակներ հագուստի 
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համար, մեծ չափի կանացի պայուսակներ, 
թիկնապայուսակներ, կռնապայուսակներ, 
տնտեսական պայուսակներ, սպորտի և հանգստի 
համար նախատեսված պայուսակներ, կոշիկների 
և երկարաճիտ կոշիկների համար պայուսակներ, 
պիտույքատուփեր հարդարանքի պարագաների 
համար՝ դատարկ, դրամապանակներ, քսակներ, 
լծասարքեր, բանալիների պատյաններ, 
անձրևանոցներ, արևային հովանոցներ, 
կաշեփոկիկներ պայուսակների համար.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ, 
գոտի ներ ( հագուստ).

դաս 35. մանրածախ վաճառք, հագուստի, 
կոշկեղենի, գլխարկների, սպորտային հագուստի, 
ոսկերչական իրերի, ժամացույցների, կաշվե 
ապրանքների, պայուսակների, ակնոցների, նորա-
ձևության պարագաների, բջջային հեռախոսների 
պարագաների, սմարթ ֆոնների պարագաների, 
համկարգչային պարագաների, կոսմետիկայի, 
օծանելիքի, կոսմե տիկական միջոցների, հիգիե-
նայի պարագաների, երաժշտության, տեսա-
գրությունների և ֆիլմերի հետ կապված մանրածախ 
վաճառք:

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

(210) 20161105
(220) 30.08.2016
(730) Դոնգ Սո Ֆուդս Քորփորեյշըն, KR 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք.
դաս 30. սուրճ, թեյ, ոչ բնական սուրճ, ըմպելիքներ 

սուրճի հիմքի վրա, բոված սուրճի  հատիկներ, 
մշակված սուրճ,  սուրճի փոխարինիչներ (որպես  
սուրճ օգտագործվող բուսական պատրաստուկներ), 
լուծվող  սուրճ,  սուրճի բուրումնավետարարներ,  
սուրճի օշարակ, սուրճի հումք, սուրճ առանց 
կոֆեինի:

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

(210) 20161106
(220) 30.08.2016
(730) Դոնգ Սո Ֆուդս Քորփորեյշըն, KR 

(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք:

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

(210) 20161107
(220) 30.08.2016
(730) Դոնգ Սո Ֆուդս Քորփորեյշըն, KR 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք:

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

(210) 20161108
(220) 30.08.2016
(730) Դոնգ Սո Ֆուդս Քորփորեյշըն, KR 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք:

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

(210) 20161109
(220) 30.08.2016
(730) Դոնգ Սո Ֆուդս Քորփորեյշըն, KR 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք.
դաս 30. սուրճ, թեյ, ոչ բնական սուրճ, 

ըմպելիքներ սուրճի հիմքի վրա, բոված սուրճի 
հատիկներ, մշակված սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ 
(որպես սուրճ օգտագործվող բուսական պատ-
րաստուկ ներ), լուծվող սուրճ, սուրճի բուրումնա-
վետարարներ, սուրճի օշարակ, սուրճի հումք, սուրճ 
առանց կոֆեինի:

--------------
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(210) 20161110
(220) 30.08.2016
(730) Դոնգ Սո Ֆուդս Քորփորեյշըն, KR 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք.
դաս 30. սուրճ, թեյ, ոչ բնական սուրճ, 

ըմպելիքներ սուրճի հիմքի վրա, բոված սուրճի 
հատիկներ, մշակված սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ 
(որպես սուրճ օգտագործվող բուսական պատ-
րաստուկներ), լուծվող սուրճ, սուրճի բուրումնա-
վետարարներ, սուրճի օշարակ, սուրճի հումք, սուրճ 
առանց կոֆեինի:

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

(210) 20161111
(220) 30.08.2016
(730) Դոնգ Սո Ֆուդս Քորփորեյշըն, KR 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք.
դաս 30. սուրճ, թեյ, ոչ բնական սուրճ, 

ըմպելիքներ սուրճի հիմքի վրա, բոված սուրճի 
հատիկներ, մշակված սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ 
(որպես սուրճ օգտագործվող բուսական պատ-
րաստուկներ), լուծվող սուրճ, սուրճի բուրումնա-
վետարարներ, սուրճի օշարակ, սուրճի հումք, սուրճ 
առանց կոֆեինի:

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

(210) 20161129
(220) 01.09.2016
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Թբիլիսյան խճուղի 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. 
շարժական մետաղյա կառուցվածքներ և 

շինություններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների 
համար.  ոչ էլեկտրական սովորական մետաղյա 
ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և 
փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. 
անկիզելի պահարաններ. հանքանյութեր.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
եղջյուր, ոսկոր, փղոսկր, կետի բեղ կամ սադափ. 
խեցի. ծովի փրփուր. սաթ:

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

(210) 20161131
(220) 02.09.2016
(730) Ռուբինա Գրիգորյան, Երևան, Վերին 
Չարբախ, Մարկվարտի փ., տուն 28, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. նորաձևության ցուցադրությունների, 

շոու ծրագրերի, համերգների, ցուցահանդեսների 
կազմակերպում:

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

(210) 20161141
(220) 05.09.2016
(730) «Բելովո» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
թաղ., Փիրումյանների փ., 4/3, 7 տարածք, AM 
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

5151

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 11/1 

01 . 1 1 . 20 16

(511) 
դաս 16. անձեռոցիկ:

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

(210) 20161148
(220) 06.09.2016
(730) Արմինե Խաչատրյան, Երևան, Նոր Նորքի 
9-րդ զանգված, 6-րդ շ., բն. 56, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. արագ սննդի պատրաստում` 

մեծ տեսակի կարտոֆիլների լցոնում տարբեր 
բաղադրիչներով:

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

(210) 20161159
(220) 06.09.2016
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. օծանելիքային իրեր 

(պարֆյումերիա). օծանելիք. հոտավետ նյութեր. 
եթերային յուղեր. կոսմետիկական միջոցներ. 
լոսյոններ մազերի համար. պատրաստուկներ 
մազերի և մաշկի խնամքի համար. կրեմներ և 
լոսյոններ մարմնի և դեմքի համար. դիմափոշի. 
պատրաստուկներ լոգարանում և ցնցուղում 
օդտագործելու համար. հոտազերծիչներ:

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

(210) 20161166
(220) 08.09.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռոման 
Եղիազարյան Սեդրակի, Երևան, Խորենացու 
փ., տուն 83, AM 

(540) 

(511) 
դաս 43. հանրային սնունդ:

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

(210) 20161184
(220) 13.09.2016
(730) «Ռոքարմ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Ջրվեժ, Մայակ 
թաղ. 44/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. շիշ:
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20161189
(220) 14.09.2016
(730) Գյուլբահար Թբեքոու Ինթրնեյշնլ Էֆզեթի, 
AE 
(540) 
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(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. 

