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Գյ[տերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
ն[յնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյ[տի արտոնագիր 
 B արտոնագրա[նակ[թյան մասին եզրակաց[թյ[ն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ց[ցահանդեսային առաջն[թյան թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյ[տի արտոնագիր տալ[ մասին տեղեկ[թյ[նների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ց[ցիչը(ները)
54 գյ[տի անվան[մը
56 տեղեկատվ[թյան աղբյ[րներ
57 գյ[տի ռեֆերատը կամ հավակն[թյան սահման[մը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
72 գյ[տի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փ[լ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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Տեղեկ[թյ[ններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2016.01 (11) 3018 (13) A
C09D11/00

(21) AM20160001 (22) 13.01.2016
(72) Կարնո Պասկալ (AM) 
(73) Կարնո Պասկալ (AM) 
(54) Թանաք
(57)  Գյ»տը վերաբեր»մ է ներկման նյ»թերին, 
այն է՝ ջրային հիմքով թանաքներին գրիչների, 
կնիքների և այլնի համար:

Թանաքը պար»նակ»մ է ջ»ր, 
հականեխիչ հավելանյ»թ, գ»նանյ»թեր և 
գ»յնի կայ»նացման հավելանյ»թ երկաթի 
օքսիդի կամ հիդրօքսիդի տեսքով: Որպես 

հականեխիչ հավելանյ»թ ծառայ»մ է 
նատրի»մի ֆտորիդը կամ կալի»մի ֆտորիդը, 
իսկ որպես գ»նանյ»թեր՝ չհասած ընկ»յզի 
կանաչ կեղևի մզվածքը և նռան կեղևի մզվածքը՝ 
բաղադրիչների հետևյալ հարաբերակց»թյամբ 
(զանգվ.%)՝ չհասած ընկ»յզի կանաչ կեղևի 
մզվածք՝ 65-70, նռան կեղևի մզվածք՝ 15-18, 
երկաթի օքսիդ կամ հիդրօքսիդ՝ 2-4,  նատրի»մի 
կամ կալի»մի ֆտորիդ՝ 2-4, ջ»ր՝ մնացածը: 

Ապահովվ»մ է գ»յնի կայ»ն»թյան, 
պահպանման ժամկետի և էկոլոգիական 
ց»ցանիշների բարձրաց»մը:  
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՕԳՏԱԿԱՐ ՕԳՏԱԿԱՐ ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
ն[յնականացման 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 ց[ցահանդեսային առաջն[թյան թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագիր տալ[ մասին տեղեկ[թյ[նների 
  հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ց[ցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվան[մը
56 տեղեկատվ[թյան աղբյ[րներ
57 օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակն[թյան սահման[մը
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 փ[լ փոխադրման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
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(51) 2016.01 (11) 451  (13) U
B25B 13/00

(21) AM20140139U (22) 06.10.2014
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Մանեկադարձակ
(57) Մանեկադարձակն »նի բռնակ, բռնակի 
ծայրեր»մ մեկական գլխակալ` երկգլխանի 
աշխատանքային գլխիկով: Գլխիկը ներսից, 
կենտրոնական հատված»մ »նի գլանաձև 
անցքով միջնորմ, իսկ նիստերից մեկի 
ստորին հատված»մ »նի գլանաձև խոռոչ, 
որտեղ տեղակայված է զսպանակված գնդիկ: 
Գլխիկը կատարված է իր մեջ երկգլխանի 
մանեկադարձակյա միջ»կի սևեռման 
հնարավոր»թյամբ: Միջ»կի արտաքին 
կողմի կենտրոնական հատվածը վեցանիստ 
պրիզմա է, իսկ ծայրամասեր»մ արտաքին 
կողմից՝ 18-անիստ պրիզմա, որի վեց 
հավասարաչափ բախշված յ»րաքանչյ»ր 
նիստ»մ կատարված է կիսաէլիպսոիդաձև 
խորաց»մ: Կիսաէլիպսոիդաձև խորացման և 
զսպանակված գնդիկի միջոցով իրականացված 
է սևեռ»մը:

Իրականացման առաջին տարբերակ»մ 
երկգլխանի մանեկադարձակյա գլխիկներն 
արտաքին կողմի կենտրոնական հատված»մ 
»նեն բռնակ»մ տեղակայված արգել»կավոր 
մեխանիզմին կառչման հնարավոր»թյամբ 
իրականացված ատամնանիվ:

Իրականացման երկրորդ տարբերակ»մ 
երկգլխանի մանեկադարձակյա գլխակալներն 
»նեն եղջյ»րաձև կիսագլանաձև 
ծայրամասերով թևեր, որոնցից մեկն »նի 
պտ»տակային անցք, իսկ մյ»սը՝ երկ» տարբեր 
տրամագծերի միմյանց համառանցք գլանաձև 
անցքեր: Բռնակը ծայրեր»մ »նի մեկական 
կիսագլանաձև ծայրամասով և գլանաձև 
անցքով »ղղանկյ»ն պրիզմա: Պրիզմայի 
կողային նիստերից մեկ»մ անցքին համառանցք 
կատարված է գլանաձև խորաց»մ, որտեղ 

տեղակայված է զսպանակային տափօղակ: 
Բռնակը գլխակալի եղջյ»րաձև թևերին 
միակցված է պտ»տակի միջոցով:

Ընդլայնվ»մ են մանեկադարձակի 
ֆ»նկցիոնալ հնարավոր»թյ»նները, 30 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 452  (13) U
E04G 13/00

(21) AM20150166U (22) 21.12.2015
(72) Գագիկ Գալստյան (AM), Վալտեր Աթա-
նեսյան (AM) 
(73) «Ճարտարապետ»թյան և շինարար»թյան 
Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնա-
դրամ, 0009, Երևան, Տերյան 105 (AM) 
(54) Միաձ[յլ սյ[ների կառ[ցման կաղա պա-
րամած
(57) Օգտակար մոդելը վերաբեր»մ է 
շինարար»թյան բնագավառին և կարող է 
օգտագործվել սյ»ների կառ»ցման համար:

Միաձ»յլ սյ»ների կառ»ցման կաղա-
պարամածն »նի չորս վահան, որոնց 
ամրակցված են անցքեր »նեցող  բարձակներ 
և հարակից վահաններն իրար միակցող 
փականքներ: Վահանները շ»ռտվիկների 
միջոցով հոդակապորեն միակցված են սյ»նի 
շ»րջը տեղադրված շրջանակին: Վահաններին 
ամրակցված են հորիզոնական »ղղորդներ, 
որոնք տեղաշարժման և համապատասխան 
դիրք»մ սևեռման հնարավոր»թյամբ 
տեղակայված են շ»ռտվիկների հոդակապերի 
մեջ: Յ»րաքանչյ»ր վահանի կողերից 
մեկ»մ կատարված է թեք կտրվածք և 
շրջանակին ամրակցված են կաղապարամածն 
»ղղաձիգ դիրքի բերման ամբարձիկներ: 
Կաղապարամածի մոնտաժ»մն » 
ապամոնտաժ»մը մեքենայացված է:

Կրճատվ»մ է կաղապարամածի մոնտաժ-
ման » ապամոնտաժման ժամա նակն » 
աշխատատար»թյ»նը, 3 նկ.

_____________________

Տեղեկ[թյ[ններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՐԴՅ{ՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄ{ՇՆԵՐ

ԱՐԴՅ{ՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՆՄ{ՇՆԵՐ



Արդյ[նաբերական նմ[շներին վերաբերող 
մատենագիտական տվյալների ն[յնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի

11       վկայագրի համարը
13      փաստաթղթի տեսակի կոդը
        S արդյ[նաբերական նմ[շի վկայագիր
21      հայտի համարը
22      հայտի ստացման թվականը
23      ց[ցահանդեսային առաջն[թյան թվականը
24      գրանցման թվականը
31      առաջնային հայտի համարը
32      առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33      երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51      արդյ[նաբերական նմ[շների միջազգային դասակարգման 
        (ԱՆՄԴ) ց[ցիչը (ները)
54      արդյ[նաբերական նմ[շի անվան[մը
55      արդյ[նաբերական նմ[շի պատկերը (գծանկարը, լ[սանկարը)
72      հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73      իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74      արտոնագրային հավատարմատար
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№ 04/218 .04 . 20 16

ԱՐԴՅ�ՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄ�ՇՆԵՐ

Տեղեկ[թյ[ններ գրանցված

   արդյ[նաբերական նմ[շների մասին 

(51) 11-02 (11) 386 (13) S 
(21) 20160002  (22) 21.01.2016
(72) Մեր»ժան  Մխեյան (AM) 
(73) Մեր»ժան Հար»թյ»նի Մխեյան, Երևան, 
Սարի թաղ 6-րդ շարք, բն. 142 (AM) 
(54) Հ[շանվեր «Արարատյան Աստվածամոր 
պատկեր»
(55) 

_____________________

(51) 26-03 (11) 387  (13) S 
(21) 20150033  (22) 09.09.2015
(31) RU2015500824   (32) 13.03.2015   (33) RU
(72) Սալով Անդրեյ Վլադիմիրովիչ (RU), Լազարևիչ 
Անտոն Սերգեյևիչ (RU), Լյ»բ»շկին Դմիտրի 
Վիկտորովիչ (RU), Էմդին Ֆելիքս Զինովևիչ (RU), 
Շաշմ»րին Սերգեյ Անատոլևիչ (RU) 
(73) Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Պրոիզվոդ-
ստվեննոյե Օբյեդինենիե «Ուրալսկիյ Օպտիկո-
Մեխանիչեսկիյ Զավոդ» իմենի Է.Ս. Յալամովա 
(ԱՕ «ՊՕ ՈւՕՄԶ») (RU) 
(74) Հ. Դավթյան
(54) Փողոցային լ[սադիոդային լ[սատ[
(55) 
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№ 04/218 .04 . 20 16

ԱՐԴՅ�ՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄ�ՇՆԵՐ

_____________________



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների ն[յնականացման 
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 գործող[թյան ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ց[ցահանդեսային կամ այլ առաջն[թյան թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջն[թյան թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայ[թյ[նների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գ[յնը և գ[նային համակց[թյ[նը
             իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/2 

18 .04 . 20 16

(210) 20141616_1 (111) 24298
(220) 06.11.2014 (151) 07.04.2016
   (181) 06.11.2024
(730) «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., շ. 45, բն. 22, AM 
(442) 03.12.2014
(540) 

(511)
դաս 32. գարեջ»ր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյ»թեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյ»թեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռ»թյամբ գարեջրի):
(740) Զար»հի Ման»կյան

_____________________

(210) 20141787  (111) 24299
(220) 03.12.2014 (151) 07.04.2016
   (181) 03.12.2024
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 16.12.2014
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստ»կներ 

մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20141902  (111) 24300
(220) 24.12.2014 (151) 07.04.2016
   (181) 24.12.2024

Տեղեկ[թյ[ններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(730) Էլվիս Պրեսլի Էնթերփրայսիս, ՍՊԸ, US 
(442) 16.01.2015
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայ»թյ»ններ. ռեստորան, 
սրճարան:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20150241  (111) 24301
(220) 27.02.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 27.02.2025
(730) «Շարկ» ՍՊԸ, Երևան, Մոլդովական 50/5, 
բն. 36, AM 
(442) 19.03.2015
(540) 

(526) «հեռ»ստաընկեր»թյ»ն» բառն ինքն»ր»յն 
պահպան»թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 38. հեռ»ստահեռարձակ»մ.
դաս 41. հեռ»ստահաղորդ»մների պատ-

րաստ»մ:
_____________________

(210) 20150403 (111) 24302
(220) 26.03.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 26.03.2025
(730) «Ամազոն» ՍՊԸ, Երևան, Բաշինջաղյան 1,  
շ. 5, բն. 16, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/2 

18 .04 . 20 16

(526) «TOURISM & AIRTICKETS» բառերն 
ինքն»ր»յն պահպան»թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է սև և 
կանաչ գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 39. ավիատոմսերի վաճառք. ներգնա, 
արտագնա, տեղային զբոսաշրջ»թյան 
կազմակերպ»մ. դեսպանատների փաստա-
թղթերի լրաց»մ:

_____________________

(210) 20150532  (111) 24303
(220) 18.04.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 18.04.2025
(730) «Տրի»մֆ գր»պ» ՍՊԸ, ք. Ստեփանակերտ, 
Նաբերեժնայա 3-րդ նրբ. թ. 35/2, AM 
(442) 03.07.2015
(540) 

(526) «Bio» բառն ինքն»ր»յն պահպան»թյան 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 29. բանջարեղենային պահածոներ, 
մարինադներ, մ»րաբաներ, կոմպոտներ, 
ջեմեր:

_____________________

(210) 20150552  (111) 24304
(220) 22.04.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 22.04.2025
(730) «Բարրի» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 116, 
բն. 29, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պ»յտ և կարմիր գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական և անասնաբ»ժա-
կան պատրաստ»կներ. հիգիենիկ պատրաս-
տ»կներ բ»ժական նպատակների համար. 
դիետիկ սն»նդ և նյ»թեր բ»ժական կամ 
անասնաբ»ժական նպատակների համար, 
դիետիկ  հավել»մներ  մարդկանց  և  կենդա-
նի ների համար. մանկական սն»նդ. սպեղանա-
լաթեր, վիրակապման նյ»թեր. ատամնալցման և  
ատամների  ծեփապատճեններ պատրաս տել» 
նյ»թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնա սատ» 
կենդանիների ոչնչացման պատրաս տ»կներ. 
ֆ»նգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյ»թեր. 
շարժական մետաղյա կառ»ցվածքներ 
և շին»թյ»ններ. մետաղյա նյ»թեր 
ռելս»ղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր»մ. հանքանյ»թեր.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շարժիչներ (բացառ»թյամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). կցորդիչներ, միացք ներ, 
կցիչներ և փոխանցման տարրեր (բացա-
ռ»թյամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախատեսվածների). գյ»-
ղա տնտեսական գործիքներ, բացառ»թյամբ 
ձեռքով կառավարվողների. ինկ»բատորներ. 
առևտրի ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լ»սանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստ»գման), փրկ»-
թյան և »ս»ցման սարքեր » գործիքներ. 
էլեկտրական»թյան հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կ»տակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
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կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվ»թյան թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվ»թյան մշակ-
ման սարքավոր»մներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահով»մ. 
կրակ մարիչներ.

դաս 10. վիրաբ»ժական, բժշկական, 
ատամնաբ»ժական և անասնաբ»ժական 
սար քեր և գործիքներ, վերջավոր»թյ»նների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզ ներ. 
ոսկրաբ»ժական իրեր. նյ»թեր կարեր դնել» 
համար.

դաս 11. լ»սավորման, ջեռ»ցման, շոգ» 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակ»մներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասեր»մ. կենդանիների 
մորթիներ. սնդ»կներ և ճամփորդական 
ճամպր»կներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

դաս 20. կահ»յք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
»ռեն»ց, եղջյ»րից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեց»ց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփ»րից, այդ նյ»թերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասեր»մ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպ»նգներ. 
խոզանակներ (բացառ»թյամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյ»թեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառ»թյամբ 
շինարարական ապակ»). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասեր»մ.

դաս 25. հագ»ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 34. ծխախոտ. ծխել» պիտ»յքներ. 

լ»ցկի:
(740) Զար»հի Ման»կյան

_____________________

(210) 20150662  (111) 24305
(220) 19.05.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 19.05.2025
(730) Տիգրան Այնաջյան, Երևան, Կորյ»նի 6, 
բն. 9, AM 
(442) 04.06.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապ»յտ, կարմիր, դեղին, կանաչ և ման»շա-
կագ»յն գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 35. առևտրային գործ»նե»թյ»ն:
_____________________

(210) 20150690 (111) 24306
(220) 25.05.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 25.05.2025
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH 
(442) 03.07.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստ»կներ 

մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20150945 (111) 24307
(220) 29.06.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 29.06.2025
(730) «Ակադա» առքիթեքչ»րալ ստ»դիո, 
Երևան, Կիևյան 7, բն. 95, AM 
(442) 18.09.2015
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պ»յտ, մոխրագ»յն և երկնագ»յն գ»նային 
համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 42. ճարտարապետ»թյ»ն և դիզայն:
_____________________

(210) 20151023  (111) 24308
(220) 14.07.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 14.07.2025
(730) Սիփլա Լիմիթիդ, IN 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բ»ժական պատրաստ»կներ. հիգիենիկ 
պատրաստ»կներ բ»ժական նպատակների 
համար. դիետիկ սն»նդ և նյ»թեր բ»ժական 
կամ անասնաբ»ժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավել»մներ մարդկանց և կենդա նի-
ների համար. մանկական սն»նդ. սպեղանա-
լաթեր, վիրակապման նյ»թեր. ատամնալցման 
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաս տել» 
նյ»թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատ» 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստ»կներ. 
ֆ»նգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 10. վիրաբ»ժական, բժշկական, 
ատամնա բ»ժական և անասնաբ»ժական 
սարքեր և գործիքներ, վերջավոր»թյ»նների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբ»ժական իրեր. նյ»թեր կարեր դնել» 
համար:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20151025  (111) 24309
(220) 14.07.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 14.07.2025
(730) Սիփլա Լիմիթիդ, IN 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բ»ժական պատրաստ»կներ. հիգիենիկ 
պատրաստ»կներ բ»ժական նպատակների 
համար. դիետիկ սն»նդ և նյ»թեր բ»ժական 
կամ անասնաբ»ժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավել»մներ մարդկանց և կենդա-
նիների համար. մանկական սն»նդ. սպեղանա-
լաթեր, վիրակապման նյ»թեր. ատամնալցման 
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստել» 
նյ»թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատ» 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստ»կներ. 
ֆ»նգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 10. վիրաբ»ժական, բժշկական, 
ատամն ա բ»ժական և անասնաբ»ժական սար-
քեր և գործիքներ, վերջավոր»թյ»նների պրո-
թեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբ»ժական իրեր. նյ»թեր կարեր դնել» 
համար:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20151076  (111) 24310
(220) 22.07.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 22.07.2025
(730) «Մեդիաբրենդ իմպէքս» ՓԲԸ, Երևան, 
Բաղրամյան պող. 1-28, AM 
(442) 04.09.2015
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(540) 

(526) «ARMENIAN CELEBRITIES & ENTERTAIN-
MENT GUIDE», «am» և «online since 2009» գրա-
ռ»մներն ինքն»ր»յն պահպան»թյան օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է բաց 
և մ»գ ման»շակագ»յն, սպիտակ, մոխրագ»յն 
և դեղին գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար»մ 
գործարար»թյան ասպարեզ»մ. վարչարա-
րական գործ»նե»թյ»ն գործարար»թյան 
ասպարեզ»մ. գրասենյակային ծառա յ»-
թյ»ններ.