լուցկի. սիգարետներ, ծխագլանակներ:
--------------

(210) 20161190
(220) 14.09.2016
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(540) 

(511) 
դաս 05. պատվաստանյութեր մարդու համար:

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

(210) 20161191
(220) 14.09.2016
(730) ԳլաքսոՍմիթՔլայն Բայըլոջիքըլս Ս.Ա., BE 
(540) 

(511) 
դաս 05. պատվաստանյութեր մարդու համար:

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

(210) 20161201
(220) 15.09.2016
(730) «Սամվելյան դիզայնի և արվեստի 
կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, Մալխասյանց 25/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20161231
(220) 20.09.2016
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, Գոգունցի 
3/5, AM 

(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

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

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնա  բուժական պատ րաստուկներ. 
հիգիե  նիկ պատրաս տուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնա բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիննեռի 
համար. սպեղանա լաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնա լցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամնա-
բուժական և անասնաբուժական սարքեր և գործիք-
ներ, վերջավորությունների, աչքերի և ատամն երի 
պրոթեզներ. ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր 
դնելու համար.

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնաբուժական ծառայություններ. մարդկանց և 
կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յու թյուն ներ. գյուղատնտեսական, այգեգ ործական և 
անտառային ծառայություններ:  

--------------
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(210) 20161235
(220) 20.09.2016
(730) «Հելիոս պոդոլոգիայի կենտրոն» ՍՊԸ, 
Երևան, Տերյան  57, բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ, առևտուր.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայու-
թյուններ:

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

(210) 20161244
(220) 22.09.2016
(730) «Գորիսի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ, ք. 
Գորիս, Գրիգոր Տաթևացի 31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44.  բժշկական կենտրոն:

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

(210) 20161245
(220) 22.09.2016
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP 

(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ, 

մախորկա. ծխելու  ծխախոտ, չիբուխի  ծխախոտ, 
ինքնափաթթուկի  ծխախոտ, ծամելու  ծխախոտ, 
ծամելու  ծխախոտ «սնուս». սիգարետներ, 
պապիրոս ներ, էլեկտրոնային սիգարետներ, 
սիգարներ, սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու 
պիտույքներ, ընդ գրկված 34-րդ դասում. սիգարետի 
թուղթ, պապիրոսի թուղթ, սիգարետի պարկուճներ 
և լուցկի:

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

(210) 20161253
(220) 23.09.2016
(730) Հայաստանի զարգացման նախա ձեռնություն-
ներ բարեգործական հիմնադրամ, Երևան, Մելիք 
Ադամյան 2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 

օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատ  րաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմ արա րական աշխատանք  ների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրա սենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրա սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստ մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
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գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվար ճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20161254
(220) 23.09.2016
(730)Հայաստանի զարգացման նախա ձեռնություն-
ներ բարեգործական հիմնադրամ, Երևան, Մելիք 
Ադամյան 2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 

օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատ  րաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմ արա րական աշխատանք  ների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրա սենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրա սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստ մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվար ճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20161255
(220) 23.09.2016
(730)Հայաստանի զարգացման նախա ձեռնություն-
ներ բարեգործական հիմնադրամ, Երևան, Մելիք 
Ադամյան 2/2, AM 

(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 

օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատ  րաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմ արա րական աշխատանք  ների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրա սենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրա սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստ մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվար ճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20161256
(220) 23.09.2016
(730)Հայաստանի զարգացման նախա ձեռնություն-
ներ բարեգործական հիմնադրամ, Երևան, Մելիք 
Ադամյան 2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, 

օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատ  րաստված իրեր. տպագրական արտադրանք. 
նյութեր կազմ արա րական աշխատանք  ների 
համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք-
ներ. կպչուն նյութեր գրա սենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրա սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
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կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստ մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվար ճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20161265
(220) 23.09.2016
(730) «Յունի Ռենտ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
8/7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճություններ. դիսկոտեկ. 

կարաոկե. մար զական և մշակութային միջոց-
առումների կազմա կերպում. կինոթատրոններ. 
խաղային ատրակցիոններ. ֆիտնես և առողջ-
արարական ակումբ ներ. գիշերային ակումբներ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառա յություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում. սրճարաններ, խորտ-
կարաններ, մոթելներ, պանսիոնատներ, ռեստորան-
ներ, ինքնասպասարկման ռեստորաններ, բառեր. 
ճաշատեսակների պատրաստման և առաքման 
ծառայություններ:  

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

(210) 20161267
(220) 24.09.2016
(730) «Արատա» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, Նոր 
Գեղի, Երևանյան 138/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. սննդային յուղեր և ճարպեր:

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

(210) 20161272
(220) 26.09.2016
(730) Արտյոմ Ռոբերտի Թաթևոսյան, Երևան, 
Արամի 86, բն. 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. սառեցված, չորացված և ջերմա-

մշակման ենթարկված մրգեր և բանջա րեղեն. 
դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 

դաս 35. գովազդ, գրասենյակային ծառայու-
թյուններ, առևտուր:

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

(210) 20161291
(220) 28.09.2016
(730) «Հայր և որդի Գոգինյաններ» ՍՊԸ, 
Կոտայքի մարզ, գ. Քասախ, Օղակաձև 16, AM 
(540) 

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

ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածատող, 
սևեռակայող նյութեր, չմշակված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ  
գեղանկարչության, գեղազարդման նպատակների 
և գեղարվեստական տպագրության համար:

--------------
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(210) 20161292
(220) 28.09.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հրաչ 
Հովհաննիսյան, Երևան, Ս. Զորավարի 11/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպման 

ծառայություններ:
--------------

(210) 20161295
(220) 30.09.2016
(730) «Պերսոնալ սեքյուրիթի» ՍՊԸ, Երևան, 
Ֆուչիկի 32/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 45. անվտանգության ծառայություններ 

սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար:

--------------
(210) 20161297
(220) 03.10.2016
(730) ՍԱ 4Ֆինանս ընկերություն, AM 
(540) 

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

լուսա  նկարչական, կինե մատո գրաֆիական, 
օպտի  կական, կշռ ման, չափման, ազդա նշանման, 
հսկման (ստուգ ման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության 
հաղորդման, միաց ման, փոխակերպման, 
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման 
սարքեր և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի 

գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, 
ձայնագրման սկավառակներ. խտասկա-
վառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության այլ 
թվային կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և 
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ.

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

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

(210) 20161299
(220) 03.10.2016
(730) «Ֆրի» ՍՊԸ, Երևան, Էստոնական 7, բն. 
49, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:

--------------
(210) 20161303
(220) 03.10.2016
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

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

(210) 20161304
(220) 03.10.2016
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(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

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

(210) 20161305
(220) 03.10.2016
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք 
Ինդսթրի Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

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

(210) 20161307
(220) 04.10.2016
(730) «Ջերիալ» ՍՊԸ, Երևան, Բարբյուսի 30/18, AM 
(540) 

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

հալվածքներ, դրանցից պատրաս տված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկ-
արժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր.

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

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

(210) 20161311
(220) 05.10.2016
(730) «Ասատրյանս» ՍՊԸ, Երևան, Քոչարի 21, 
բն. 18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հաշվապահական և աուդիտորական 

ծառայու թյուն ներ:
--------------

(210) 20161312
(220) 05.10.2016
(730) «Օրխիդեա» ՍՊԸ, Երևան, Աղբյուր 
Սերոբի 2ա, բն. 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. հարսանյաց հագուստի և աքսե-

սուար ների առևտուր.
դաս 45. հարսանյաց հագուստի վարձով 

տրամա դրում:
--------------

(210) 20161313
(220) 05.10.2016
(730) «Շաբաթ Էյ Էմ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոեդովի 
1-ին նրբանցք, 11/154, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն, լրատվական 

գործակալությունների ծառայություններ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսու ցում). ուսումնական գործընթացի ապա հովում, 
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զվար ճու թյուն ներ. մարզական և մշակութային 
միջոց առումների կազմակերպում, պարբերական-
ների առցանց հրապարակում, տեքս տային նյութերի 
հրապարակում, բացառությամբ գովազդային նյու-
թերի, նորություն  ների ծառայություն:

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

(210) 20161315
(220) 06.10.2016
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, 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 31 գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ 
մշակված hացահատիկ և սերմեր . կենդանիներ. 
թարմ մրգեր և բանջարեղեն. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. կեր 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 
ապա հովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակա տեղով ապահովում:

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

(210) 20161316
(220) 06.10.2016
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան, 
Եր. Քոչարի 27/25, 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 31 գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ մշակված 
hացահատիկ և սերմեր . կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ.

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

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

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

(210) 20161317
(220) 06.10.2016
(730) Մարինե Հրանտի Հարոյան, Երևան, 
Կոմիտասի պող., 33ա շենք, բն. 60, AMՎարդան 
Կարապետյան, Երևան, Համբարձումյան 8/1, 
բն.55, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 41. մշակութային, ժամանակակից 

արվեստի ցուցահանդեսների, փառատոների 
կազմակերպում:

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

(210) 20161318
(220) 06.10.2016
(730) Մարինե Հրանտի Հարոյան, Երևան, 
Կոմիտասի պող., 33ա շենք, բն. 60, AMՎարդան 
Կարապետյան, Երևան, Համբարձումյան 8/1, 
բն.55, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. մշակութային, ժամանակակից 

արվեստի ցուցահանդեսների, փառատոների 
կազմակերպում:

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

(210) 20161319
(220) 06.10.2016
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

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

(210) 20161320
(220) 06.10.2016
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք ներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակ ներ և 
ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրա-
նյութեր։

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

(210) 20161325
(220) 10.10.2016
(730) «Եվրո մաստեր» ՍՊԸ, Երևան, Քեռու փ., 
35/51, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. գարեջրատուն:

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

(210) 20161342
(220) 11.10.2016
(730) «Միտոյան» մանկական և 
ուսումնախորհրդատվական կենտրոն» ՍՊԸ, 
Երևան, Ռոմանոս Մելիքյան 80/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում:
--------------

(210) 20161343
(220) 11.10.2016
(730) Անահիտ Հակոբյան, ք. Վանաձոր, 
Հալաբյան 10, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 9. ծրագրային հավելված.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. ինտելեկտուալ 

խաղեր.
դաս 35. գովազդ. գրասենյակային ծառա յու-

թյուն  ներ. առևտուր.
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ-

րաստում. առցանց խաղեր. մարզական և մշակու-
թային միջոց  առումն երի կազմա կերպում.