դաս 38. հեռահաղորդակց»թյ»ն.
դաս 41. կրթ»թյ»ն (դաստիարակ»թյ»ն, 

»ս» ց»մ). »ս»մնական գործընթացի ապա-
հով»մ, մարզական միջոցառ»մների կազ-
մակերպ»մ:

_____________________

(210) 20151084  (111) 24311
(220) 22.07.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 22.07.2025
(730) Ք»րթ Գեյգեր Լիմիթիդ, GB 
(442) 19.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. բ»ր»մնավետ նյ»թեր. 

օծանելիք, եթերային յ»ղեր, կոսմետիկական 
միջոցներ, ոչ բ»ժական արդ»զարդի 
պարագաներ, ժելեր լոգանք և ցնց»ղ ընդ»նել» 
համար, մաշկի խնամքի պատրաստ»կներ, 
պատրաստ»կներ մազերի խնամքի և մազերը 
ներկել» համար, շամպ»ններ և լավորակիչներ, 
մարմնի լոսյ»ններ, ձեռքի լոսյոններ, ոչ 
բ»ժական լոսյ»ններ ոտքերի համար. ատամի 
փոշիներ և մած»կներ. կոշիկի մած»կներ, 
կոշիկի փայլեցման նյ»թեր, կոշիկի վաքս.

դաս 9. համակարգչային ծրագրային 
արտա դրանք. համակարգչային ծրագրեր 
(ներ բեռնվող համակարգչային ծրագրային 
արտա դրանք). մագնիսական եղանակով ծած-
կա գրված կրեդիտ քարտեր, հաշվեքարտեր, 
պարգևատրման քարտեր և վճարման 
քարտեր. չծածկագրված մագնիսական 
քարտեր. բանական քարտեր. ծածկագրված 
բանկային քարտեր. ձայնի կամ պատկերի 
գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման 
սարքեր, մագնիսական տեղեկակիրներ, 
ձայնագրման սկավառակներ. նախապես 
գրանցված կոմպակտ սկավառակներ. CD 
ROM-ներ, ժապավեններ և սկավառակներ. 
արևապաշտպան ակնոցներ, օպտիկական 
ակնոցներ, պատյաններ և շրջանակներ 
արևապաշտպան և օպտիկական ակնոցների 
համար, հպաոսպնյակներ և տարող»թյ»ններ  
հպաոսպնյակների համար. պատյաններ 
շարժական հեռախոսների համար. պատյաններ 
և պայ»սակներ լեփթոփների փոխադրման 
համար. բոլոր վերը նշված ապրանքները, 
բացառ»թյամբ սպորտային ակնոցների, 
սպորտային արևապաշտպան ակնոցների 
և պաշտպանիչ ակնոցների, սպորտային 
սաղավարտների և սպորտին վերաբերող 
ցանկացած օպտիկական արտադրանքի. 

դաս 14. ոսկերչական իրեր. պատին, 
սեղանին և այլ»ր դրվող ժամաց»յցներ, ձեռքի 
ժամաց»յցներ. ճարմանդներ. չափռաստներ 
և օղլակներ. թանկարժեք քարեր. թանկարժեք 
մետաղներ և դրանց համաձ»լվածքներ, ինչպես 
նաև թանկարժեք մետաղների մեջ դրված կամ 
դրանցով պատված իրեր՝ ընդգրկված ս»յն 
դաս»մ. ժամաց»յցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր. 

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակ»մներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասեր»մ. կաշվե իրեր, 
այն է՝ հարթ ճամպր»կներ փաստաթղթերի 
համար, տ»փեր բոլորագլխարկների 
համար, ճամպր»կներ, պորտֆելներ, 
թղթապանակ-պորտֆելներ, բանալիների 
պատ յաններ, քսակներ, դրամապանակներ, 
քարտապանակներ, »սի պայ»սակներ, 
ճանապարհորդական թիկնապայ»սակներ, 
մեջքի պայ»սակներ, դատարկ վաճառվող 
պիտոյատ»փեր արդ»զարդի և կոսմետիկական 



ԳՅՈՒՏԵՐ

21

ՄԱՍ 1

21

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/2 

18 .04 . 20 16

պարագաների համար, ինչպես նաև անիվներով 
և առանց անիվների ճանապարհորդական 
պայ»սակներ.  ճանապարհորդական սնդ»կ-
ներ, ճանապարհորդական ճամպր»կներ. 
ճանապարհորդական պայ»սակներ. ձեռքի 
պայ»սակներ. հովանոցներ և անձրևակալներ. 
արևապաշտպան հովանոցներ, ձեռնափայտեր.

դաս 25. հագ»ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. մանրածախ, փոստի միջոցով 

պատվիրվող և առցանց մանրածախ 
առևտրի ծառայ»թյ»ններ կոշկեղենի, 
տ»ֆլիների, սանդալների, հողաթափների, 
արևապաշտպան ակնոցների, օպտիկական 
ակնոցների, արևապաշտպան և օպտիկական 
ակնոցների պատյանների, արևապաշտպան 
և օպտիկական ակնոցների շրջանակների, 
հպաոսպնյակների, հպաոսպնյակների տարո-
ղ»թյ»նների, ոսկերչական իրերի և թանկարժեք 
քարերի, սեղանին, պատին և այլ»ր դրվող 
ժամաց»յցների, ձեռքի ժամաց»յցների, 
ճարմանդների, հագ»ստի համար գոտիների, 
գոտիների չափռաստների և օղլակների, 
ժամաց»յցների և այլ ժամանակաչափ 
սարքերի, փաստաթղթերի համար հարթ 
ճամպր»կների, բոլորագլխարկների համար 
տ»փերի, ճամպր»կների, պորտֆելների, 
թղթապանակ-պորտֆելների, բանալիների 
պատյանների, քսակների, դրամապանակների, 
քարտապանակների, պլանշետային համա-
կարգիչների և շարժական հեռախոսների 
համար շապիկների և պատյանների, »սի 
պայ»սակների, ճանապարհորդական թիկնա-
պայ»սակների, մեջքի պայ»սակների, 
արդ»զարդի և կոսմետիկական պարագաների 
համար դատարկ վաճառվող պիտոյա-
տ»փերի, անիվներով և առանց անիվների 
ճանապար հորդական պայ»սակների, 
ճանա պար հորդական սնդ»կների, ճանա-
պար հորդական ճամպր»կների, ճանա-
պար հորդական պայ»սակների, ձեռքի 
պայ»սակների, հովանոցների, անձրևա-
կալների, արևապաշտպան հովանոց-
ների, ձեռնափայտերի, վզկապների, 
ձեռնոցների, գեղեցկ»թյան և անձնական 
խնամքի պարագաների, կոսմետիկական 
միջոցների, օծանելիքի, բ»ր»մնավետ 
նյ»թերի, գլխարկների, բոլորագլխարկների, 
կեպիների և հագ»ստի ոլորտ»մ. գովազդ, 

խթանման ծառայ»թյ»ններ. առևտրի 
ոլորտ»մ խրախ»սման ծառայ»թյ»ններ. 
հաճախորդների հավատարմ»թյանը նպաս-
տող ծառայ»թյ»ններ և հաճախորդների 
ակ»մբների ծառայ»թյ»ններ: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151124  (111) 24312
(220) 31.07.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 31.07.2025
(730) «Հարժիս» ԲԲԸ, Սյ»նիքի մարզ, գ. 
Հարժիս, 8 փ, 14 տ., AM 
(442) 04.09.2015
(540) 

(526) «FOOD» բառն ինքն»ր»յն  պահպան»-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, մ»գ կանաչ և բաց կանաչ գ»նային 
համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 29. պահածոներ:
_____________________

(210) 20151192  (111) 24313
(220) 14.08.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 14.08.2025
(730) «Ֆուրնիվուդ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Արա-
րատյան 90/9ա, AM 
(442) 04.09.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապ»յտ և սպիտակ գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյ»թեր. 
շարժական մետաղյա կառ»ցվածքներ 
և շին»թյ»ններ. մետաղյա նյ»թեր 
ռելս»ղիների համար. մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային 
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր»մ. հանքանյ»թեր.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյ»թեր. ոչ 
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական 
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր 
և բիտ»մ. ոչ մետաղյա շարժական 
կառ»ցվածքներ և շին»թյ»ններ. ոչ մետաղյա 
հ»շարձաններ.

դաս 20. կահ»յք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
»ռեն»ց, եղջյ»րից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեց»ց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփ»րից, այդ նյ»թերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասեր»մ:

_____________________

(210) 20151210  (111) 24314
(220) 19.08.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 19.08.2025
(730) Յ»նիլևր Ն.Վ., NL 
(442) 19.10.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է մ»գ 
կապ»յտ և սպիտակ գ»նային համակց»թյամբ։

(511) 
դաս 3. օճառներ. հեղ»կ օճառներ. պատ-

րաս տ»կներ ձեռքերը լվանալ» համար. 
պատրաստ»կներ լոգանք և ցնց»ղ ընդ»նել» 
համար, ներառյալ լոգանքի փրփ»ր և 
ցնց»ղի ժելեր. օծանելիք, եթերային յ»ղեր. 
կոսմետիկական միջոցներ. օդեկոլոններ, 
ան»շաբ»յր ջ»ր. օծանելիք-հեղ»կացիրներ 
մարմնի համար. հոտազերծիչներ անձնական 
օգտագործման համար. հակաքրտինքային 
միջոցներ. սափրվել» փրփ»ր և ժելեր, 
լոսյոններ և այլ պատրաստ»կներ սափրվել»ց 
առաջ և հետո օգտագործման համար. տալկի 
փոշի. մաշկի յ»ղեր, քս»քներ և լոսյոն-
ներ. պատրաստ»կներ արոմաթերապիայի 
հա մար. մերսման պատրաստ»կներ (ոչ 
բ»ժական նպատակների համար). մաշկի 
խնամքի պատրաստ»կներ. մազահեռացման 
պատրաստ»կներ. արևայր»քի և արևա-
պաշտպան պատրաստ»կներ. շպարի և շպարի 
հեռացման պատրաստ»կներ. կոսմետիկական 
վազելին. պատրաստ»կներ շրթ»նքների 
խնամքի համար. բամբակ և բամբակյա ծայրով 
փայտիկներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական բարձիկներ. 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
թաշկինակներ և անձեռոցիկներ. նախապես 
խոնավացված կամ մաքրող նյ»թերով 
տոգորված բարձիկներ, անձեռոցիկներ 
կամ  թաշկինակներ. կոսմետիկական 
դիմակներ, դեմքի խնամքի միջոցների 
հավաքած»ներ. մազերի և գլխամաշկի 
խնամքի պատրաստ»կներ. շամպ»ններ 
և լավորակիչներ. մազերի երանգավորման 
նյ»թեր. մազերի ներկեր. մազերի լոսյոններ. 
մազերի գանգրացման պատրաստ»կներ. 
մազերի հեղ»կացիրներ. փոշի մազերի համար. 
մազերի հարդարման միջոցներ. մազերի լաքեր. 
մազերի մ»սեր. մազերին փայլ հաղորդել» 
միջոցներ. մազերի ժելեր. մազերի հեղ»կներ և 
խոնավացման միջոցներ. մազերի պահպանման 
միջոցներ. մազերի խոնավազերծման միջոցներ. 
մազերի յ»ղեր. մազերի ամրացման միջոցներ. 
մազերի քս»քներ. ատամների փոշիներ և 
մած»կներ. դեղերով չտոգորված բերանի 
խոռոչի լվացման միջոցներ (ոչ բ»ժական 
նպատակների համար). բերանի և ատամների 
խնամքի պատրաստ»կներ. ատամների 
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փայլեցման միջոցներ. դեղերով չտոգորված 
արդ»զարդի պատրաստ»կներ. չոր բ»րավետ 
նյ»թեր սպիտակեղենի բ»րավետացման 
համար. մաքրման պատրաստ»կներ. լվացման 
միջոցներ, բացառ»թյամբ արտադր»թյան 
մեջ և բժշկական նպատակներով օգտա-
գործվողների. լվացքի պատրաստ»կներ 
և նյ»թեր. գործվածքների լավորակման 
պատրաստ»կներ. գործվածքների փափ-
կացման միջոցներ. սպիտակեցնող պատ-
րաս տ»կներ. բծերի հեռացման միջոցներ. 
պատրաստ»կներ մաքրման, ողորկման 
(փայլեցման), ճարպազերծման և հղկա-
մշակման համար. ամանների լվացման 
պատրաստ»կներ. լվացքի օսլա. հոտազերծող 
և թարմացնող պատրաստ»կներ հագ»ստի 
և մանածագործական իրերի համար. 
օճառներ գործվածքների գ»նաբացման 
համար. մաքրման և ողորկման (փայլեցման) 
պատրաստ»կներով և նյ»թերով տոգորված 
անձեռոցիկներ և լաթեր՝ ընդգրկված 3-րդ 
դաս»մ.

դաս 29. միս, ձ»կ. թռչնամիս և որսամիս, 
բոլորն անկենդան. մսի էքստրակտներ. 
պահա ծոյացված, սառեցված, չորացված 
և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. թանձրաց»ցիչներ խոհա րա-
ր»թյան մեջ օգտագործման համար. դոնդող, 
մ»րաբա, շաքարի օշարակ»մ պահածոյացված 
մրգեր, կոմպոտներ, մրգային սո»սներ. ձ», ձվի 
հիմքով ապրանքներ, ձվի փոխարինիչներ. կաթ 
և կաթնամթերք. կաթի հիմքով ըմպելիքներ, 
կաթի հիմքով սփրեդներ, կաթի հիմքով կրեմ-
սո»սներ, կաթնային պ»դինգներ, յոգ»րտ. 
սննդային յ»ղեր և ճարպեր՝ ընդգրկված 29-րդ 
դաս»մ.

դաս 30. ս»րճ, թեյ, սառ»յցով թեյ, 
թեյի էսենցիաներ, թեյի լ»ծամզ»քներ, թեյի 
փոխարինիչներ, թեյի հիմքով ըմպելիքներ, 
խոտաբ»յսերով թեյեր (ընդգրկված 
30-րդ դաս»մ), պարկիկներով թեյ, թեյի 
և կակաոյի համով բ»րավետացնող 
նյ»թեր. կոֆեինազերծված ս»րճ, ս»րճի 
փոխարինիչներ. շաքար, բրինձ, տապիոկա, 
սագո. ալյ»ր և  հացահատիկային մթերք-
ներ, հաց և խմորեղեն. մակարոնեղեն. 
բ»րավետացնող նյ»թեր ըմպելիքների 
համար, բացառ»թյամբ եթերային յ»ղերի. 
հր»շակեղեն և քաղցրավենիք. աղանդեր, 

թխվածքաբլիթներ. պաղպաղակ, սառ»յցով և 
մրգերով կամ մրգահյ»թով աղանդեր, շարբաթ, 
սառեցված հր»շակեղեն, սառեցված յոգ»րտ. 
սառեցված աղանդեր. փոշիներ պաղպաղակի 
համար. մեղր, մաթ, օշարակներ. խմորիչներ,  
հացաթխման փոշիներ. աղ, համեմ»նքներ, 
մանանեխ. քացախ, սո»սներ (համեմ»նք). 
համեմ»նքային խառն»րդներ աղցանների 
համար, մայոնեզ. ամոքանք. սառ»յց. մաստակ 
և շնչառ»թյ»նը թարմացնող հր»շակեղեն՝ 
ընդգրկված 30-րդ դաս»մ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151254  (111) 24315
(220) 28.08.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 28.08.2025
(730) ԼՌՔ Փրոդաքթս Լիմիթիդ, GB 
(442) 05.11.2015
(540) 

(526) «VELVET SMOOTH» արտահայտ»թյ»նն 
ինքն»ր»յն պահպան»թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. ոչ բ»ժական պատրաստ»կներ 
ոտքերի, ձեռքերի, եղ»նգների, մարմնի և 
մաշկի խնամքի համար. կրեմներ, ժելեր, 
լոսյոններ, յ»ղեր, բալասաններ, դիմափոշիներ, 
հարդարանքի (արդ»զարդի) տալկ և 
աերոզոլ ոտքերի, ձեռքերի, եղ»նգների, 
մարմնի և մաշկի համար. ոտքերի, ձեռքերի, 
եղ»նգների, մարմնի և մաշկի մշակման, 
խնամքի, մաքրման, փափկացման, 
վերականգնման և հանգստացման ոչ բ»ժա-
կան պատրաստ»կներ. աղերի, յ»ղերի և 
ջր»մ լ»ծվող նյ»թերի տեսքով ոչ բ»ժական 
պատրաստ»կներ լոգանքի համար, ջր»մ 
լ»ծվող հաբերի տեսքով պատրաստ»կներ. 
հարդարանքի (արդ»զարդի) ոչ բ»ժական 
միջոցներ. hոտազերծիչներ. հոտազերծիչ 
կրեմներ, ժելեր, լոսյոններ, փոշիներ, 
հարդարանքի (արդ»զարդի) տալկ և աերոզոլ. 
հոտազերծիչներ միջատակերի տոգորման 
համար. հոտազերծիչներ ոտքերի համար. 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքները վերաբեր»մ են 
կր»նկների, եղ»նգների և ոտքերի խնամքին.
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դաս 8. ձեռքի գործիքներ և սարքեր 
տնային պայմաններ»մ մատնահարդարման և 
ոտնահարդարման համար. ձեռքի գործիքներ 
կոշտացած մաշկի հեռացման համար. ձեռքի 
գործիքներ թեփոտ մաշկի հեռացման համար. 
գլանիկավոր հղկիչ խարտոցներ ոտքերի 
կոշտացած մաշկի հեռացման համար. 
գլանիկավոր հղկիչ խարտոցներ ոտքերի 
թեփոտ մաշկի հեռացման համար. եղ»նգներ 
կտրել» գործիքներ, խարտոցներ ոտքերի 
համար, խարտոցներ եղ»նգների համար, 
մկրատ. նրբ»նելիներ. մասեր և կցամասեր 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151255  (111) 24316
(220) 28.08.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 28.08.2025
(730) ԼՌՔ Փրոդաքթս Լիմիթիդ, GB 
(442) 05.11.2015
(540) 

(526) «DIAMOND CRYSTALS» արտահայտ»թյ»նն 
ինքն»ր»յն պահպան»թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 8. ձեռքի գործիքներ և սարքեր 
տնային պայմաններ»մ մատնահարդարման և 
ոտնահարդարման համար. ձեռքի գործիքներ 
կոշտացած մաշկի հեռացման համար. ձեռքի 
գործիքներ թեփոտ մաշկի հեռացման համար. 
գլանիկավոր հղկիչ խարտոցներ ոտքերի 
կոշտացած մաշկի հեռացման համար. 
գլանիկավոր հղկիչ խարտոցներ ոտքերի 
թեփոտ մաշկի հեռացման համար. եղ»նգներ 
կտրել» գործիքներ, խարտոցներ ոտքերի 
համար, խարտոցներ եղ»նգների համար, 
մկրատ. նրբ»նելիներ. ոտքերի և մաշկի խնամքի 
գործիքներ, սարքեր և սարքավոր»մներ, 
էլեկտրական հարմարանքներ կոշտացած 
մաշկի հեռացման համար. էլեկտրական 
հարմարանքներ թեփոտ մաշկի հեռացման 
համար. էլեկտրական խարտոցներ ոտքերի 
համար. էլեկտրական խարտոցներ եղ»նգ-
ների համար. գլանիկավոր գլխիկներ 
ոտքերի էլեկտրական խարտոցների համար. 
գլանիկավոր գլխիկների փոխարինիչներ 

ոտքերի էլեկտրական խարտոցների համար. 
գլանիկավոր գլխիկներ եղ»նգների էլեկ-
տրական խարտոցների համար. գլանիկավոր 
գլխիկ ների փոխարինիչներ եղ»նգների 
էլեկտրական խարտոցների համար. մասեր 
և կցամասեր վերոնշյալ բոլոր ապրանքների 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151256  (111) 24317
(220) 28.08.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 28.08.2025
(730) ԼՌՔ Փրոդաքթս Լիմիթիդ, GB 
(442) 05.11.2015
(540) 

(526) «VELVET», «SMOOTH», «DIAMOND» և 
«CRYSTALS»  գրառ»մներն ինքն»ր»յն պահպա-
ն»թյան օբյկետներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դեղին, բաց և մ»գ դեղին, կապ»յտ, սպիտակ, 
մոխրագ»յն, արծաթագ»յն, երկնագ»յն և սև 
գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 8. ձեռքի գործիքներ և սարքեր 
տնային պայմաններ»մ մատնահարդարման և 
ոտնահարդարման համար. ձեռքի գործիքներ 
կոշտացած մաշկի հեռացման համար. ձեռքի 
գործիքներ թեփոտ մաշկի հեռացման համար. 
գլանիկավոր հղկիչ խարտոցներ ոտքերի 
կոշտացած մաշկի հեռացման համար. 
գլանիկավոր հղկիչ խարտոցներ ոտքերի 
թեփոտ մաշկի հեռացման համար. եղ»նգներ 
կտրել» գործիքներ, խարտոցներ ոտքերի 
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համար, խարտոցներ եղ»նգների համար, 
մկրատ. նրբ»նելիներ. ոտքերի և մաշկի խնամքի 
գործիքներ, սարքեր և սարքավոր»մներ, 
էլեկտրական հարմարանքներ կոշտացած 
մաշկի հեռացման համար. էլեկտրական 
հարմարանքներ թեփոտ մաշկի հեռացման 
համար. էլեկտրական խարտոցներ ոտքերի 
համար. էլեկտրական խարտոցներ 
եղ»նգների համար. գլանիկավոր գլխիկներ 
ոտքերի էլեկտրական խարտոցների համար. 
գլանիկավոր գլխիկների փոխարինիչներ 
ոտքերի էլեկտրական խարտոցների համար. 
գլանիկավոր գլխիկներ եղ»նգների էլեկտրական 
խարտոցների համար. գլանիկավոր գլխիկների 
փոխարինիչներ եղ»նգների էլեկտրական 
խարտոցների համար. մասեր և կցամասեր 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151257  (111) 24318
(220) 28.08.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 28.08.2025
(730) ԼՌՔ Փրոդաքթս Լիմիթիդ, GB 
(442) 05.11.2015
(310) 014371868   (320) 17.07.2015   (330) EM
(540) 

(526) «VELVET» և «SMOOTH» գրառումներն 
ինքն»ր»յն պահպան»թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է բաց 
և մ»գ մոխրագ»յն, մոխրագ»յն, դեղին, բաց և 
մ»գ դեղին, սպիտակ, կապ»յտ, մ»գ կապ»յտ, 
երկնագույն, վարդագույն, բաց վարդագույն, 
բեժ, շագանակագ»յն, բաց և մ»գ շագանակա-
գ»յն, փիր»զագ»յն և արծաթագ»յն գ»նային 
համակց»թյամբ:

(511) 
դաս 8. ձեռքի գործիքներ և սարքեր 

տնային պայմաններ»մ մատնահարդարման և 
ոտնահարդարման համար. ձեռքի գործիքներ 
կոշտացած մաշկի հեռացման համար. ձեռքի 
գործիքներ թեփոտ մաշկի հեռացման համար. 
գլանիկավոր հղկիչ խարտոցներ ոտքերի 
կոշտացած մաշկի հեռացման համար. 
գլանիկավոր հղկիչ խարտոցներ ոտքերի 
թեփոտ մաշկի հեռացման համար. եղ»նգներ 
կտրել» գործիքներ, խարտոցներ ոտքերի 
համար, խարտոցներ եղ»նգների համար, 
մկրատ. նրբ»նելիներ. ոտքերի և մաշկի խնամքի 
գործիքներ, սարքեր և սարքավոր»մներ, 
էլեկտրական հարմարանքներ կոշտացած 
մաշկի հեռացման համար. էլեկտրական 
հարմարանքներ թեփոտ մաշկի հեռացման 
համար. էլեկտրական խարտոցներ ոտքերի 
համար. էլեկտրական խարտոցներ 
եղ»նգների համար. գլանիկավոր գլխիկներ 
ոտքերի էլեկտրական խարտոցների համար. 
գլանիկավոր գլխիկների փոխարինիչներ 
ոտքերի էլեկտրական խարտոցների համար. 
գլանիկավոր գլխիկներ եղ»նգների էլեկտրական 
խարտոցների համար. գլանիկավոր գլխիկների 
փոխարինիչներ եղ»նգների էլեկտրական 
խարտոցների համար. մասեր և կցամասեր 
վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151299  (111) 24319
(220) 03.09.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 03.09.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքո» (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 05.10.2015
(310) 2015 31948   (320) 06.03.2015   (330) AZ
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց և մ»գ կապ»յտ, երկնագ»յն, բաց և մ»գ 
մոխրագ»յն գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լ»ցկի. 
ծխել» պիտ»յքներ:
(740) Զար»հի Ման»կյան

_____________________

(210) 20151300  (111) 24320
(220) 03.09.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 03.09.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքո» (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 05.10.2015
(310) 2015 31941   (320) 04.03.2015   (330) AZ
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է բաց և 
մ»գ կապ»յտ, երկնագ»յն, բաց և մ»գ մոխրա-
գ»յն և սպիտակ գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա-
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լ»ցկի. 
ծխել» պիտ»յքներ: 
(740) Զար»հի Ման»կյան

_____________________

(210) 20151306  (111) 24321
(220) 04.09.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 04.09.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքո» (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 05.10.2015

(310) 2015 31974   (320) 06.03.2015   (330) AZ   
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է բաց և 
մ»գ կապ»յտ, երկնագ»յն, բաց և մ»գ մոխրա-
գ»յն և սպիտակ գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ. ծխա-
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լ»ցկի. 
ծխել» պիտ»յքներ:
(740) Զար»հի Ման»կյան

_____________________

(210) 20151327  (111) 24322
(220) 09.09.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 09.09.2025
(730) Բրիջսթո»ն Քորփորեյշն, JP 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 12.  ավտոմոբիլներ (ավտոմեքե նա-

ներ), դրանց մասեր, կցամասեր և պարագաներ. 
դողեր մարդատար ավտոմոբիլների (ավտո-
մեքենաների) համար. դողեր բեռնատար 
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) 
համար. դողեր ավտոբ»սների համար. 
դողեր մրցար շավային ավտոմոբիլների 
(ավտո  մեքենաների) համար. դողեր ավտո-
մոբիլների (ավտոմեքենաների) համար. 
վերականգնված պահպանաշերտով դողեր 
մարդատար ավտոմոբիլների (ավտո-
մեքենաների) համար. վերականգնված 
պահպա նաշերտով դողեր բեռնատար ավտո-
մոբիլների (ավտոմեքենաների) համար. 
վերականգնված պահպանաշերտով դողեր 
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ավտոբ»սների համար. վերականգնված 
պահպանաշերտով դողեր մրցարշավային 
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) համար. 
վերականգնված պահպանաշերտով դողեր 
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) համար. 
օդախցիկներ մարդատար ավտոմոբիլների 
(ավտոմեքենաների) դողերի համար. 
օդախցիկներ բեռնատար ավտոմոբիլների 
(ավտոմեքենաների) դողերի համար. 
օդախցիկներ ավտոբ»սների դողերի 
համար. օդախցիկներ մրցարշավային 
ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) դողերի 
համար. օդախցիկներ ավտոմոբիլների 
(ավտոմեքենաների) դողերի համար. անիվներ 
և հեծեր մարդատար ավտոմոբիլների 
(ավտոմեքենաների) համար. անիվներ 
և հեծեր բեռնատար ավտոմոբիլների 
(ավտոմեքենաների) համար. անիվներ և 
հեծեր ավտոբ»սների համար. անիվներ 
և հեծեր մրցարշավային ավտոմոբիլների 
(ավտոմեքենաների) համար. անիվներ և 
հեծեր ավտոմոբիլների (ավտոմեքենաների) 
համար. պահպանաշերտի ռետին վերոնշյալ 
բոլոր տրանսպորտային միջոցների դողերի 
պահպանաշերտի վերականգնման համար. 
երկանիվ շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցներ և դրանց մասեր, կցամասեր և 
պարագաներ. դողեր երկանիվ շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
օդախցիկներ երկանիվ շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների դողերի համար. 
անիվներ և հեծեր երկանիվ շարժիչային 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
հեծանիվներ, դրանց մասեր, կցամասեր 
և պարագաներ. դողեր հեծանիվների 
համար. օդախցիկներ հեծանիվների դողերի 
համար. անիվներ և հեծեր հեծանիվների 
համար. պահպանաշերտի ռետին երկանիվ 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների 
կամ հեծանիվների դողերի պահպանաշերտի 
վերականգնման համար. թռչող ապարատներ, 
դրանց մասեր, կցամասեր և պարագաներ. 
դողեր և դողերի օդախցիկներ թռչող 
ապարատների համար. պահպանաշերտի 
ռետին թռչող ապարատների դողերի 
պահպանաշերտի վերականգնման համար. 

ռետինե ինքնասոսնձվող մակադրակներ դողերի 
և դողերի օդախցիկների նորոգման համար. 
կախոցներ (ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար). օդաճնշական կախոցներ  
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. միացնող կցորդիչներ, լիսեռների 
միացքներ կամ միակցիչներ (ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար). նավերի 
բախամեղմիչներ (պաշտպանիչ սարքեր 
նավակողերի համար). նստոցների բարձիկներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151335  (111) 24323
(220) 11.09.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 11.09.2025
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US 
(442) 05.11.2015
(310) 585982015   (320) 17.07.2015   (330) CH
(540) 

(526) «CLINICALLY PROVEN SOLUTIONS» արտա-
հայ  տությունն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. օճառներ, լոսյոններ մազերի համար, 
միջոցներ գլխի մաշկի և մազերի մաքրման, 
խնամքի և արտաքին տեսքի բարելավման 
համար, միջոցներ մազերի հարդարման 
համար, միջոցներ մազերի գ»նամշակման, 
գ»նաթափման, ներկման և երանգ հաղորդել» 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151336  (111) 24324
(220) 11.09.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 11.09.2025
(730) «Փարվանյան քոնսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կոմիտասի 65, AM 
(442) 19.10.2015
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(540) 

(526) «CONSULTING» բառն ինքն»ր»յն պահպա-
ն»թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 35. հաշվապահական ծառայ»թյ»ն:
_____________________

(210) 20151350  (111) 24325
(220) 16.09.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 16.09.2025
(730) Նորդմարկ Արցնայմիտել ԳմբՀ ընդ Քո. 
ԿԳ, DE 
(442) 19.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա-

բ»ժական պատրաստ»կներ. դեղամիջոցներ 
բժշկական (բ»ժական) նպատակների 
համար. բժշկական (բ»ժական) ապրանքներ, 
որոնք ընդգրկված են 5-րդ դաս»մ. բնական 
դեղամիջոցներ. հիգիենիկ պատրաստ»կներ 
և միջոցներ բ»ժական նպատակների 
համար. դիետիկ նյ»թեր, որոնք ընդգրկված 
են 5-րդ դաս»մ. բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող սննդամթերք մարդ» կամ 
անասնաբ»ժ»թյան համար, որոնք ընդգրկված 
են 5-րդ դաս»մ. սննդային հավելանյ»թեր 
մարդ» և կենդանիների համար. սպեղանիներ, 
վիրակապման նյ»թեր, վարակազերծիչ 
միջոցներ.  պատրաստ»կներ և միջոցներ 
վնասատ» կենդանիների ոչնչացման համար. 
ֆ»նգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151372  (111) 24326
(220) 17.09.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 17.09.2025

(730) Արաքս Զավենի Հար»թյ»նյան, Երևան, 
Զարոբյան 10/1-17, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է բաց 
և մ»գ կապ»յտ, կարմիր և սպիտակ գ»նային 
համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 9. գիտական սարքավոր»մներ 
և գործիքներ, ծովային, գեոդեզիական, 
լ»սանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, 
օպտիկական, կշռող, չափող, ազդանշանային, 
հսկիչ (վերահսկող»թյան), արտակարգ 
իրավիճակների (փրկարարական) և դասա-
վանդման սարքեր և գործիքներ էլեկտրա-
էներգիայի փոխակերպման, կ»տակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման համար. 
սարքավոր»մներ ձայնագրման, հաղորդման 
կամ ձայնի կամ պատկերի վերարտադրման 
համար. մագնիսական, ձայնագրման 
սկավառակներ, ավտոմատ մեքենաներ 
և մեխանիզմներ, մետաղադրամով 
աշխատող ապարատներ, դրամարկղային, 
հաշվիչ մեքենաներ, տվյալների մշակման 
սարքավոր»մներ և համակարգիչներ, 
կրակմարիչներ. ջերմ»թյ»ն չափող և 
կարգավորող սարքեր (ոչ բժշկական 
սարքավոր»մներ). էներգետիկայ»մ աշխատող 
անձնակազմի անվտանգ»թյ»նն ապահովող 
սարքեր և սարքավոր»մներ. »նիվերսալ, 
օպերատիվ և փրկարար ձողեր. հողանցման 
սարքեր. էներգետիկայ»մ աշխատող 
անձնակազմի անվտանգ»թյ»նը ապահովող 
բազմաֆ»նկցիոնալ դետալներ և հանգ»յցներ 
(չափման, ազդանշանային, ստ»գման, 
հսկման, փրկ»թյան սարքերի և գործիքների 
բաղկաց»ցիչ մասեր և հանգ»յցներ). 
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մալ»խի վնասվածքի որոնման սարքեր. 
տարբեր հզոր»թյան տրանսֆորմատորներ. 
անվտանգ»թյան նշաններ և պաստառներ.