դաս 43. սրճարան:
--------------

(210) 20161346
(220) 12.10.2016
(730) Արթուր Մարգարյան, Երևան, Դ. Մալյան  
20, բն. 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20161348
(220) 12.10.2016
(730) «Մայտաքսի» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Ավետիսյան 
70, բն. 119, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տաքսի ծառայություն, տրանսպոր-

տային ծառայություններ:
--------------

(210) 20161350
(220) 12.10.2016
(730) Սյուզաննա  Գևորգյան, ք. Էջմիածին, 
Վազգեն Առաջինի 6, բն. 23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ:

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

(210) 20161354
(220) 14.10.2016
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեն-
նոստյու «Լաբորատորիյա Գեմոտեստ», RU 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառա յություններ և դրանց հետ կապված հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումների և հետա զոտությունների ծառայու-
թյուն ներ. համակարգչային ապարատների և ծրա-
գրերի մշակում և կատարելագործում. ջրի անալիզ. 
համա կարգչային համակարգերի վեր լուծություն. 
ձեռագրի վեր լուծություն (ձեռա  գրա  բանություն). 
քիմիական անալիզ. ճարտարապետական ծառա       -
յու թյուն  ներ. աուդիտ էներգե  տիկայի ոլորտում. 
համա կարգչային տվյալների վերա կանգ  նում. 
արդյունա բերական դիզայն. գեղ ար վես  տական 
դիզայն. տեղեկա տվական համա   կարգերի 
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պաշտպա նություն վիրուսներից. տեխ նիկա-
կան նախա գծերի ուսումնասիրում. նավթի 
հանքա    վայրերի հետազննություն. երկրա   բանա-
կան հետազննություն. ճարտարա գիտու   թյուն. 
համակարգչային ծրա գրային ապա հովման 
տեղակայում. օդերևութա բանական տեղեկա -
տվություն. նյութերի փոր ձար  կումներ. մանածա-
գործական արտա դրանքի փորձար կումներ. 
հետազոտություններ մանրէա բանու թյան բնագա-
վառում. հետա  զոտու թյուններ կենսաբա նու-
թյան բնագավառում. հետա   զոտու թյուն ներ 
երկրա բանության բնա գավառում. հետա զոտու-
թյուններ շրջակա միջա  վայրի պաշտպա նության 
բնագավառում. հետա  զոտություն ներ կոսմետո-
լոգիայի բնագա վառում. հետա  զոտություններ 
մեխանիկայի բնագա վառում. հետա զոտություններ 
քիմիայի բնագա  վառում. նոր արտադրատեսակների 
հետա զոտություն և մշակում երրորդ անձանց համար. 
գիտական հետազոտություններ. նավթային հանքա-
վայրերի հետազոտություններ շահա գործման 
նպատակով. ստորջրյա հետա զոտու թյուններ. 
տեխնիկական հետա զոտություններ. կլինիկական 
փորձար կումներ. չափաբերում (չափումներ). 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) 
ոլորտում խորհրդա տվություն. խորհրդատվություն 
համակարգչային տեխնիկայի մշակման և 
զարգացման ոլորտում. խորհրդատվություն 
ճարտարա   պետության հար ցերով. խորհրդա  -
տվու թյուն ծրագրային ապա հովման հարցերով. 
նավթա հորերի հսկողություն. որակի հսկողու թյուն. 
ավտոմոբիլային տրանս պորտի տեխնիկական 
վերահսկողություն. վեբ-կայքերի դիզայնի ոլորտում 
խորհրդա տվություն. հողաչափում. հագուստի 
մոդելավորում. ծրագրային ապա հովման արդիա-
կանա ցում. հեռակա հասա նելիության համա կարգ-
չային համա կարգերի մոնիտորինգ. ծրագրային 
ապահովման սպասարկում. արվեստի ստեղծա-
գործությունների իսկության որոշում. ինտերիերի 
ձևավորում. անտառի որակի գնահատում. բրդի 
որակի գնահատում. փաստաթղթերի թվայնացում 
(տեսածրում). տվյալների կամ փաստաթղթերի 
փոխադրում ֆիզիկական կրիչից էլեկտրոնային 
կրիչի վրա. քաղաքների հատակագծերի կազմում. 
ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման 
հետ կապված գիտական տեղեկատվության և 
խորհրդատվության տրամադրում. ինտերնետի 
(համացանցի) համար որոնման միջոցների 
տրամադրում. տվյալների և տեղեկատվական 

ծրագրերի կերպափոխում (ոչ ֆիզիկական). 
համակարգչային համակարգերի նախագծում. 
վեբ-սերվերների վարձույթ. համակարգիչների 
վարձույթ. ծրագրային ապահովման վարձույթ. 
երկրաբանական հետախուզում. նավթի հանքա-
վայրերի հետա խուզում. համա կարգչային կայքերի 
տեղադրում (վեբ-սայթերի). սերվերների տեղա-
վորում. սերվերների հոսթինգ. համա կարգչային 
ծրագրերի բազմացում. հատակագծերի մշակում 
շինարարության բնագավառում. ծրագրային 
ապահովման մշակում. ամպերի ցրում. խորհուրդներ 
էներգիայի խնայողության հարցերով. վեբ-
կայքերի ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում 
երրորդ անձանց համար. համակարգիչների 
համար ծրագրերի կազմում. ծառայություններ 
քիմիայի բնագավառում. դիզայներների ծառա-
յություններ փաթեթավորման բնագավառում. 
գիտական լաբորատորիաների ծառայություններ. 
արդյունաբերական նմուշների (դիզայնի) ստեղծման 
ծառայություններ. ֆիզիկա (հետա զոտություններ). 
ճարտարատեխնիկական փորձաքննություն.