դաս 17. էլեկտրամեկ»սիչ գորգեր. 
էլեկտրամեկ»սիչ աստիճաններ:

_____________________

(210) 20151446  (111) 24327
(220) 01.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 01.10.2025
(730) «Աթենք» ՍՊԸ, Երևան, Ծ. Աղբյ»րի 59/1, 
AM 
(442) 19.10.2015
(540) 

(526) «ՄՍԱՄԹԵՐՔ» բառն ինքն»ր»յն պահպա-
ն»թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է կար-
միր և սպիտակ գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 29. միս, ձ»կ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. սննդային յ»ղեր և ճարպեր.

դաս 35. 29-րդ դաս»մ նշված ապրանքների 
առևտ»ր, ներմ»ծ»մ և գովազդ:

_____________________

(210) 20151465  (111) 24328
(220) 07.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 07.10.2025
(730) Ֆ»ջիկ»րա Լթդ., JP 
(442) 18.12.2015

(540) 

(511) 
դաս 7. հաստոցներ. կտրող մեքենաներ. 

էլեկտրաեռակցման սարքեր. մեքենաների 
և շարժիչների կառավարման սարքեր. 
ձեռքի գործիքներ, բացառ»թյամբ ձեռքով 
կառավարվողների. ձ»լակաղապարներ և 
մետաղակաղապարներ (մեքենաների մասեր). 

դաս 9. համակարգչային ծրագրեր 
(ներ բեռնվող ծրագրային արտադրանք). 
թելքա օպտիկական լ»սատարներ. թելքա-
օպտիկական մալ»խներ. օպտիկական 
թելքերի սերտակցման սարքեր. լազերային 
գեներատորներ (ոչ բժշկական նպատակների 
համար). էլեկտրոդներ օպտիկական թելքերի 
սերտակցման սարքերի համար. օպտիկական 
»ժեղարարներ. թելքաօպտիկական լարեր. 
օպտիկական միացքներ. օպտիկական 
միացքները մաքրող սարքեր. օպտրոններ 
օպտիկական կապի համար. ոչ բժշկական 
թելքային ներդիտակներ. էլեկտրական 
մալ»խների երկժանիներ. էլեկտրոնային 
մեկ»սա տախտակներ. ճկ»ն տպահարթակ-
ներ. էլեկտրական փոխանջատիչներ 
մետաղական գմբեթաձև սխեմաների տեսքով 
շարժական հեռախոսների, անձնական 
թվային քարտ»ղարների, գրասենյակային 
սարքավոր»մների և չափման սարքերի համար. 
թաղանթային փոխանջատիչներ. ճնշման 
տվիչներ. թթվածնային տվիչներ. էլեկտրոնային 
միացքներ. միացքներ տպահարթակների 
համար. համառանցք մալ»խների միացքներ. 
հարթ մալ»խների միացքներ. հարթ մալ»խներ. 
համառանցք մալ»խներ. հավաքակցման 
կեմեր ավտոմեքենաների համար. միացքներ 
ավտոմեքենաների հավաքակցման կեմերի 
համար. ալեհավաքներ. թաղանթային 
ալեհավաքներ. ջերմային խողովակներով 
ռադիատորներ հեռահաղորդակցական մեքե-
նաների » սարքերի, ինչպես նաև էլեկտրո-
նային մեքենաների » սարքերի հա մար. 
ռադիատորներ հեռահաղորդակցական մեքե -
նա ների » սարքերի, ինչպես նաև էլեկտրո-
նային մեքենաների » սարքերի համար. 
ինքնակարգավորվող ջեռ»ցող մալ»խներ. 
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էլեկտրական մալ»խներ. էլեկտրոնային 
մալ»խ ներ. էլեկտրական լարեր. 

դաս 35. խորհրդակց»թյ»ն բիզնեսի 
կազմակերպմնան ոլորտ»մ. մարդկային 
ռես»րսների կառավար»մ և այդ ոլորտ»մ 
խորհրդակց»թյ»ն. ներմ»ծման-արտա-
հան ման գործակալ»թյ»ններ. տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիայի ոլորտ»մ բիզնեսի 
կառավարման վերաբերյալ խորհրդակց»թյ»ն. 
աջակց»թյ»ն բիզնեսի կառավարման 
ոլորտ»մ.

դաս 37. քաղաքացիական շինարա-
րական աշխատանքների կազմակերպ»մ. 
հեռահաղորդակցական գծերի անցկաց»մ. 
թելքաօպտիկական լ»սատարների, էլեկ-
տրական լարերի » մալ»խների և 
համակարգչային լարերի » մալ»խների 
տեղակայ»մ, վերանորոգ»մ և տեխնի-
կական սպասարկ»մ. մալ»խների 
անցկա ց»մ. հաղորդագծերի անցկաց»մ 
հեռահաղորդակցական սարքերի » ցանցերի 
համար. տեխնիկական աջակց»թյ»ն և 
խորհրդատվ»թյ»ն թելքաօպտիկական 
լ»սա տարներին, էլեկտրական լարերին 
և էլեկտրական մալ»խային ցանցերին 
վերաբերող համակարգային սարքավոր»մների 
տեղակայման, վերանորոգման և տեխնի-
կական սպասարկման ոլորտ»մ. էլեկտրա-
հաղորդագծերի վերանորոգ»մ և տեխնի կական 
սպասարկ»մ. շինարար»թյ»ն. տեղեկա-
տվ»թյ»ն շինարար»թյան ոլորտ»մ. 
մեքենայական սարքերի տեղակայ»մ, 
վերանորոգ»մ և տեխնիկական սպասարկ»մ. 

դաս 38. խորհրդակց»թյ»ն հեռահա-
ղորդակց»թյան ոլորտ»մ. համակարգչային 
ցանցեր և համակարգչային առցանց 
հիմնապաշարներ մ»տքի ապահով»մ. 
թելքաօպտիկական կապ. կապ համա-
կարգչային տերմինալների կիրառմամբ. 
համաշխարհային համակարգչային ցան-
ցին հեռահաղորդակցական միացման 
ապահով»մ. հեռահաղորդակց»թյան վերա-
բերյալ տեղեկատվ»թյան տրամադր»մ. 
տեխնոլոգիական տեղեկատվ»թյան տրա-
մադր»մ հեռահաղորդակց»թյան ոլորտ»մ. 

դաս 40. թելքաօպտիկական լ»սա-
տարների, էլեկտրական լարերի և էլեկտրական 
մալ»խների արտադր»թյ»ն և մշակ»մ երրորդ 

անձանց հատ»կ պատվերով և տեխնիկական 
պահանջարկով. տեղակայման-հավաքման 
աշխա տանքներ երրորդ անձանց պատվերով. 
տեղեկա տվ»թյ»ն նյ»թերի մշակման 
վերաբերյալ. 

դաս 41. ակադեմիական »ս»ց»մ. անձնա-
կազմի »ս»ց»մ և վերապատրաստ»մ. 
տեղեկա տվ»թյան տրամադր»մ կրթ»թյան 
ոլորտ»մ. սեմինարների կազմակերպ»մ և 
անցկաց»մ. առցանց էլեկտրոնային չբեռնվող 
հրատարակ»թյ»նների տրամադր»մ. 

դաս 42. համակարգչային ծրագրավոր»մ 
և ծրագրային ապահովման սպասարկ»մ. 
խորհրդակցական ծառայ»թյ»ններ տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիայի ոլորտ»մ. տեխ-
նիկական խորհրդակց»թյ»ն, աջակց»թյ»ն և 
ինժինիրինգ տեղեկատվական տեխնոլոգիայի 
վերաբերյալ. համակարգչային ապարատային 
և ծրագրային արտադրանքի և արտաքին 
սարքերի նախագծ»մ և դրանց վերաբերյալ 
տեխնիկական խորհրդակց»թյ»ն. հետա-
զոտ»թյ»ններ հեռահաղորդակցական տեխ-
նիկայի ոլորտ»մ. հետազոտ»թյ»ններ 
տեղեկա տվական տեխնոլոգիայի ոլորտ»մ. 
թելքա օպտիկական լ»սատարների, էլեկ-
տրական լարերի և էլեկտրական մալ»խների 
փորձարկ»մ, զնն»մ և հետազոտ»մ. 
խորհրդակց»թյ»ն հեռահաղորդակցական 
տեխնոլոգիայի ոլորտ»մ:
(740) Էդ»արդ Նահապետյան

_____________________

(210) 20151477  (111) 24329
(220) 13.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 13.10.2025
(730) «Աննա ֆարմ» ՍՊԸ, Գյ»մրի, Մ. Խորենացի 
6, բն. 7, AM 
(442) 05.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. սննդային հավել»մներ բ»ժական 

նպատակների համար, կենսաբանորեն ակտիվ 
հավել»մներ:

_____________________
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(210) 20151488  (111) 24330
(220) 15.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 15.10.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ասյա Ստեփանյան, 
Երևան, Ն. Զարյան 25/3, AM 
(442) 05.11.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է սպի-
տակ, դարչնագույն և մուգ շագանակագույն 
գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 30. կարկանդակներ:
_____________________

(210) 20151497  (111) 24331
(220) 16.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 16.10.2025
(730) «Վալեմ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է կա -
պ»յտ, մորեգ»յն և սպիտակ գ»նային հա մակ -
ց» թյամբ:

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայ»թյ»ններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահով»մ:

_____________________

(210) 20151499  (111) 24332
(220) 16.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 16.10.2025
(730) Արսեն Ման»կյան, Երևան, 16 թաղ. 47 
շենք, բն. 30, AM 
(442) 05.11.2015
(540) 

(526) «ARMENIAN RACERS CLUB» արտահայ տ»-
թյ»նն ինքն»ր»յն պահպան»թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. ավտո-մոտո սիրողների սպոր-
տային ակ»մբ:

_____________________

(210) 20151534  (111) 24333
(220) 28.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 28.10.2025
(730) «Օդակ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 5ա, 
բն. 12, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(526) «am»,«TV» և «AM» գրառ»մներն ինքն»ր»յն 
պահպան»թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, մ»գ և բաց կապ»յտ, երկնագ»յն, մ»գ և 
բաց կանաչ, դեղին, նարնջագույն, դարչնա-
գ»յն, կարմիր, ման»շակագ»յն, մ»գ և բաց 
վարդագ»յն գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 38. հեռ»ստատեսային հեռարձակ»մ:
_____________________
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(210) 20151535  (111) 24334
(220) 28.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 28.10.2025
(730) «Օդակ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 5ա, 
բն. 12, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(526) «EREVAN» և «TRAVEL» գրառումներն 
ինքն»ր»յն պահպան»թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է կար-
միր, կապ»յտ, ծիրանագ»յն, սև և սպիտակ 
գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 39. տ»րիստական գ»րծակալ»թյ»ն:
_____________________

(210) 20151536  (111) 24335
(220) 28.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 28.10.2025
(730) «Բեյբի լայֆ» ՍՊԸ, Երևան, Բադալ 
Մ»րադյան 5, բն. 43, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(526) «Store» բառն ինքն»ր»յն պահպան»թյան 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. կրթ»թյ»ն (դաստիարակ»թյ»ն, 
»ս»ց»մ). »ս»մնական գործընթացի ապա-
հով»մ, զվարճ»թյ»ններ. մարզական և 
մշակ»թային միջոցառ»մների կազմակերպ»մ:

_____________________

(210) 20151537  (111) 24336
(220) 28.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 28.10.2025
(730) «Բեյբի լայֆ» ՍՊԸ, Երևան, Բադալ 
Մ»րադյան 5, բն. 43, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(526) «Cinema» բառն ինքն»ր»յն պահպան»-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. կրթ»թյ»ն (դաստիարակ»թյ»ն, 
»ս»ց»մ). »ս»մնական գործընթացի ապա-
հով»մ, զվարճ»թյ»ններ. մարզական և 
մշակ»թային միջոցառ»մների կազմակերպ»մ:

_____________________

(210) 20151538  (111) 24337
(220) 28.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 28.10.2025
(730) «Բեյբի լայֆ» ՍՊԸ, Երևան, Բադալ 
Մ»րադյան 5, բն. 43, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթ»թյ»ն (դաստիարակ»թյ»ն, 

»ս»ց»մ). »ս»մնական գործընթացի 
ապահով»մ, զվարճ»թյ»ններ. մարզական և 
մշակ»թային միջոցառ»մների կազմակերպ»մ:

_____________________

(210) 20151539  (111) 24338
(220) 28.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 28.10.2025
(730) «Բեյբի լայֆ» ՍՊԸ, Երևան, Բադալ 
Մ»րադյան 5, բն. 43, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(526) «Theatre» բառն ինքն»ր»յն պահպան»-
թյան օբյեկտ չէ:



ԳՅՈՒՏԵՐ

33

ՄԱՍ 1

33

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 04/2 

18 .04 . 20 16

(511) 
դաս 41. կրթ»թյ»ն (դաստիարակ»թյ»ն, 

»ս»ց»մ). »ս»մնական գործընթացի ապա-
հով»մ, զվարճ»թյ»ններ. մարզական և մշա-
կ»թային միջոցառ»մների կազմակերպ»մ:

_____________________

(210) 20151543  (111) 24339
(220) 28.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 28.10.2025
(730) «Բեյբի լայֆ» ՍՊԸ, Երևան, Բադալ 
Մ»րադյան 5, բն. 43, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(526) «Ceramic Studio» արտահայտությունն 
ինքն»ր»յն պահպան»թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 41. կրթ»թյ»ն (դաստիարակ»թյ»ն, 
»ս»ց»մ). »ս»մնական գործընթացի ապա-
հով»մ, զվարճ»թյ»ններ. մարզական և 
մշակ»թային միջոցառ»մների կազմակերպ»մ:

_____________________

(210) 20151545  (111) 24340
(220) 28.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 28.10.2025
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան, 
Թավրիզյան 46, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(526) «SLIMS» բառն ինքն»ր»յն պահպան»թյան 
օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 34. ծխախոտ. տ»փեր ծխախոտի 
համար, ծխել» պիտ»յքներ. լ»ցկի:

_____________________

(210) 20151558  (111) 24341
(220) 30.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 30.10.2025
(730) Նաիրե Պողոսյան, Երևան, Ավան, Խ»դ-
յակովի փ., 47/1, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռ»թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151570  (111) 24342
(220) 30.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 30.10.2025
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. լոսյոններ մազերի համար. մազերի 

շամպ»ններ. մազերի լավորակիչներ. պատ-
րաստ»կներ մազերի խնամքի համար. 
պատրաստ»կներ մազերի հարդարման 
համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151572  (111) 24343
(220) 30.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 30.10.2025
(730) Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH 
(442) 18.11.2015
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռ»թյամբ գարեջրի). թորած սպիրտային 
խմիչքներ. ռոմ. թեքիլա. օղի. գինիներ. 
լիկյորներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151574  (111) 24344
(220) 30.10.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 30.10.2025
(730) «Եղեգնաձորի պահածոների գործարան» 
ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր, Վարդան Զորավար 34, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձ»կ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մ»րաբա, կոմպոտ. ձ», կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յ»ղեր և ճարպեր.

դաս 32. գարեջ»ր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյ»թեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյ»թեր: 
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151593  (111) 24345
(220) 04.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 04.11.2025
(730) Շենժեն Վոեր Հիթ-Շրինքբլ Մըթիրիըլ Քո., 
Լթդ., CN 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 17. մեկ»սանյ»թեր. սինթետիկ կա»-

չ»կ. խտացնող հերմետիկ նյ»թեր միացք-
ների համար. մասնակիորեն մշակված 
պլաստմասսաներ. պլաստմասսայե խողո-
վակ ներ. ոչ մետաղական ճկ»ն խողովակներ. 
ջերմամեկ»սիչ նյ»թեր. հրակայ»ն մեկ»սիչ 
նյ»թեր. անջրանցիկ խցվածքներ. ջերմ»թյան 
տակ նստեցվող խողովակներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151611  (111) 24346
(220) 10.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 10.11.2025
(730) «Սբերբանկ ՔԻԲ» ՓԲԸ, RU 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 36. բարեգործական միջոցների հավա-

քագր»մ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151615  (111) 24347
(220) 12.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 12.11.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 18.12.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապ»յտ, երկնագ»յն, մոխրագ»յն, սպիտակ և 
կարմիր գ»նային համակց»թյամբ:
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(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա-

խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, 
սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթել» 
համար,  ծխախոտ ծխամորճով ծխել» համար, 
ծամել» ծխախոտ, հոտ քաշել» ծխախոտ, 
կրետեկ. սն»ս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործել» 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
տաքացման ընթացք»մ առաջացող աերոզոլի 
մեջ պար»նակվող նիկոտինը վերացնել» 
համար, ծխել» պիտ»յքներ, սիգարետի թ»ղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տ»փեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տ»փեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթել» 
համար, վառիչներ, լ»ցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151633  (111) 24348
(220) 16.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 16.11.2025
(730) «Ֆարմ ցենտր» ՍՊԸ, Երևան, Վարդա-
նանց 5ա, բն. 315, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(526) «Pharm Center» արտահայտ»թյ»նն ինքն-
»ր»յն պահպան»թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է կանաչ 
և կարմիր գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բ»ժական պատրաստ»կներ. հիգիենիկ 
պատրաստ»կներ բ»ժական նպատակների 
համար. դիետիկ սն»նդ և նյ»թեր բ»ժական 
կամ անասնաբ»ժական նպատակների համար, 

դիետիկ հավել»մներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. մանկական սն»նդ. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյ»թեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստել» 
նյ»թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատ» 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստ»կներ. 
ֆ»նգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 35. դեղատնային գործ»նե»թյ»ն 
ընդգրկված 35-րդ դաս»մ, առևտ»ր, առցանց 
առևտ»ր, գովազդ:

_____________________

(210) 20151659  (111) 24349
(220) 18.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Լինեթ Լթդ, CY,  «Պերսեյ սթայլ» ՍՊԸ, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. մեծահասակների տակդիրներ. 

հիգիենիկ տակդիրներ անմիզապահ»թյամբ 
տառա պողների համար:
(740) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151681  (111) 24350
(220) 23.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 23.11.2025
(730) Վահագն Գևորգյան, Երևան, Ավետիսյան 
80, բն. 56, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 
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(526) «EST. 2006» գրառ»մն ինքն»ր»յն պահ-
պան»թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է կար-
միր, նարնջագ»յն, կապ»յտ, կանաչ, ման»-
շա կագույն և մոխրագույն գունային համակ-
ց»թյամբ:
(511) 

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռ»թյամբ գարեջրի):

_____________________

(210) 20151691  (111) 24351
(220) 24.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 24.11.2025
(730) «Կեդիկյան» ՍՊԸ, Երևան, Աճառյան 34, 
բն. 6, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է սև, 
սպիտակ և կարմիր գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 35. առևտ»ր: 
_____________________

(210) 20151692  (111) 24352
(220) 25.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 25.11.2025
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանա-
քեռց» 129/3 շ., բն. 19, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպ»մ:

_____________________

(210) 20151693  (111) 24353
(220) 25.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 25.11.2025
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանա-
քեռց» 129/3 շ., բն. 19, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

(526) «betting and gaming» արտահայտ»թյ»նն 
ինքն»ր»յն պահպան»թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է կանաչ, 
կարմիր, կապույտ, դեղին, մանուշակագույն, 
սպիտակ, բաց և մ»գ մոխրագ»յն գ»նային 
համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպ»մ:
_____________________

(210) 20151694  (111) 24354
(220) 25.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 25.11.2025
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանա-
քեռց» 129/3 շ., բն. 19, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է կանաչ, 
կարմիր, կապույտ, դեղին, մանուշակագույն, 
սպիտակ, բաց և մ»գ մոխրագ»յն գ»նային 
համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպ»մ:
_____________________

(210) 20151695  (111) 24355
(220) 25.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 25.11.2025
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(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանա-
քեռց» 129/3 շ., բն. 19, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

(526) «betting», «gaming» բառերը և «online casino» 
արտահայտ»թյ»նն ինքն»ր»յն պահպան»-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է կանաչ, 
կարմիր, կապույտ, դեղին, մանուշակագույն, 
սպիտակ, բաց և մ»գ մոխրագ»յն գ»նային 
համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպ»մ:
_____________________

(210) 20151696  (111) 24356
(220) 25.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 25.11.2025
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանա-
քեռց» 129/3 շ., բն. 19, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

(526) «betting and gaming» արտահայտ»թյ»նն 
ինքն»ր»յն պահպան»թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է կանաչ, 
կարմիր, կապույտ, դեղին, մանուշակագույն, 
սպիտակ, բաց և մ»գ մոխրագ»յն գ»նային 
համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպ»մ:
_____________________

(210) 20151697  (111) 24357
(220) 25.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 25.11.2025

(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանա-
քեռց» 129/3 շ., բն. 19, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

(526) «betting», «gaming» բառերը և «online casino» 
արտահայտ»թյ»նն ինքն»ր»յն պահպա ն»-
թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է կանաչ, 
կարմիր, կապույտ, դեղին, մանուշակագույն, 
սպիտակ, բաց և մ»գ մոխրագ»յն գ»նային 
համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպ»մ:
_____________________

(210) 20151698  (111) 24358
(220) 25.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 25.11.2025
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանա-
քեռց» 129/3 շ., բն. 19, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

(591) Ապրանքային  նշանը  պահպանվ»մ  է կա նաչ, 
կարմիր, կապույտ, դեղին, մանուշակագույն, 
սպիտակ, բաց և մ»գ մոխրագ»յն գ»նային 
համակ ց»թյամբ:
(511) 

դաս 41. վիճակախաղերի կազմակերպ»մ:
_____________________

(210) 20151707  (111) 24359
(220) 26.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 26.11.2025
(730) Դո»լ Ֆ»դ Քամփընի, Ինք., Դելավեր 
Նահանգի կորպորացիա, US 
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(442) 18.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտ»ր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151708  (111) 24360
(220) 26.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 26.11.2025
(730) Դո»լ Ֆ»դ Քամփընի, Ինք., Դելավեր 
Նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 18.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ առևտ»ր:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151710  (111) 24361
(220) 26.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 26.11.2025
(730) Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US 
(442) 18.01.2016
(540) 

(511) 
դաս 35. արյան և պլազմայի անվարձա-

հատ»յց դոնոր»թյան գիտակցված անհրա-
ժեշտ»թյան գաղափարի խթան»մ. արյան և 
պլազմայի անվարձահատ»յց դոնոր»թյան 
գովազդ, շ»կայավար»մ և խթանման 
ծառայ»թյ»ններ.

դաս 44. արյան անվարձահատ»յց դոնո-
ր»թյան բնագավառ»մ տեղեկատվ»թյան 
պար»նակ»թյամբ վեբ-կայքերի տրամադր»մ. 

պլազմայի անվարձահատ»յց դոնոր»թյան 
բնագավառ»մ տեղեկատվ»թյան պար»նա-
կ»թյամբ վեբ-կայքերի տրամադր»մ. տեղեկա-
տվ»թյան տրամադր»մ արյան և պլազմայի 
անվարձահատ»յց դոնոր»թյան վերաբերյալ. 
արյան փոխներարկման  ծառայ»թյ»ններ. 
տեղեկատվ»թյան տրամադր»մ արյան 
փոխներարկման բնագավառ»մ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20151712  (111) 24362
(220) 27.11.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 27.11.2025
(730) Էբբոթթ Լաբորըթրիզ, US 
(442) 18.01.2016
(540) 

(511) 
դաս 35. արյան և պլազմայի անվարձա-

հատ»յց դոնոր»թյան գիտակցված անհրա-
ժեշտ»թյան գաղափարի խթան»մ. արյան և 
պլազմայի անվարձահատ»յց դոնոր»թյան 
գովազդ, շ»կայավար»մ և խթանման 
ծառայ»թյ»ններ.

դաս 44. արյան անվարձահատ»յց դոնո-
ր»թյան բնագավառ»մ տեղեկատվ»թյան 
պար»նակ»թյամբ  վեբ-կայքերի տրամադր»մ. 
պլազմայի անվարձահատ»յց դոնոր»թյան 
բնագավառ»մ տեղեկատվ»թյան պար»նա-
կ»թյամբ վեբ-կայքերի տրամադր»մ. 
տեղեկատվ»թյան տրամադր»մ արյան և 
պլազմայի անվարձահատ»յց դոնոր»թյան 
վերաբերյալ. արյան փոխներարկման ծառայ»-
թյ»ններ. տեղեկատվ»թյան տրամադր»մ 
արյան փոխներարկման բնագավառ»մ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________
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(210) 20151728  (111) 24363
(220) 02.12.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 02.12.2025
(730) «Հանքաշար» ՍՊԸ, Երևան, Փափազյան 
8, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է սպի-
տակ և կապ»յտ գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 35. առևտ»ր:
_____________________

(210) 20151733  (111) 24364
(220) 04.12.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 04.12.2025
(730) «Վիլլաձոր» ՍՊԸ, ք. Ծաղկաձոր, Վ. 
Հար» թյ»նյան 3, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

(526) «apart hotel» արտահայտ»թյ»նն ինքն-
»ր»յն պահպան»թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է կանաչ 
և մոխրագ»յն գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 43. հյ»րանոց:
_____________________

(210) 20151737  (111) 24365
(220) 04.12.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 04.12.2025
(730) «Խոհանոց» ՍՊԸ, Երևան, Այգեձոր, 1-ին 
նրբ., շ. 22, բն. 10, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձ»կ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մ»րաբա, կոմպոտ. ձ», կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յ»ղեր և ճարպեր.

դաս 32. գարեջ»ր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյ»թեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյ»թեր:

_____________________

(210) 20151738  (111) 24366
(220) 04.12.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 04.12.2025
(730) «Խոհանոց» ՍՊԸ, Երևան, Այգեձոր, 1-ին 
նրբ., շ. 22, բն. 10, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձ»կ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մ»րաբա, 
կոմպոտ. ձ», կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յ»ղեր և ճարպեր.

դաս 32. գարեջ»ր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյ»թեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյ»թեր: 

_____________________

(210) 20151763  (111) 24367
(220) 07.12.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 07.12.2025
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(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH 
(442) 18.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար-
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ 
սեփական սիգարետները փաթաթել» 
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխել» համար, 
ծամել» ծխախոտ, հոտ քաշել» ծխախոտ, 
կրետեկ. սն»ս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագոր-
ծել» համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. 
տաքացվող ծխախոտային արտադրանք. 
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող 
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝ 
տաքացման ընթացք»մ առաջացող աերոզոլի 
մեջ պար»նակվող նիկոտինը վերացնել» 
համար. ծխել» պիտ»յքներ, սիգարետի թ»ղթ, 
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական 
տ»փեր ծխախոտի համար, սիգարետի 
տ»փեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի 
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթել» 
համար, վառիչներ, լ»ցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151764  (111) 24368
(220) 08.12.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 08.12.2025
(730) «Մարզասրահ» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 6, 
շին. 46, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(526) «GYM» բառն ինքն»ր»յն պահպան»թյան 
օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սև գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 41. սպորտային գործ»նե»թյ»ն. 
մարզական միջոցառ»մների կազմակերպ»մ. 
մարզասրահների ծառայ»թյ»ններ:

_____________________

(210) 20151767  (111) 24369
(220) 08.12.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 08.12.2025
(730) «Օֆիս դեպոտ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 
34, տ. 25, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է կար-
միր և սպիտակ գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 35. առևտ»ր,  գովազդ. գրասենյա-
կային ծառայ»թյ»ններ:

_____________________

(210) 20151777  (111) 24370
(220) 10.12.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 10.12.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն Պետ րոսյան, 
Երևան, Ջրվեժ, Բանավան 11 շ., բն. 31, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(526) «JEWELRY» բառն ինքն»ր»յն պահպա-
ն»թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. ոսկյա և արծաթյա իրեր.
դաս 35. ոսկյա և արծաթյա իրերի վաճառք:

_____________________
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(210) 20151778  (111) 24371
(220) 11.12.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 11.12.2025
(730) «Վ.Կ.Ավտոլյ»քս» ՍՊԸ, Երևան, Նար-
Դոս 72, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է սպի-
տակ, սև և ոսկեգ»յն գ»նային համակ ց» թյամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար»մ 
գործարար»թյան ասպարեզ»մ. վարչա-
րարական գործ»նե»թյ»ն գործարար»թյան 
ասպարեզ»մ. գրասենյակային ծառա յ»-
թյ»ններ:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20151781  (111) 24372
(220) 11.12.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 11.12.2025
(730) «Թասկ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 1-ին 
թաղ., շ. 51, բն. 21, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(526) «print» բառն ինքն»ր»յն պահպան»թյան 
օբյեկտ չէ:

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ»մ է կար-
միր, սև և սպիտակ գ»նային համակց»թյամբ:
(511) 

դաս 16. թ»ղթ, ստվարաթ»ղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր»մ. տպագրական արտադրանք. 

դաս 35. գովազդ, մարկետինգ, տպա-
գրական տեխնիկայի վաճառք.

դաս 37. նորոգ»մ. սարքավոր»մների 
տեղա կայ»մ.

դաս 40. նյ»թերի մշակ»մ.
դաս 42. դիզայն:

_____________________

(210) 20151782  (111) 24373
(220) 11.12.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 11.12.2025
(730) «Թասկ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 1-ին 
թաղ., շ. 51, բն. 21, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(526) «print» և «store» բառերն ինքն»ր»յն պահ-
պան»թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապ»յտ, սև և սպիտակ գ»նային համակ ց»-
թյամբ:
(511) 

դաս 16. թ»ղթ, ստվարաթ»ղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր»մ. տպագրական արտադրանք.

դաս 35. գովազդ, մարկետինգ, տպա-
գրական տեխնիկայի վաճառք.

դաս 37. նորոգ»մ. սարքավոր»մների 
տեղա կայ»մ:

_____________________

(210) 20151801  (111) 24374
(220) 15.12.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 15.12.2025
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(730) Մարինե Օգանեսյան, RU 
(442) 18.01.2016
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձ»կ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մ»րաբա, 
կոմպոտ. ձ», կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յ»ղեր և ճարպեր.

դաս 30. ս»րճ, թեյ, կակաո և ս»րճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյ»ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հր»շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սո»սներ 
(համեմ»նք). համեմ»նք. սառ»յց.

դաս 31. հացահատիկ, գյ»ղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացա-
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասեր»մ. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բ»յսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջ»ր. հանքային և գազա-
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյ»թեր. օշա-
րակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյ»թեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար»մ 
գործարար»թյան ասպարեզ»մ. վարչա-
րարական գործ»նե»թյ»ն գործարար»թյան 
ասպարեզ»մ. գրասենյակային ծառա-
յ»թյ»ններ. առևտ»ր:
(740) Զար»հի Ման»կյան

_____________________

(210) 20151807  (111) 24375
(220) 16.12.2015 (151) 07.04.2016
   (181) 16.12.2025
(730) «Սոնագրո» ՓԲԸ, Երևան, Թ»մանյան 
18, բն. 9, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(511) 
դաս 30. ս»րճ, թեյ, կակաո և ս»րճի 

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյ»ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հր»շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սո»սներ 
(համեմ»նք). համեմ»նք. սառ»յց:
(740) Հասմիկ Քեռյան

_____________________
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Տեղեկ[թյ[ններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործող[թյան երկարաձգման մասին

  577  06.03.2026 Լ`Օրեալ Ս. Ա., FR

  579  06.03.2026 Լ`Օրեալ Ս. Ա., FR

1197  08.01.2026 Մարտել ընդ Քո., FR

1522  16.05.2026 Օժեն Պերմա Ֆրանս, FR

1615  28.02.2026 Սոնի Մյ»զիք Էնթրթեյնմնթ, Դելավերի նահանգ, US

1616  28.02.2026 Սոնի Մյ»զիք Էնթրթեյնմնթ, Դելավերի նահանգ, US

1618  28.02.2026 Սոնի Մյ»զիք Էնթրթեյնմնթ, Դելավերի նահանգ, US

1702  12.02.2026 Ք»վեյթ Փեթրոլի»մ Քորփորեյշն, KW

1763  18.03.2026 Ռեփսոլ Փեթրոլեո Ս.Ա., ES

1924  11.03.2026 Ասահի Կասեյ Կաբ»շիկի Կաիշա, JP

1927  11.03.2026 Ասահի Կասեյ Կաբ»շիկի Կաիշա, JP

2045  17.05.2026 Ամերիքն Լեջենդ Քոփերեյթիվ, Վաշինգտոնի նահանգ, US

2112  20.05.2026 Ք»անթրո, FR

2853  08.02.2026 Պերնո Ռիկար Ս.Ա., FR

2859  14.02.2026 Մարմոթ Մա»նթին, ԼԼՔ, US

2981  20.11.2025 Մարտել ընդ Քո., FR

2982  20.11.2025 Մարտել ընդ Քո., FR

3159  15.02.2026 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

3160  15.02.2026 Բեռլին-Խեմի ԱԳ, DE

3166  17.07.2026 ԼՌՔ Փրոդաքթս Լիմիթիդ, GB

3250  28.03.2026 ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ, US

3297  28.03.2026 ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ, US

3368  30.09.2026 Ֆր»թ օֆ դը Լ»մ, Ինք., Նյ» Յորքի նահանգ, US

3468  04.04.2026 Մերք Շարփ ընդ Դո»մ Քորփ., US

3756  26.11.2026 ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ, US

4601  13.05.2026 Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, Դելավերի նահանգ, US

10829  03.03.2026 «Ան»շ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM

11046  06.03.2026 «Մապ» ԲԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյ»ղ Լեն»ղի, AM

11099  23.02.2026 «Ցիտո ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 1 թ., շ. 45, բն. 22, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

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

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

11217  10.04.2026 Մերք Շարփ ընդ Դո»մ Քորփ., US

11246  28.03.2026 ,ըրլփ»լ Ս.Ա., BR

11346  27.03.2026 ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ, US

11508  12.04.2026 Քոթ Բևրիջիս Ինք., US

11670  25.05.2026 Էլիթգր»փ Քմփյ»թր Սիսթմզ Քո. Լթդ., TW

11792  04.10.2026 Փենեթրոն Ինթերնեյշնլ Լթդ., US

11824  23.11.2026 Պիեռ Բալմեյն Ս.Ա., FR



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների ն[յնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ց[ցահանդեսային կամ այլ առաջն[թյան թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջն[թյան թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայ[թյ[նների ցանկը
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ  կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555 հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
730 հայտատ[ն, հասցեն, երկրի կոդը
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Տեղեկ[թյ[ններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20151635
(220) 16.11.2015
(730) Ս»պերսթեյշն, ինք., Ջորջիա նահանգի 
ընկե ր»թյ»ն, US 
(540) 

(511) 
դաս 9. տեսալսողական գրառ»մներ տեղեկա-

տվ»թյան տարած ման բոլոր միջոցներ»մ` 
կոմեդիայի, կինոյի, դրամայի, ռիալիթի 
շո»ների և  դիպվածների ոլորտ»մ զվարճալի 
հեռ»ստասերիալների տեսքով.  կոմեդիայի, 
կինոյի, դրամայի, ռիալիթի շո»ների և դիպվածների 
տեսքով hամացանցով կամ անլար կապով բեռնվող 
հեռ»ստատեսային ծրագրեր. 