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անասնա բուժական ծառայու թյուններ. մարդկանց և 
կենդանիների հիգիենիկ և կոսմե տիկական ծառա-
յություններ. գյուղա տնտեսա կան, այգե գործական 
և անտառային ծառա  յություններ. հասարա-
կական բաղնիքների ծառա յություններ հիգիենայի 
նպատակներով. թուրքական բաղնիքների ծառա-
յություններ. հիվանդա նոցների ծառայություններ. 
թմրամոլների թունազրկում. թմրադեղերի 
կամ ալկոհոլի չարաշահումից հիվանդների 
համար վերա կանգնողական ծառա յություններ. 
լանդշաֆտային դիզայն. հանգստյան տների ծառա-
յություններ, առողջատների ծառա յու թյուն ներ. 
բուժքույրական խնամքով տների ծառայու թյուն ներ. 
պսակների պատրաստում (ծաղկային արվեստ). 
մազերի պատվաստում. խորհրդատվություն դեղա-
գործության հարցերով. բուժում հոմեոպաթիկ 
բնահյութերով. ծառայություններ արոմաթերապիայի 
ոլորտում. խոսքի արատն ուղղելու ծառայություններ. 
լոգոպեդիա. մանիկյուր. մանուալ թերապիա 
(քիրոպրակտիկա). մերսում. բանջարաբուծություն. 
արհեստական բեղմնավորում. վարսավիրանոցների 
ծառա յություններ. մանկաբարձական օգնություն. 
անասնաբուժական օգնություն. ատամնա բուժական 
օգնություն. ստոմատոլոգիա. բժշկական օգնություն. 
ջերմոցային գազերի արտա նետումների վնասա կար 
ազդեցության նվազեցման նպատակով ծառերի 
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տնկում. բուժսարքավորումների վարձույթ. սանի-
տարա   տեխնի կական սարքա վորանքի վարձույթ. 
գյուղատնտեսական սարքա վորանքի վար ձույթ. 
պարար տա նյութերի և գյուղա տնտեսական այլ 
քիմիկատ ների օդային և մակերևութային տարա-
ծում. կենդանիների բուծում. այգե գործություն. 
դեկո րատիվ-բնանկարային այգեգործություն. 
գեղեցկության սրահների ծառա յություններ. 
արյան բանկերի ծառայություն. սանիտարական 
ծառա յություն. խորհուրդներ առողջության 
հարցերով. ծաղկային հորինվածքների կազմում. 
դաջում. գյուղատնտեսության, այգեգործության և 
անտառագործության վնասատուների ոչնչացում. 
մոլախոտերի ոչնչացում. հանքաջրաբուժական 
կենտրոնների ծառայություններ. աքվակուլտուրայի 
ծառայություններ. վիզաժիստների ծառայություններ. 
բժշկական կլինիկաների ծառայություններ. 
ոչ ավանդական բժշկության ոլորտում ծառա-
յություններ. ակնաբույժների ծառայություններ. 
բուծարանագետների ծառայություններ. փորձ-
անոթում բեղմնավորման ծառայություններ. արտա-
մարմնական բեղմնավորման ծառայություններ. 
հոգեբանների ծառայություններ. շոգեբաղնիքների 
ծառա յություններ. արևա բուժարանների ծառայու-
թյուն ներ. հեռաբուժման ծառայություններ. 
թերա պևտիկ ծառայություններ. դեղագործների 
ծառա յություններ (դեղերի պատրաստում դեղա-
տոմսերով). հիվանդների խնամք. սիզամարգերի 
խնամք. կենդանիների խնամք. տնային 
կենդանիների խնամք. ֆիզիոթերապիա. պլաստիկ 
վիրաբուժություն. ծառերի վիրաբուժություն. 
հոսպիսներ. բուժկենտրոններ. դիսպանսերներ։
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրա սենյակային ծառայություններ. շուկայավարում, 
գովազդ և օժանդակման ծառա յություններ. առցանց 
գովազդային և շուկայավարման ծառայություններ. 
շուկայի հետա զոտման  և տեղեկատվական ծառա-

յություններ. գովազդային տեքստերի հրա տարակում. 
երրորդ անձանց ապրանքների ու ծառայությունների 
խթանում համակարգչի և կապի ցանցերի միջոցով. 
առցանց գործնական ցանցերի ծառայություններ. 
գովազդի տարածում երրորդ անձանց համար 
առցանց էլեկտրոնային կապի ցանցերի միջոցով. 
գործնական տվյալների վերլուծություն.  գործնական 
վիճակագրական տեղեկատվության տրամադրում. 
գործնական ցանցերի ծառա յություններ. գործ-
նական տեղեկատվության տրամադրում համ-
աշխարհային համակարգչային ցանցում տվյալների 
առցանց էլեկտրոնային հիմնապաշարի միջոցով. 
առցանց գովազդային ցանցերի ծառայություններ 
սոցիալական ցանցերի օգտատերերին գործ-
արարության հետ կապ ապահովելու համար. 
խորհրդակցական ծառայություններ գործարարու-
թյան ասպարեզում. գործարար գործունեության 
մոնիտորինգ, այն է՝ ճգնաժամային  գործնական 
արդյունավետության ցուցանիշների վերլուծություն 
իրական ժամանակում ստացվող տվյալների 
հիման վրա. համակարգչայնացված տվյալների 
հիմնապաշարների կառավարում. համակարգչային 
ցանցերում տեղակայված տեղեկատվության, 
կայքերի և ռեսուրսների  որոնում և առբերում երրորդ 
անձանց համար. ինտերակտիվ գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային միջոցների 
օգտագործման պլանավորում (մեդիապլանավորում) 
և գովազդային միջոցների գնման ծառայություններ. 
առևտրային նշանի վերաբերյալ խորհրդակցական 
ծառայություններ. գովազդային նյութերի 
նախագծում երրորդ աձանց համար. շուկայի 
հետազոտում և տեղեկատվության տրամադրում. 
գործնական և գովազդային ծառայություններ. 
գովազդային ծառայություններ գովազդի արդյունա-
վետու թյան մոնիտորինգի համար. խորհրդակ-
ցական ծառայություններ գովազդի ոլորտում.  
խորհրդակցական ծառայություններ գովազդի 
ոլորտում, մասնավորապես՝ երրորդ անձանց 
մարկետին գային միջոց առումների կազմում 
ըստ հաճախորդի պահանջների. առևտրային 
տեղեկատվության ծառա յություններ. գովազդի 
կառավարում. առցանց համա կարգչային տվյալների 
հիմնա  պաշարների և առցանց որոնողական  տվյալ-
ների հիմնա պաշարների տրամադրում սոցիա-
լական ցանցերի ոլորտում. զվարճությունների 
ոլորտում համա կարգչային, էլեկտրոնային և առցանց 
տվյալների հիմնապաշարների տրամադրում 
կրթական, ժամանցային և զվար ճության 
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նպատակով օգտագործման համար. վարչա-
րարական ծառա յություններ համակարգչի և կապի 
ցանցերի միջոցով երրորդ անձանց ապրանքների 
և ծառայությունների ձեռքբերումը դյուրացնելու 
նպատակով. տեղեկատվական, խորհրդակցական 
և խորհրդատվական ծառայություններ վերոհիշյալի 
վերաբերյալ. տվյալների հիմնա պաշարների կառա-
վարում:

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու -
թյուն  ներ. անշարժ գույքի հետ կապ ված գործառնու-
թյուններ. ֆինանսական գործ առնություններ. 
ֆինանսական գործառնությունների մշակման 
ծառա յություններ, մասնավորապես հաշվանցման 
(քլիրինգի) և համա պատասխանեցման ֆինան-
սական գործառնություններ համակարգչի և 
կապի ցանցերի միջոցով. վճարումների մշակման 
ծառա յություններ. հաշիվների վճարային տվյալ-
ների էլեկտրոնային մշակում և փոխանցում 
համակարգիչների և կապի ցանցերի օգտատերերի 
համար. դրամական միջոցների փոխանցում 
էլեկտրոնային հաշվարկների համակարգով. 
դրամի փոխանցում էլեկտրոնային հաշվարկների 
համակարգով. հաշիվների վճարման ծառա-
յություններ. ֆինանսական ծառայություններ, այն 
է՝ պահվող գումարով առցանց էլեկտրոնային 
հաշիվների տրամադրում էլեկտրոնային միջա-
վայրում. դրամական միջոցների կառավարում. 
կանխիկ վճարումների ծառայություններ և գործարք-
ների իրավազորության, իսկության հաստատման և 
պարտքի մարման ծառայություններ. էլեկտրոնային  
առևտրի համար վճարման ծառայություններ. 
էլեկտրոնային  առևտրի համար վճարման 
ծառայություններ, այն է՝ միջոցավորված  հաշիվ-
ների ստեղծում համացանցում ապրանքների ու 
ծառա յությունների գնման համար. ֆինանսական 
գործառնությունների ծառա յություններ, այն 
է՝ ապահով քլիրին գային առևտրային գործ-
առնությունների տրամադրում էլեկտրոնային 
կապի ցանցերի միջոցով. բազմատեսակ վճարային 
ծառա յությունների տրամադրում. սպասարկում 
կրեդիտ քարտերով, ինչպես նաև հաշիվների 
փոխանցում և դրանց վճարում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. հեռակա 
վճարումների ծառայություններ. էլեկտրոնային 
վճարման և տեղեկատվության կառավարման 
ծառայություններ. էլեկտրոնային դրամական 
միջոցների փոխանցում հեռահաղորդակցության 
միջոցով. հեռահաղորդակցական անլար սարքերի 
ու սարքավորումների միջոցով տրամադրվող 
վճարային ծառայություններ. տեղեկատվական, 

խորհրդակ ցական և խորհրդատվական ծառա-
յություններ վերոհիշյալի վերաբերյալ։

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. 
կապի ծառա   յու թյուն ներ շար ժական հեռա-
խոսի միջո    ց ով. ռադիո  հեռա  խո  սային կապի 
ծառա       յություն    ներ. ռադիո ռելեային կապի ծառա -
յու  թյուն    ներ. արբանյակային կապի ծառա յու-
թյուն  ներ. հեռախոսային կապի ծառայու թյուն ներ. 
ֆաքսի   միլա յին փոխանց ման ծառա     յություններ. 
հայտ արարություն ների էլեկտրո   նային տախ-
տակ  ների ծառա    յություններ. հեռա հաղոր-
դակ    ցության երթուղման և միաց ման 
ծառա      յություններ. հաղորդա  գրությունների և պատ-
կերների համա կարգչայնացված փոխանցում. 
հաղորդա   գրությունների, լուսանկարների և տեսա -
պատկերների փոխանցում շարժական հեռա-
խոսային ծառայությունների և արբանյակի միջոցով. 
հեռախոսային ծառայություններ. հեռախոսային 
բաժա նորդա  գրման ծառա յություններ. էլեկտրո-
նային փոստի ծառա յություններ. օգտատերերին 
համաշխարհային համակարգչային ցանց մուտքի 
տրամադրում տեղեկատվության լայն սպեկտրի 
վերա բերյալ տվյալների փոխանցման և ընդունման 
համար.  օգտատերերին համաշխարհային ցանց 
մուտքի տրամադրում. համաշխարհային համա-
կարգչային ցանցին հեռահաղորդակցական 
միացումների տրամադրում. hեռակոնֆերանսներ.  
տեսաhեռակոնֆերանսներ. հեռահաղորդակցական 
սարքավորումների վարձույթ. հեռա  խոսային 
սարքավորումների վարձույթ. տվյալների 
փոխանց  ման և ընդունման ծառա յություններ 
հեռա հաղորդակցական ցանցերի միջոցով. 
համա կարգչի և հեռահաղորդակցական ցան-
ցերի միջոցով հասանելի ձայնի, տվյալների, 
ձայնային տվյալների, տեսա տվյալների, տեքս-
տերի և գրաֆիկաների էլեկտրոնային փոխա -
նակում. հաղորդա գրությունների ակն թարթային 
փոխանակման ծառայություններ. համա  ցանցային 
կանխագրերի միջոցով ձայնի փոխանց ման ծառա-
յություններ (VoIP). ձայնային հեռակոնֆերանսներ. 
վեբ հաղորդագրությունների ծառայություններ. 
օգտատերերի միջև թվային լուսա նկարչական 
ֆայլերի, տեսա- և ձայնատեսային բովանդակության 
էլեկտրոնային փախանցում հավասարա զոր 
սարքերի միջոցով. համակարգչին, էլեկտրոնային 
և առցանց տվյալների հիմնա պաշարներին 
մուտքի տրամադրում. հեռա հաղորդակցական 
ծառայություններ, այն է՝ տվյալների, հաղորդա-
գրությունների, գրա ֆիկաների, պատկերների, 
ձայնային տվյալների, տեսատվյալների և 
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տեղեկատվության էլեկտրո նային փոխանցում. 
առցանց բանավեճային համա ժողովների, հաղորդա-
գրությունների ակնթար թային փոխանակման 
և հայտարարու թյուն ների էլեկտրոնային տախ-
տակների  հասա նելիության ապահովում. սոցիա-
լական ցան ցերի ոլորտում համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարներ մուտքի տրամադրում. 
ձայնային տվյալների, տեքստերի և տեսատվյալների 
հեռարձակում համակարգչի կամ կապի այլ 
ցանցերի միջոցով. առցանց համաժողովների 
տրամադրում ընդհանուր հետաքրքրությունների 
թեմաների շուրջ հաղորդակցվելու նպատակով. 
առցանց և հեռահաղորդակցական սարքերի 
տրամադրում համակարգիչների, շարժական 
և ձեռքի համակարգիչների և լարով ու անլար 
կապի սարքերի օգտատերերի միջև իրական 
ժամանակում փոխհարաբերությունների հաս-
տատ ման նպատակով. հաղորդագրությունների 
ակնթարթային փոխանցման, վեբ հաղորդա-
գրությունների փոխանցման և տեքստային 
հաղորդագրությունների փոխանցման ծառա-
յություններ. հեռարձակում. համացանցում ծրագրերի 
բաշխում. խորհրդատվական, տեղեկատվական և 
խորհրդակցական ծառայություններ վերոհիշյալի 
վերաբերյալ։