դաս 38. լրատվ»թյան, հեռ»ստատեսային 
մալ»խային հեռարձակման, արբանյակային 
կապի, ռադիոյի, համացանցի, անլար կապի ցանցի 
և այլ էլեկտրոնային կապի ցանցերի միջոցով 
հեռարձակ»մ. համացանցով, անլար կապի 
ցանցերով և այլ էլեկտրոնային կապի ցանցերով 
տեսալսողական բովանդակ»թյան վերարտադր»մ. 
պատվերով տեսա գր»թյ»նների միջոցով 
տեսալսողական բովանդակ»թյան տրամադր»մ. 

դաս 41. զվարճ»թյ»ններ, մասնավորապես 
դրամաների, կոմեդիաների, ռոմանտիկ 
պատմ» թյ»նների, վավերագրական ֆիլմերի, 
նոր»թյ»նների, կատակերգ»թյ»նների և 
թոքշո»ների տեսքով ֆիլմերի, հեռ»ստատեսային 
ծրագրերի արտա դր»թյ»ն. մալ»խային 
հեռարձակման կամ արբա նյակային հեռ»ստա-
տես»թյան և համացանցի միջոցով ֆիլմերի 
տարած»մ. զվարճ»թյ»ններ, մասնավորապես` 
բազմակի կապի միջոցներին զ»գահեռ տարբեր 
հարթակներով մ»լտիմեդիա ծրա գրերի 
տրամադր»մ:

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

(210) 20160001
(220) 08.01.2016
(730) ԱԷրո քլաբ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագ»ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:

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

(210) 20160006
(220) 11.01.2016
(730) Ինթերվեթ Ինթերնեշնլ Բ.Վ., NL 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղորայք և դեղագործական պատ րաս-

տ»կ ներ անասնա բ»ժական նպատակների համար:
--------------

(210) 20160007
(220) 11.01.2016
(730) Ինթերվեթ Ինթերնեշնլ Բ.Վ., NL 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղորայք և դեղագործական պատ-

րաստ»կներ անասնաբ»ժական նպատակների 
համար: 

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

(210) 20160025
(220) 19.01.2016
(730) Սիմոնյան Արտավազդ, Արարատի մարզ, 
գ. Արգավանդ, Կենտրոնական փ., տ»ն 6, AM 



ԳՅՈՒՏԵՐ

4848

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/2 

18 .04 . 20 16

(540) 

(511) 
դաս 20. կահ»յք, հայելիներ, նկարների 

շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, »ռեն»ց, 
եղջյ»րից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 
կրիայի զրահից, խեց»ց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփ»րից, այդ նյ»թերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասեր»մ.

դաս 35. կահ»յքի առևտ»ր:
--------------

(210) 20160053
(220) 27.01.2016
(730) Մարքեթոլոգների համայնք հիմնա դրամ, 
Երևան, Մեր գե լյան ինս տի տ»տ Հակոբ Հա կոբյան 
փող., շ. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. մասնագիտական խորհրդատվ»թյ»ն 

մարկետինգի ոլորտ»մ.
դաս 41. անվճար հիմ»նքներով կրթական, 

»ս»ցողական գործընթացի ապահով»մ մարկե-
տինգի ոլորտ»մ. վճարովի դասընթացների և սեմի-
նար ների կազմակերպ»մ:

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

(210) 20160057
(220) 27.01.2016
(730) «Զիգզագ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Հյ»սիսային 
պողոտա 1, տարածք 18, AM 

(540) 

(511) 
դաս 35. առևտ»ր:

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

(210) 20160196
(220) 19.02.2016
(730) Դյ»րաթա Թերափյ»թիքս Հոլդինգ Ս.Վ, KY 
(540) 

(511) 
դաս 5. հակաբիոտիկ պատրաստ»կներ: 

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

(210) 20160239
(220) 01.03.2016
(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյ»ղ 
Հայանիստ, AM 
(540) 

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

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

(210) 20160240
(220) 01.03.2016
(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյ»ղ 
Հայանիստ, AM 
(540) 

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

--------------
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(210) 20160241
(220) 01.03.2016
(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյ»ղ 
Հայանիստ, AM 
(540) 

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

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

(210) 20160242
(220) 01.03.2016
(730) «Սիս-ալկո» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյ»ղ 
Հայանիստ, AM 
(540) 

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

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

(210) 20160255
(220) 03.03.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Երվանդ Գրիգորյան  
Աղվանի, Երևան, Վար»ժանի /Տ/14 Մալաթիա-
Սեբաստիա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. գորգերի և ավտո մեքենաների լվաց»մ:

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

(210) 20160258
(220) 04.03.2016
(730) «Կոմանդիր սեքյ»րիթի» ՍՊԸ, Երևան, 
Սողոմոն Տարոնցի նրբ., շ. 3, բն. 14, AM 

(540) 

(511) 
դաս 45. մասնավոր պահնորդային գործ» -

նե»թյ»ն:
--------------

(210) 20160266
(220) 09.03.2016
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ»  ՍՊԸ, ք. Մասիս, 
Արդյ»նաբերական հանգ»յց, Գործարանային 10, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխել» պիտ»յքներ. լ»ցկի. 

գազի բալոններ վառիչների համար. ներծծող թ»ղթ
ծխամորճերի համար. սիգարետի, պապիրոսի 
թ»ղթ. վառիչներ, ծխախոտի քսակներ. ծխա-
խոտային թղթի գրք»յկներ, խոնավաց»ցիչով
տ»փեր սիգարների համար. լ»ցկ» տ»փեր. 
կայծքարեր. մեքենաներ սիգարների կտրման 
համար. սիգարների ծխափողեր. սիգարետների 
ծխափողերի ծայրակալներ. սիգարների և 
սիգարետների ծխափողերի սաթե ծայրակալներ. 
մոխրամաններ, թքամաններ ծխախոտի համար. 
ծխամորճի տակդիրներ. հարմարանքներ ծխա-
մորճերի մաքրման համար. սիգարետներ,
պապիրոսներ, սիգարիլներ. սիգարներ. անոթներ
ծխախոտի համար. լ»ցկ» տ»փեր ոչ ազնիվ 
մետաղներից. ծամել» ծխախոտ. հոտ քաշել» ծխա-
խոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր. գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները և պապիրոսները 
փաթաթել» համար. սիգարետի զտիչներ. արկղեր 
սիգարների համար. արկղեր սիգարետների, 
պապիրոսների համար:

--------------
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(210) 20160268
(220) 10.03.2016
(730) Խաչիկ Աղնանեան Ասլանեան, Երևան, 
Չարբախ, Արարատյան 90, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. համեմված աղի ձողիկներ:

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

(210) 20160270
(220) 10.03.2016
(730) «Վիոլենտ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 62, 
բն. 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. ս»րճ:

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

(210) 20160271
(220) 10.03.2016

(730) «Վիոլենտ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 62, 
բն. 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. ս»րճ:

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

(210) 20160272
(220) 10.03.2016
(730) «Վիոլենտ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 62, 
բն. 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. ս»րճ:

--------------
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(210) 20160273
(220) 10.03.2016
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ» 
ՍՊԸ, Արարատ, Պ»շկինի 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20160274
(220) 10.03.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռոլանդ Թմոյան 
Սամվելի, ք. Վանաձոր, Ն. Ստեփանյան 28, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. զբոսաշրջ»թյ»ն:

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

(210) 20160275
(220) 10.03.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ռոլանդ Թմոյան 
Սամվելի, ք. Վանաձոր, Ն. Ստեփանյան 28, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. զբոսաշրջ»թյ»ն: 

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

(210) 20160277
(220) 10.03.2016
(730) «Մանանա գրեյն» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 
գյ»ղ Արմաշ, Ա. Հայրիյան 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 31. ձկան կեր:

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

(210) 20160279
(220) 10.03.2016
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբ»շիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(540) 

(511) 

դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային և ռել-
սային տրանս պորտային միջոցներ. տար բեր 
նշանա    կ»թյան ավտո մեքենաներ փոխա դր  ման 
համար. էլեկտ   րական տրանս     պոր տային միջոց    -
ներ. վագո  նիկներ. բեռնա տար ավտո մոբիլ   -
ներ. ֆ»ր   գոն  ներ (տրանս պոր տային միջոց    ներ). 
արտա   ճանապարհային տրանս պոր    տային միջոց-
ներ. ավտոբ»սներ. կեմ պեր ներ (տնակ-ավտո -
մեքենաներ), ռեկրեա ցիոն ավտ ո      մեքենաներ 
(տնակ-ավտո   մեքե  նաներ), ավտո      ֆ»րգոններ, 
որոնք սարքա վորված են խոհա   նոցով, քնել» 
տեղերով, զ»գա րա նով. սպոր տային ավտո-
մոբիլներ. մրցարշավային ավտո  մեքենա ներ. 
հեծա նիվներ. ապրանքատար մեքենա ներ. ամբար-
ձիչով սայլակներ. տրակ տորներ, այդ թվ»մ՝ 
սայլակ-քար շակ ներ, տրակտոր-քար շակներ. 
արգելա կային կոճղակներ ցամա քային տրանս-
պորտա յին միջոց ների համար. տրանս պորտային 
միջոց ների թափ արգելներ. անվտան գ»թյան 
բարձիկներ (անվտան գ»թյան միջոցներ ցամա-
քային տրանսպորտային միջոցների համար). 
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ցեխա պաշտպան վահանակներ. ցամաքային, 
օդային և ջրային տրանսպորտային միջոցների 
մասեր, բացառ»թյամբ դողերի. աքսես»արներ, 
արմա տ»րա տրանսպորտային միջոցների համար, 
բացառ»թյամբ դողերի. բոլոր ապրանքները, որոնք 
ընդգրկված են 12-րդ դաս»մ: 

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

(210) 20160281
(220) 10.03.2016
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU 
(540) 

(511) 
դաս 5. ալկալոիդներ բ»ժական նպատակների 

համար. ամինաթթ»ներ բ»ժական նպատակների 
համար. ցավազրկող միջոցներ (անալգետիկներ). 
անզգայացնող միջոցներ (անես տետիկներ). 
հակա  բիոտիկներ. հականեխիչ միջոցներ. ճանա-
պարհորդական դեղատ»փեր (լցված). առաջին 
օգն»թյան դեղատ»փեր (լցված). մանրէասպան 
նյ»թեր (բակտերիցիդներ). բալզամներ բ»ժա կան 
նպատակների համար. բիոցիդ ներ. ապարան-
ջաններ բժշկական նպատակների համար. 
բրոմ դեղա գործական նպատակների համար. 
պատվաստանյ»թեր. դիետիկ նյ»թեր բժշկական 
նպատակների համար. մեղրախոտի ջ»ր 
դեղագործական նպատակների համար. հանքային 
սննդային հավել»մներ. սննդային հավել»մներ. 
սպիտա կ»ցային սննդային հավել»մներ. 
սննդային հավել»մներ կենդանիների համար. 
դեղապատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. արյ»ն կանգնեցնող 
մատիտ ներ (հեմոս տատիկ մատիտներ). մատիտներ 
գլխացավի դեմ. թթ»ներ դեղագործական նպա-
տակ ների համար. հակառևմատիկ օղակներ. 
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. սառնաշաքարներ 
բժշկական նպատակների համար. կպչ»ն սպեղանի. 
լոսյոններ դեղա գործական նպատակների համար. 
քս»քներ. քս»քներ դեղագործական նպատակների 
համար. բ»ժիչ յ»ղեր. դեղորայքային միջոցներ 
մարդկանց համար. միքստ»րաներ. դիետիկ 
ըմպելիքներ բ»ժական նպատակների համար. 
թմրադեղեր. դեղորայքային թ»րմեր. թրմօղիներ 

բ»ժական նպատակների համար. պաստեղիկներ 
դեղա գործական նպատակ ների համար. բ»ժական 
սպեղանալաթեր. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
բ»ժական շրթնաքս»կներ. վիտամինային պատ-
րաստ»կներ. բ»ժական նպատակներով պատ-
րաստ»կներ լոգանքի համար. մանրէազերծող 
պատ րաստ»կներ. մաշկի խնամքի դեղագործական 
պատրաստ»կներ. դեղագործական պատ-
րաստ»կ ներ. քիմիա-դեղագործական պատ-
րաս տ»կներ. դիետիկ սննդամթերք բ»ժական 
նպա տակների համար. լ»ծիչներ կպչ»ն 
սպեղանիները հեռացնել» համար. մաստակ 
բ»ժական նպատակների համար. դեղորայքային 
միջոց ներով տոգորված անձեռոցիկներ. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. քս»քներ 
բ»ժական նպատակների համար. քնաբերներ. 
աղեր բ»ժական նպատակների համար. օժանդակ 
միջոցներ բ»ժական նպատակների համար. 
կապակցող միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակ ների համար. ջերմն իջեցնող 
միջոցներ. արյ»նը մաքրող միջոցներ. միջոցներ 
գլխացավի դեմ. հանգստացնող միջոցներ 
(տրանկ վիլիզատորներ). տոն»սը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղորայքային պատրաստ»կներ). 
նյարդերն ամրապնդող միջոցներ. բժշկական 
մոմեր (ս»պո զիտորիաներ). շիճ»կներ. հաբեր-
հակաօքսիդանտներ. ֆերմենտներ անասնա-
բ»ժական նպա տակների համար. ֆերմենտներ 
բ»ժական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
դեղա գործական նպատակների համար. բ»ժիչ 
թեյեր. խոտաբ»յսերով թեյեր բ»ժական 
նպատակների համար. էլիքսիրներ (բ»ժական 
ըմպելիք) (դեղագործական պատրաստ»կներ). 
պարզ եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար, բարդ եթերներ դեղագործական նպա-
տակների համար:

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

(210) 20160282
(220) 10.03.2016
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU 
(540) 



ԳՅՈՒՏԵՐ

5353

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/2 

18 .04 . 20 16

(511) 
դաս 3. բալասաններ, բացառ»թյամբ բժշկա-

կան նպա  տակ ների համար օգտա  գործվ ողների. 
կոս մե տի կական վազելին. մերս ման ժելեր, բացա-
ռ»թյամբ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. կոսմետիկական կրեմներ. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. կոսմետիկական յ»ղեր. 
եթերային յ»ղեր. օճառներ. բ»ժական օճառներ. 
կոսմե տիկական հավաքած». կոսմետիկական 
լոսյոն ներով տոգորված անձեռոցիկներ. կոսմե-
տիկական միջոցներ նիհարել» համար. 
կոսմետիկական միջոց ներ մաշկի խնամքի համար. 
կոսմե տիկա կան միջոցներ. եթերային բնա հյ»թեր.

դաս 5. ալկալոիդներ բ»ժական նպատակների 
համար. ամինա թթ»ներ բ»ժական նպատակների 
համար. ցավազրկող միջոցներ (անալգետիկներ). 
անզգայացնող միջոցներ (անեստետիկներ). 
հակաբիոտիկներ. հականեխիչ միջոցներ. ճանա-
պարհորդական դեղատ»փեր (լցված). առաջին 
օգն»թյան դեղատ»փեր (լցված). մանրէասպան 
նյ»թեր (բակտերիցիդներ). բալզամներ բ»ժական 
նպա տակների համար. բիոցիդներ. ապարան-
ջաններ բժշկական նպատակների համար. 
բրոմ դեղա գործական նպատակների համար. 
պատվաստա նյ»թեր. դիետիկ նյ»թեր բժշկական 
նպատակների համար. մեղրախոտի ջ»ր դեղա-
գործական նպատակների համար. հանքային 
սննդա յին հավել»մներ. սննդային հավել»մներ. 
սպիտա կ»ցային սննդային հավել»մներ. սննդա-
յին հավել»մն եր կենդա նիների համար. դեղա-
պատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպա  տակ ների համար. արյ»ն կանգնեց նող մատիտ-
ներ (հեմոստատիկ մատիտ ներ). մատիտներ գլխա-
ցավի դեմ. թթ»ներ դեղա գործական նպա տակների 
համար. հակառևմատիկ օղակներ. դեղերով 
տոգորված կոնֆետ ներ. սառնաշաքարներ բժշկա-
կան նպատակ ների համար. կպչ»ն սպեղանի. 
լոսյոններ դեղա գործական նպատակների համար. 
քս»ք ներ. քս»քներ դեղագործական նպատակների 
համար. բ»ժիչ յ»ղեր. դեղորայքային միջոցներ 
մարդկանց համար. միքստ»րաներ. դիետիկ 
ըմպելիք ներ բ»ժական նպատակների համար. 
թմրա դեղեր. դեղորայքային թ»րմեր. թրմօղիներ 
բ»ժա կան նպատակների համար. պաստեղիկներ 
դեղա գործական նպատակների համար. բ»ժական 
սպեղանալաթեր. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. վիրակապեր կոմպրեսների համար. 

բ»ժական շրթնաքս»կներ. վիտամինային պատ-
րաստ»կներ. բ»ժական նպատակներով պատ-
րաստ»կներ լոգանքի համար. մանրէազերծող 
պատ րաստ»կներ. մաշկի խնամքի դեղագործական 
պատ րաստ»կներ. դեղագործական պատ-
րաս տ»կներ. քիմիա-դեղա  գործական պատ-
րաստ»կներ. դիետիկ սննդամթերք բ»ժական 
նպա տակների համար. լ»ծիչներ կպչ»ն 
սպեղանիները հեռացնել» համար. մաստակ բ»ժա-
կան նպատակների համար. դեղորայքային միջոց-
ներով տոգորված անձեռոցիկներ. օշարակներ 
դեղա  գործական նպատակների համար. քս»քներ 
բ»ժա  կան նպատակների համար. քնաբերներ. 
աղեր բ»ժա կան նպա տակների համար. օժանդակ 
միջոցներ բ»ժական նպատակների համար. 
կապակցող միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ջերմն իջեցնող 
միջոցներ. արյ»նը մաքրող միջոցներ. միջոցներ 
գլխացավի դեմ. հանգստացնող միջոցներ (տրանկ-
վիլիզատորներ). տոն»սը բարձրացնող միջոցներ 
(դեղորայ քային պատրաստ»կներ). նյարդերն 
ամրապնդող միջոցներ. բժշկական մոմեր 
(ս»պո զիտորիաներ). շիճ»կներ. հաբեր-հակա-
օքսիդանտներ. ֆերմենտներ անասնաբ»ժական 
նպա տակների համար. ֆերմենտներ բ»ժա-
կան նպատակների համար. ֆերմենտներ դեղա-
գործական նպատակների համար. բ»ժիչ թեյեր. 
խոտաբ»յսերով թեյեր բ»ժական նպատակների 
համար. էլիքսիրներ (բ»ժական ըմպելիք) (դեղա-
գործական պատրաստ»կներ). պարզ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար, բարդ 
եթերներ դեղագործական նպատակների համար:
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(511) 
դաս 3. բալասաններ, բացառ»թյամբ բժշկա-

կան նպա  տակ ների համար օգտա  գործվ ողների. 
կոս մե տի կական վազելին. մերս ման ժելեր, բացա-
ռ»թյամբ բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. կոսմետիկական կրեմներ. 
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լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական դիմակներ. կոսմետիկական յ»ղեր. 
եթերային յ»ղեր. օճառներ. բ»ժական օճառներ. 
կոսմե տիկական հավաքած». կոսմետիկական 
լոսյոն ներով տոգորված անձեռոցիկներ. կոսմե-
տիկական միջոցներ նիհարել» համար. 
կոսմետիկական միջոց ներ մաշկի խնամքի համար. 
կոսմե տիկա կան միջոցներ. եթերային բնա հյ»թեր.

դաս 5. ալկալոիդներ բ»ժական նպատակների 
համար. ամինա թթ»ներ բ»ժական նպատակների 
համար. ցավազրկող միջոցներ (անալգետիկներ). 
անզգայացնող միջոցներ (անեստետիկներ). 
հակաբիոտիկներ. հականեխիչ միջոցներ. ճանա-
պարհորդական դեղատ»փեր (լցված). առաջին 
օգն»թյան դեղատ»փեր (լցված). մանրէասպան 
նյ»թեր (բակտերիցիդներ). բալզամներ բ»ժական 
նպա տակների համար. բիոցիդներ. ապարան-
ջաններ բժշկական նպատակների համար. 
բրոմ դեղա գործական նպատակների համար. 
պատվաստա նյ»թեր. դիետիկ նյ»թեր բժշկական 
նպատակների համար. մեղրախոտի ջ»ր դեղա-
գործական նպատակների համար. հանքային 
սննդա յին հավել»մներ. սննդային հավել»մներ. 
սպիտա կ»ցային սննդային հավել»մներ. սննդա-
յին հավել»մն եր կենդա նիների համար. դեղա-
պատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպա  տակ ների համար. արյ»ն կանգնեց նող մատիտ-
ներ (հեմոստատիկ մատիտ ներ). մատիտներ գլխա-
ցավի դեմ. թթ»ներ դեղա գործական նպա տակների 
համար. հակառևմատիկ օղակներ. դեղերով 
տոգորված կոնֆետ ներ. սառնաշաքարներ բժշկա-
կան նպատակ ների համար. կպչ»ն սպեղանի. 
լոսյոններ դեղա գործական նպատակների համար. 
քս»ք ներ. քս»քներ դեղագործական նպատակների 
համար. բ»ժիչ յ»ղեր. դեղորայքային միջոցներ 
մարդկանց համար. միքստ»րաներ. դիետիկ 
ըմպելիք ներ բ»ժական նպատակների համար. 
թմրա դեղեր. դեղորայքային թ»րմեր. թրմօղիներ 
բ»ժա կան նպատակների համար. պաստեղիկներ 
դեղա գործական նպատակների համար. բ»ժական 
սպեղանալաթեր. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
բ»ժական շրթնաքս»կներ. վիտամինային պատ-
րաստ»կներ. բ»ժական նպատակներով պատ-
րաստ»կներ լոգանքի համար. մանրէազերծող 
պատ րաստ»կներ. մաշկի խնամքի դեղագործական 
պատ րաստ»կներ. դեղագործական պատ-
րաս տ»կներ. քիմիա-դեղա  գործական պատ-

րաստ»կներ. դիետիկ սննդամթերք բ»ժական 
նպա տակների համար. լ»ծիչներ կպչ»ն 
սպեղանիները հեռացնել» համար. մաստակ բ»ժա-
կան նպատակների համար. դեղորայքային միջոց-
ներով տոգորված անձեռոցիկներ. օշարակներ 
դեղա  գործական նպատակների համար. քս»քներ 
բ»ժա  կան նպատակների համար. քնաբերներ. 
աղեր բ»ժա կան նպա տակների համար. օժանդակ 
միջոցներ բ»ժական նպատակների համար. 
կապակցող միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակների համար. ջերմն իջեցնող 
միջոցներ. արյ»նը մաքրող միջոցներ. միջոցներ 
գլխացավի դեմ. հանգստացնող միջոցներ (տրանկ-
վիլիզատորներ). տոն»սը բարձրացնող միջոցներ 
(դեղորայ քային պատրաստ»կներ). նյարդերն 
ամրապնդող միջոցներ. բժշկական մոմեր 
(ս»պո զիտորիաներ). շիճ»կներ. հաբեր-հակա-
օքսիդանտներ. ֆերմենտներ անասնաբ»ժական 
նպա տակների համար. ֆերմենտներ բ»ժա-
կան նպատակների համար. ֆերմենտներ դեղա-
գործական նպատակների համար. բ»ժիչ թեյեր. 
խոտաբ»յսերով թեյեր բ»ժական նպատակների 
համար. էլիքսիրներ (բ»ժական ըմպելիք) (դեղա-
գործական պատրաստ»կներ). պարզ եթերներ 
դեղագործական նպատակների համար, բարդ 
եթերներ դեղագործական նպատակների համար:

--------------
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դաս 5. ալկալոիդներ բ»ժական նպատակների 

համար. ամինաթթ»ներ բ»ժական նպատակների 
համար. ցավազրկող միջոցներ (անալգետիկներ). 
անզգայացնող միջոցներ (անես տետիկներ). 
հակա  բիոտիկներ. հականեխիչ միջոցներ. ճանա-
պարհորդական դեղատ»փեր (լցված). առաջին 
օգն»թյան դեղատ»փեր (լցված). մանրէասպան 
նյ»թեր (բակտերիցիդներ). բալզամներ բ»ժա կան 
նպատակների համար. բիոցիդ ներ. ապարան-
ջաններ բժշկական նպատակների համար. 
բրոմ դեղա գործական նպատակների համար. 
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պատվաստանյ»թեր. դիետիկ նյ»թեր բժշկական 
նպատակների համար. մեղրախոտի ջ»ր 
դեղագործական նպատակների համար. հանքային 
սննդային հավել»մներ. սննդային հավել»մներ. 
սպիտա կ»ցային սննդային հավել»մներ. 
սննդային հավել»մներ կենդանիների համար. 
դեղապատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. արյ»ն կանգնեցնող 
մատիտ ներ (հեմոս տատիկ մատիտներ). մատիտներ 
գլխացավի դեմ. թթ»ներ դեղագործական նպա-
տակ ների համար. հակառևմատիկ օղակներ. 
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. սառնաշաքարներ 
բժշկական նպատակների համար. կպչ»ն սպեղանի. 
լոսյոններ դեղա գործական նպատակների համար. 
քս»քներ. քս»քներ դեղագործական նպատակների 
համար. բ»ժիչ յ»ղեր. դեղորայքային միջոցներ 
մարդկանց համար. միքստ»րաներ. դիետիկ 
ըմպելիքներ բ»ժական նպատակների համար. 
թմրադեղեր. դեղորայքային թ»րմեր. թրմօղիներ 
բ»ժական նպատակների համար. պաստեղիկներ 
դեղա գործական նպատակ ների համար. բ»ժական 
սպեղանալաթեր. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
բ»ժական շրթնաքս»կներ. վիտամինային պատ-
րաստ»կներ. բ»ժական նպատակներով պատ-
րաստ»կներ լոգանքի համար. մանրէազերծող 
պատ րաստ»կներ. մաշկի խնամքի դեղագործական 
պատրաստ»կներ. դեղագործական պատ-
րաստ»կ ներ. քիմիա-դեղագործական պատ-
րաս տ»կներ. դիետիկ սննդամթերք բ»ժական 
նպա տակների համար. լ»ծիչներ կպչ»ն 
սպեղանիները հեռացնել» համար. մաստակ 
բ»ժական նպատակների համար. դեղորայքային 
միջոց ներով տոգորված անձեռոցիկներ. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. քս»քներ 
բ»ժական նպատակների համար. քնաբերներ. 
աղեր բ»ժական նպատակների համար. օժանդակ 
միջոցներ բ»ժական նպատակների համար. 
կապակցող միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակ ների համար. ջերմն իջեցնող 
միջոցներ. արյ»նը մաքրող միջոցներ. միջոցներ 
գլխացավի դեմ. հանգստացնող միջոցներ 
(տրանկ վիլիզատորներ). տոն»սը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղորայքային պատրաստ»կներ). 
նյարդերն ամրապնդող միջոցներ. բժշկական 
մոմեր (ս»պո զիտորիաներ). շիճ»կներ. հաբեր-
հակաօքսիդանտներ. ֆերմենտներ անասնա-
բ»ժական նպա տակների համար. ֆերմենտներ 

բ»ժական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
դեղա գործական նպատակների համար. բ»ժիչ 
թեյեր. խոտաբ»յսերով թեյեր բ»ժական 
նպատակների համար. էլիքսիրներ (բ»ժական 
ըմպելիք) (դեղագործական պատրաստ»կներ). 
պարզ եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար, բարդ եթերներ դեղագործական նպա-
տակների համար:

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

(210) 20160285
(220) 10.03.2016
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU 
(540) 

(511) 
դաս 5. ալկալոիդներ բ»ժական նպատակների 

համար. ամինաթթ»ներ բ»ժական նպատակների 
համար. ցավազրկող միջոցներ (անալգետիկներ). 
անզգայացնող միջոցներ (անես տետիկներ). 
հակա  բիոտիկներ. հականեխիչ միջոցներ. ճանա-
պարհորդական դեղատ»փեր (լցված). առաջին 
օգն»թյան դեղատ»փեր (լցված). մանրէասպան 
նյ»թեր (բակտերիցիդներ). բալզամներ բ»ժա կան 
նպատակների համար. բիոցիդ ներ. ապարան-
ջաններ բժշկական նպատակների համար. 
բրոմ դեղա գործական նպատակների համար. 
պատվաստանյ»թեր. դիետիկ նյ»թեր բժշկական 
նպատակների համար. մեղրախոտի ջ»ր 
դեղագործական նպատակների համար. հանքային 
սննդային հավել»մներ. սննդային հավել»մներ. 
սպիտա կ»ցային սննդային հավել»մներ. 
սննդային հավել»մներ կենդանիների համար. 
դեղապատիճներ. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. արյ»ն կանգնեցնող 
մատիտ ներ (հեմոս տատիկ մատիտներ). մատիտներ 
գլխացավի դեմ. թթ»ներ դեղագործական նպա-
տակ ների համար. հակառևմատիկ օղակներ. 
դեղերով տոգորված կոնֆետներ. սառնաշաքարներ 
բժշկական նպատակների համար. կպչ»ն սպեղանի. 
լոսյոններ դեղա գործական նպատակների համար. 
քս»քներ. քս»քներ դեղագործական նպատակների 
համար. բ»ժիչ յ»ղեր. դեղորայքային միջոցներ 
մարդկանց համար. միքստ»րաներ. դիետիկ 
ըմպելիքներ բ»ժական նպատակների համար. 
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թմրադեղեր. դեղորայքային թ»րմեր. թրմօղիներ 
բ»ժական նպատակների համար. պաստեղիկներ 
դեղա գործական նպատակ ների համար. բ»ժական 
սպեղանալաթեր. վիրակապեր տաք կոմպրեսների 
համար. վիրակապեր կոմպրեսների համար. 
բ»ժական շրթնաքս»կներ. վիտամինային պատ-
րաստ»կներ. բ»ժական նպատակներով պատ-
րաստ»կներ լոգանքի համար. մանրէազերծող 
պատ րաստ»կներ. մաշկի խնամքի դեղագործական 
պատրաստ»կներ. դեղագործական պատ-
րաստ»կ ներ. քիմիա-դեղագործական պատ-
րաս տ»կներ. դիետիկ սննդամթերք բ»ժական 
նպա տակների համար. լ»ծիչներ կպչ»ն 
սպեղանիները հեռացնել» համար. մաստակ 
բ»ժական նպատակների համար. դեղորայքային 
միջոց ներով տոգորված անձեռոցիկներ. օշարակներ 
դեղագործական նպատակների համար. քս»քներ 
բ»ժական նպատակների համար. քնաբերներ. 
աղեր բ»ժական նպատակների համար. օժանդակ 
միջոցներ բ»ժական նպատակների համար. 
կապակցող միջոցներ. ախտահանիչ միջոցներ 
հիգիենիկ նպատակ ների համար. ջերմն իջեցնող 
միջոցներ. արյ»նը մաքրող միջոցներ. միջոցներ 
գլխացավի դեմ. հանգստացնող միջոցներ 
(տրանկ վիլիզատորներ). տոն»սը բարձրացնող 
միջոցներ (դեղորայքային պատրաստ»կներ). 
նյարդերն ամրապնդող միջոցներ. բժշկական 
մոմեր (ս»պո զիտորիաներ). շիճ»կներ. հաբեր-
հակաօքսիդանտներ. ֆերմենտներ անասնա-
բ»ժական նպա տակների համար. ֆերմենտներ 
բ»ժական նպատակների համար. ֆերմենտներ 
դեղա գործական նպատակների համար. բ»ժիչ 
թեյեր. խոտաբ»յսերով թեյեր բ»ժական 
նպատակների համար. էլիքսիրներ (բ»ժական 
ըմպելիք) (դեղագործական պատրաստ»կներ). 
պարզ եթերներ դեղագործական նպատակների 
համար, բարդ եթերներ դեղագործական նպա-
տակների համար:

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

(210) 20160286
(220) 10.03.2016
(730) «Ֆիթչոյս» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորք, 
Լյ»քսեմբ»րգի 11, բն. 22, AM 

(540) 

(511) 
դաս 35. ձեռնարկ»թյ»նների և ընկեր»-

թյ»նների վերաբերյալ առցանց տեղեկատվ»թյան 
տրամադր»մ:

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

(210) 20160287
(220) 10.03.2016
(730) «Հրհակ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Սարալանջի 
թաղամաս, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ գինի:

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

(210) 20160288
(220) 11.03.2016
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, հայկական 

կոնյակ (բրենդի):
--------------
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(210) 20160289
(220) 11.03.2016
(730) «Երևանի կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
Երևան, Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառ»թյամբ 

գարեջրի), հայկական կոնյակ (բրենդի).
դաս 39. տրանսպորտ (փոխա դր»մներ). 