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

(210) 20161364
(220) 18.10.2016
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20161365
(220) 18.10.2016
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

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

(210) 20161366
(220) 18.10.2016
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

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

(210) 20161367
(220) 18.10.2016
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20161368
(220) 18.10.2016
(730) «ՎՍ և Անի Յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. շ. 44, բն. 25, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20161372
(220) 19.10.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Յուրի 
Հովհաննիսյան, Երևան, Զարյան 106, 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 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ մշակված 
hացա հատիկ և սերմեր . կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր 
կենդանիների համար. ածիկ:

դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր։

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործ արարու թյան ասպա րեզում. վարչարարական 
գործ ունեու թյուն գործ արարության ասպա րեզում. 
գրա  սենյակային ծառայություններ:

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

(210) 20161376
(220) 19.10.2016
(730) «Աննալանա» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բաղրամյան, Կոմիտասի 65, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ։

--------------
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B64C 1/00           3056  A
B64C 27/00         3056  A
C05F 3/00           3057  A
C23C12/00           3058  A

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

        19-08                 399 S
        32-00                 399 S

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

C04B 28/00        474  U
G01 C5/00          475  U
G01 C9/00          475  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1780
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3127
73 (1) Իրավատեր  Բարթոն Կանադա, Ինք., 1 
South Dearborn, St., Ste. 1700, Chicago, Illinois 
60603, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քոնսթըլեյշն 
Կանադա Լթդ., 1 South Dearborn, St., Ste. 1700, 
Chicago, Illinois 60603, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է             10.10.2016

_____________________

Գրանցում No 1781
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19283
73 (1) Իրավատեր Կարեն Գրիգորյան, Երևան, 
Ամիրյան փող., շ. 15, բն. 64, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սոնա Առաքելյան, 
Երևան, Քեռու փող. 58/1, բն. 20, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          11.10.2016

_____________________

Գրանցում No 1782
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18636
73 (1) Իրավատեր   «Մեր նավակը» ՍՊԸ, ՀՀ 
Կոտայքի մարզ, գ. Քասախ, AM

73 (2) Իրավունքներն ստացող   Ա/Ձ Նարեկ 
Հայրապետյան, ք. Երևան, Սոսե 52ա, 51, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                          11.10.2016

_____________________

Գրանցում No 1783
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22430, 22431, 22432, 22433
73 (1) Իրավատեր  Դը Այամս Քամփընի, 315 
Cool Springs Blvd., Franklin, Tennessee 37067, 
United States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող   Մարս, 
Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, 6885 Elm 
Street, McLean, Virginia 22101-3883, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի

                                           Հանրապետություն
Գրանցված է                          21.10.2016

_____________________

Գրանցում No 1784
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23587
73 (1) Իրավատեր  «Սպրինտ ուեյ» ՍՊԸ, 
Երևան, Արամի նրբ. 5ա, բն. 31, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Արթուր Կարճիկ-
յան, Երևան, Արամի նրբ. 5ա, բն. 31, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

   Հանրապետություն
Գրանցված է                          21.10.2016

_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2795        04.04.2016

2852        17.03.2016

2934        04.03.2016

2942        09.03.2016

2951        20.03.2016

2959        30.03.2016

2974        09.03.2016

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 

247U         21.03.2016

323U         11.02.2016

411U         18.03.2016

413U         17.03.2016

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

    21302               24.10.2016

    21303               24.10.2016

    21304               24.10.2016                                                               

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

Տեղեկություններ 
արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ տրամադրված իրավունքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

      261S               25.03.2016

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



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

Сведения о выданных патентах

(51) 2016.01 (11) 3056 (13) A
B64C 1/00
B64C 27/00

(21) AM20160017 (22) 26.02.2016
(72) Гарик Геворгян (AM) 
(73) Лейзеркат ООО (AM) 
(54) Корпус мультикоптера (варианты)
(57) Изобретение относится к летательным 
аппаратам, в частности, к мультикоптерам, а 
конкретнее – к их корпусам.

Корпус мультикоптера содержит 
центральный узел и соединенную с 
ним пери ферийную часть. К конечным 
участкам периферийной части соединяются 
винтомоторы. Периферийная часть содержит 
элементы сжатия и элементы растяжения. Один 
конец каждого из элементов сжатия жестко или 
шарнирно соединен с центральным узлом, а 
противоположный конечный участок соединен 
с центральным узлом  посредством  как 
минимум трех эле мен тов растяжения, которые 
составляют многогранник, охватывающий 
элемент сжатия. Элементы растяжения 
предварительно напряжены, образуя в корпусе 
уравновешивающие друг друга силы растяжения 
и сжатия.

Предложены еще два варианта 
осуществления корпуса мультикоптера. 
Снижается вес, обеспечивается целостность 
конструкции, увеличиваются прочность и 
жесткость, 6 ил.
(74) А. Петросян

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3057 (13) A
C05F 3/00

(21) AM20160070 (22) 20.07.2016
(72) Степа Маргарян (AM), Даниел Петросян 
(AM), Павел Антонян (AM), Микаел Сароян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Установка для приготовления органических 
удобрений
(57) Установка  содержит емкость для 
навозо-соломенной смеси, выполненные 
в ее корпусе отверстия для измерения 
температуры, установленный на дне емкости 
перфорированный трубопровод, систему для 
подачи воздуха в трубопровод и подключенный 

к данной системе пульт управления. Емкость 
для навозо-соломенной смеси выполнена в виде 
металлической бочки, установленной на двух 
опорных стойках с возможностью поворота 
и фиксации в соответствующем положении. 
Перфорированный трубопровод выполнен в 
виде кольцевой перфорированной трубы. На 
трубе с зазором установлена перфорированная 
платформа. Система для подачи воздуха 
состоит из последовательно присоединенных 
расходомера воздуха и компрессора. На бочке 
дополнительно выполнено отверстие для 
электроконтактного термометра, подключенного 
к пульту управления.

Повышается качество органи чес-
кого удобрения, сокращаются трудоемкость и 
длительность процесса приготовления, 2 ил.

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3058 (13) A
C23C12/00

(21) AM20160069 (22) 19.07.2016
(72) Гурген Овсепян (AM), Гурген Погосян (AM), 
Генрих Карапетян (AM), Даниел Петросян (AM), 
Альберт Григорян (AM), Нора Овсепян (AM) 
(73) Гурген Овсепян, 0062, Ереван, Тотовенци 
1/1, кв. 35 (AM) 
(54) Способ обработки металлокерамических 
твердосплавных инструментальных мате-
риалов
(57) Изобретение  относится к способам 
обработки металлокерамических твердо-
сплавных инструментальных материалов, в 
частности, вольфрамовых инструментальных 
материалов. 

Инструментальный материал обезмасли-
вают,  сушат,  погружают  в  15-20%  водный  
раствор перрената калия, сушат, затем 
работающую часть инструментального 
материала покрывают 20-25% эмульсионной 
пастой перрената калия, нагревают при 
температуре 1000-1095°C в среде водорода, 
выдерживают при этой температуре в течение 
2-3 часов, охлаждают, отжигают при температуре 
250-285°C.

Повышается износостойкость, коррозие-
стойкость и долговечность твердосплавных 
инструментальных материалов.

_____________________



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) 2016.01 (11) 474  (13) U

C04B 28/00
(21) AM20160075U (22) 29.07.2016
(72) Артур Амирджанян (AM) 
(73) Артур Амирджанян, 3702, г. Джермук, 
ул.Азатамартикнери 24, кв. 40 (AM) 
(54) Композиция для изготавления декоративно 
облицовочнօй плиты
(57) Полезная модель относится к отрасли 
стройматериалов, в частности, к составному 
веществу, из которого изготавливаются 
декоративные облицовочные плиты из горных 
пород и могут использоваться для архитектурного 
оформления зданий и сооружений, а также 
для окончательной внутренней и внешней 
обработки.

В составное вещество, из которого 
изготавливаются декоративные облицовочные 
плитки, входят компоненты в следующем 
соотношении (мас.%): смесь заполнителя и 
связующего вещества - 90.0-95.0 модификатор 
– 0.5-1.6 пластификатор – 0.5-2.0 и ускоритель 
затвердевания смеси – 0.5 - 3.0.    В качестве  
смеси заполнителя и связующего материала 
включает смесь туфа измельчённого в 
пыль и жидкого стекла, взятых в массовом 
соотношении 1:1, а в качестве модификатора 
– полиакрилат натрия или стиролакрилатовая 
дисперсия.

Расширяется ассортимент декоративных 
облицовочных плиток, получаются легкие, 
малоэнергоёмкие, стойкие и водостойкие 
плитки.

_____________________

(51) 2016.01 (11) 475  (13) U
G01 C5/00
G01 C9/00

(21) AM20160015U (22) 25.02.2016
(72) Фрунзик Паликян (AM) 
(73) Фрунзик Паликян, 0060, Ереван, Аван, 
Даниел Варужан кв.4, кв. 50 (AM) 
(54) Гидровакуумный нивелир
(57) Полезная модель относится к области 
измерительной техники, в частности, к 
геодезическим измерительным приборам. 

Гидровакуумный нивелир имеет 
сообщающиеся между собой два сосуда 
заполненные жидкостью, погруженные в них 
пьезометрические трубы с подключенными к 
блоку обработки информации иглами, а также 
рабочая и вспомогательная камеры давления. 
На рабочей камере давления установлен насос, 
а на вспомогательной камере установлен 
дроссельный клапан. Рабочая камера 
давления сообщается с внутренними объемами 
пьезометрических трубок, а вспомогательная 
камера - с сообщающимися сосудами. Насос, 
установленный на рабочей камере давления, 
является вакуумным.

Повышается надежность и безопасность 
работы, 1 ил.

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 19-08 (11) 399  (13) S
       32-00
(21) 20160017 (22) 20.07.2016
(31) f20160079   (32) 26.04.2016   (33) BY
(72)  Анна Владимировна Ермаченко (BY) 
(73) Открытое Акционерное Общество 
“Савушкин продукт” (BY) 
(74) А. Галоян
(54) Рисунок для этикетки (8 вариантов)

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№11/1

01 . 1 1 . 20 16

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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