ապրանք    ների փաթեթա  վո ր»մ և պահպան»մ. 
ճանա  պարհորդ»թյ»նների կազմակերպ»մ.

դաս 41. կրթ»թյ»ն (դաստիարակ»թյ»ն, 
»ս»ց»մ). »ս»մնական գործընթացի ապահով»մ, 
զվար ճ»թյ»ն  ներ. մարզական և մշակ»թային 
միջոց առ»մն երի կազմակերպ»մ. թանգարանային 
այցել» թյ»նների կազմա կերպ»մ և իրականաց»մ. 
ց»ցա հանդեսների կազմա կերպ»մ, ընդ գրկված 
ԱԾՄԴ 41-րդ դաս»մ:

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

(210) 20160298
(220) 12.03.2016
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:

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

(210) 20160300
(220) 14.03.2016
(730) «Սիր կապ Արմենիա» ՓԲԸ Երևանի 
մասնաճյ»ղ, Երևան, Ագաթանգեղոսի 2/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառ»թյամբ 

գարեջրի) մասնավորապես՝ գինի:
--------------

(210) 20160301
(220) 14.03.2016
(730) Հարմիկ Հաղվերդի Մանասերյան, Երևան, 
Դավիթաշեն, Ձոր 1, տ»ն 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 7. մեքենայի շարժիչի մասերի հղկման 

հաստոց:
--------------

(210) 20160302
(220) 14.03.2016
(730) Վարդան Մկրտչյան, Երևան, Դավիթաշեն 
2-րդ փ., տ»ն 63/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. ներմ»ծ»մ և վաճառք:

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

(210) 20160303
(220) 14.03.2016
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբ»շիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառ»ցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
--------------

(210) 20160304
(220) 14.03.2016
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբ»շիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
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(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառ»ցվածքների տարրեր և կրող մասեր:  
--------------

(210) 20160305
(220) 15.03.2016
(730) «Ռոլֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատ»նյաց 
25/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. հպաոսպնյակներ, օպտիկական 

»ղղիչ ոսպնյակներ, օպտիկական ոսպնյակներ, 
օպտիկական հավելադիր ոսպնյակներ, լ»սահավաք 
ոսպնյակներ օկ»լյարներ (ակնապակիներ), ակնոց-
ներ (օպտիկա), արևապաշտպան ակնոցներ, 
սպոր տային ակնոցներ, քթակնոցներ (պենսնե), 
ակնոց ների շրջանակներ, քթակնոցների (պենսնե) 
շրջա  նակներ, ակնոցների ապակիներ, օպտիկական 
ապա  կիներ,  հպա  ոսպնյակների  պատյան ներ, 
ակնոց   ների պատյաններ, քթակնոցների պատյան-
ներ, քթակնոց ների շղթաներ, քթակնոց ների ք»ղեր.

դաս 25. հագ»ստ, պատրաստի հագ»ստ, 
շարֆեր, շալեր, գլխարկներ, վզկապներ, հովարներ 
գլխարկների համար, գլխակապեր, գոտի-քսակներ 
(դրամա պանակներ), ձեռնոցներ.

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտ»ր, 
ապրանք ների ց»ցադր»մ:

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

(210) 20160306
(220) 15.03.2016
(730) «Արսսի ալյանս» ՍՊԸ, Երևան, Ա. 
Հովհաննիսյան 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջ»ր. հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 

ըմպելիքներ և մրգա հյ»թեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատ րաստման այլ բաղադրանյ»թեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառ»թյամբ 
գարեջրի):

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

(210) 20160308
(220) 15.03.2016
(730) «Հիդրո սթորմ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. 
Հրազդան, Պ»րակային փ., 2-րդ նրբ., տ»ն 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտ»ր.
դաս 37. շինարար»թյ»ն, նորոգ»մ. սարքա-

վոր»մների տեղակայ»մ:
--------------

(210) 20160309
(220) 15.03.2016
(730) Թերեզա Աբրահամյան, Երևան, Մոսկովյան 
31, բն.41, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. խմորեղեն, հր»շակեղեն և 

քաղցրավենիք.
դաս 35. խան»թ.
դաս 43. ֆ»րշետների կազմակերպ»մ:

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

(210) 20160312
(220) 16.03.2016
(730) «Գրանդ Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Շահամիրյանների 22, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխել» պիտ»յքներ. լ»ցկի:

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

(210) 20160313
(220) 16.03.2016
(730) «Էներգո ինվեստ հոլդինգ» ՓԲԸ, ք. 
Հրազդան, Գործարանային 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար»մ 

գործարար»թյան ասպարեզ»մ. վարչարարական 
գործ»նե»թյ»ն գործարար»թյան ասպարեզ»մ. 
գրասենյակային ծառայ»թյ»ններ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-
յ»թյ»ններ և հետազոտ»թյ»ններ և դրանց հետ 
կապված մշակ»մներ. արդյ»նաբերական վեր-
լ»ծ»մն եր և հետազոտ»թյ»ններ. համակարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակ»մ և կատարելա-
գործ»մ:

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

(210) 20160314
(220) 16.03.2016
(730) «Մապ» ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Լեն»ղի, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20160316
(220) 16.03.2016
(730) «Զեն»բիա» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
37/13ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. թահին:

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

(210) 20160317
(220) 16.03.2016
(730) «Զեն»բիա» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 
37/13ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. ձիթապտղի յ»ղ:

--------------
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(210) 20160318
(220) 16.03.2016
(730) Արթին-Անտրանիկ-Հարրի Ղազալյան, ք. 
Էջմիածին, Վազգեն Ա փ., բն.48 բ/22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, 

չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջա րեղեն. չրեր, ց»կատներ, մ»րաբա, կոմպոտ. 
տոմատի մած»կ, այլ պահածոներ.

դաս 30. ս»րճ, թեյ, կակաո և ս»րճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյ»ր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հր»շակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սո»սներ (համե մ»նք). համեմ»նք. 
սառ»յց.

դաս 31. հացահատիկ, գյ»ղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային 
մթերք ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասեր»մ. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 
բնական բ»յսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների 
համար. ածիկ.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր և այլ 
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ 
և մրգահյ»թեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյ»թեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառ»թյամբ 
գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար»մ 
գործարար»թյան ասպարեզ»մ. վարչարարական 
գործ»նե»թյ»ն գործարար»թյան ասպարեզ»մ. 
գրասենյակային ծառայ»թյ»ններ:

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

(210) 20160323
(220) 16.03.2016
(730) Արթ»ր Սարգսյան, Արարատի մարզ, գ. 
Արգավանդ, Ս.Ս. Զորավորի 6, AM 

(540) 

(511) 
դաս 35. կահ»յքի վաճառք:

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

(210) 20160324
(220) 17.03.2016
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյ»մրի, Գոգ»նցի 
3/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղամիջոց:

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

(210) 20160325
(220) 17.03.2016
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյ»մրի, Գոգ»նցի 
3/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղամիջոց:

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

(210) 20160326
(220) 17.03.2016
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյ»մրի, Գոգ»նցի 
3/5, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 5. դեղամիջոց:

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

(210) 20160327
(220) 17.03.2016
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյ»մրի, Գոգ»նցի 
3/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղամիջոց:

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

(210) 20160328
(220) 17.03.2016
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյ»մրի, Գոգ»նցի 
3/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղամիջոց:

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

(210) 20160329
(220) 17.03.2016
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյ»մրի, Գոգ»նցի 
3/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղամիջոց:

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

(210) 20160330
(220) 17.03.2016
(730) «Գիգա ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Գյ»մրի, Գոգ»նցի 
3/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղամիջոց:

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

(210) 20160335
(220) 17.03.2016
(730) «Ոսկե ագա» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., 52-24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտ»ր:

--------------
(210) 20160339
(220) 18.03.2016
(730) «Կորպոհոստ գր»պ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կորյ»նի 7/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստ»կներ և այլ 

նյ»թեր լվացքի համար. պատ րաստ»կներ մաքր-
ման, ողորկ ման  (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկա  մշակման համար. օճառներ. օծանելիք, եթե-
րային յ»ղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ 
մազերի համար. ատամի փոշիներ և մած»կներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լ»սա նկարչա կան, կինե մատո գրաֆիա կան, օպտի-
կա  կան, կշռման, չափման, ազդա նշանման, հսկ-
ման (ստ»գ ման), փրկ»թյան և »ս»ցման սարքեր 
» գործիքներ. էլեկտրա կան»թյան հաղորդ-
ման, միացման, փոխակերպման, կ»տակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
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հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվ»թյան թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապա րատների 
մեխանիզմներ. դրամ արկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվ»թյան մշակման 
սարքա վոր»մն եր և համա կարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահով»մ. կրակմարիչներ.

դաս 16. թ»ղթ, ստվարաթ»ղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր»մ. տպագրական արտա դրանք. նյ»թեր 
կազմ արարական աշխատանքների համար. 
լ»սա  նկարներ. թղթա գրենական պիտ»յք ներ. 
կպչ»ն նյ»թեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտ»յքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտ»յքներ (բացառ»թյամբ 
կահ»յքի). »ս»ցողական նյ»թեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառ»թյամբ սարքավոր»մների). 
պլաստմասսայե նյ»թեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասեր»մ. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպ»նգներ. 
խոզանակ ներ (բացա ռ»թյամբ նկարչական վրձին-
ների) և դրանց պատրաստման նյ»թեր. իրեր մաքր-
ման նպատակների համար. պողպատյա տաշեղ. 
չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի (բացա-
ռ»թյամբ շինարարական ապակ»). ապակյա, 
հախճ ապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասեր»մ.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործ»թյան 
համար.

դաս 25. հագ»ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասեր»մ. տոնածառի զարդեր.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար»մ 
գործ արար»թյան ասպարեզ»մ. վարչարարական 
գործ »նե»թյ»ն գործարար»թյան ասպարեզ»մ. 
գրա սենյակային ծառայ»թյ»ններ.

դաս 36. ապահովագր»թյ»ն. ֆինանսական 
գործ»նե» թյ»ն. դրամա վարկային գործառն»թյ»ն-
ներ. անշարժ գ»յքի հետ կապված գործ առն»թյ»ն-
ներ.

դաս 37. շինարար»թյ»ն. նորոգ»մ. սարքա-
վոր»մների տեղակայ»մ.

դաս 38. հեռահաղորդակց»թյ»ն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադր»մներ). 

ապրանքների փաթեթա վոր»մ և պահ պան»մ. 
ճանա պար հորդ» թյ»նների կազմա  կերպ»մ.

դաս 40. նյ»թերի մշակ»մ.
դաս 41. կրթ»թյ»ն (դաստիարակ»թյ»ն, 

»ս»ց»մ). »ս»մնական գործընթացի ապահով»մ, 
զվար ճ»թյ»ն ներ. մարզական և մշակ» թային 
միջոց առ»մների կազմա կերպ»մ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայ»թյ»ններ և հետազոտ»թյ»ններ և դրանց 
հետ կապված մշակ»մներ. արդյ»նաբերական 
վերլ»ծ»մներ և հետա զոտ»թյ»ններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակ»մ և 
կատարելագործ»մ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայ»թյ»ններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահով»մ.

դաս 44. բժշկական ծառայ»թյ»ններ. 
անասնաբ»ժական ծառա յ»թյ»ններ. կենդանիների 
և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յ»թյ»ններ. գյ»ղատնտեսական, այգեգործական և 
անտառային ծառայ»թյ»ններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայ»թյ»ններ. 
անվտանգ»թյան ծառայ»թյ»ններ սեփակա-
ն»թյան և անհատի պաշտպան»թյան համար. 
այլ անձանց կողմից մատ»ցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայ»թյ»ններ անհատի 
կարիքները հոգալ» համար:

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

(210) 20160340
(220) 18.03.2016
(730) «Լեգալլաբ» ՓԲԸ, Երևան, Թ»մանյան 
28/20, բն. 34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար»մ 

գործարար»թյան ասպարեզ»մ. վարչարարական 
գործ»նե»թյ»ն գործարար»թյան ասպարեզ»մ. 
գրասենյակային ծառայ»թյ»ններ.
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դաս 36. ապահովագր»թյ»ն. ֆինանսական 
գործ» նե»թյ»ն. դրամա վարկային գործառն»թյ»ն -
ներ. անշարժ գ»յքի հետ կապված գործ-
առն»թյ»ններ:

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

(210) 20160341
(220) 18.03.2016
(730) Գար»շ Դավթյան, ք. Աբովյան, 
Երիտասարդական  1/4, բն. 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 31. հացահատիկ, գյ»ղատնտեսական, 

այգեգործական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասեր»մ. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 
բնական բ»յսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների 
համար. ածիկ:

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

(210) 20160343
(220) 21.03.2016
(730) «Հալալ Վոռլդ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. 
Մասիս, ԱրարԱրդ. Հանգ»յց, Էջմիածնի խճ.3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. անասնաբ»ժական ծառա յ»թյ»ն-

ներ. կենդանիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմետիկական ծառայ»թյ»ններ. գյ»ղա տնտեսա-
կան, այգեգործական և անտառային ծառա-
յ»թյ»ններ:

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

(210) 20160344
(220) 21.03.2016
(730) «Վոլտեջ ա»տոմոտիվ» ՍՊԸ, Երևան, 
Գրիբոյեդովի փ., տ»ն 40, AM 
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ավտո-

մեքենաներ, պահեստամասեր և կցամասեր 
վերոնշյալ ապրանքների համար.

դաս 35. տրանսպորտային միջոցների.  
ավտոմե քենաների, պահեստա մասե րի և վերո նշյալ 
ապրանք ների համար կցամասերի վաճառք: 

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

(210) 20160345
(220) 21.03.2016
(730) «Տոշա թրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Դավթաշեն 
10-րդ փ., տ»ն 1/10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբ»ժական 

պատրաստ»կներ. հիգիենիկ պատրաստ»կներ 
բ»ժական նպատակների համար. դիետիկ սն»նդ 
և նյ»թեր բ»ժական կամ անասնաբ»ժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավել»մներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական 
սն»նդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյ»թեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստել» նյ»թեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնասատ» կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստ»կներ. ֆ»նգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 44. բժշկական ծառայ»թյ»ններ. անասնա-
բ»ժա կան ծառա յ»թյ»ններ. կենդանիների և 
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայ»-
թյ»ն   ներ. գյ»ղա տնտեսական, այգե գործական և 
անտառային ծառայ»թյ»ններ:

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

6464

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 04/2 

18 .04 . 20 16

(210) 20160346
(220) 21.03.2016
(730) Վահագն Սիմոնյան, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 39, բն. 42, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառա յ»թյ»ններ և հետազոտ»թյ»ններ և դրանց 
հետ կապված մշակ»մներ. արդյ»նաբերական 
վերլ»ծ»մներ և հետազոտ»թյ»ններ. համա-
կարգ չային ապարատների և ծրագրերի մշակ»մ և 
կատարելագործ»մ:

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

(210) 20160347
(220) 21.03.2016
(730) Վահագն Սիմոնյան, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 39, բն. 42, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայ»թյ»ններ և հետազոտ»թյ»ններ և դրանց 
հետ կապված մշակ»մներ. արդյ»նաբերական 
վերլ»ծ»մներ և հետազոտ»թյ»ններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակ»մ և 
կատարելագործ»մ:  

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

(210) 20160348
(220) 21.03.2016
(730) Վահագն Սիմոնյան, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 39, բն. 42, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայ»թյ»ններ և հետազոտ»թյ»ններ և դրանց 
հետ կապված մշակ»մներ. արդյ»նաբերական 
վերլ»ծ»մներ և հետազոտ»թյ»ններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակ»մ և 
կատարելագործ»մ:

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

(210) 20160349
(220) 21.03.2016
(730) «Սնեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Ավետիսյան 11, 
բն. 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայ»թյ»ններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահով»մ:

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

(210) 20160350
(220) 21.03.2016
(730) Վահագն Սիմոնյան, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 39, բն. 42, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայ»թյ»ններ և հետազոտ»թյ»ններ և դրանց 
հետ կապված մշակ»մներ. արդյ»նաբերական 
վերլ»ծ»մներ և հետազոտ»թյ»ններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակ»մ և 
կատարելագործ»մ:

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

(210) 20160351
(220) 21.03.2016
(730) Վահագն Սիմոնյան, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 39, բն. 42, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայ»թյ»ններ և հետազոտ»թյ»ններ և դրանց 
հետ կապված մշակ»մներ. արդյ»նաբերական 
վերլ»ծ»մներ և հետազոտ»թյ»ններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակ»մ և 
կատարելագործ»մ:

--------------
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(210) 20160353
(220) 22.03.2016
(730) «Պյոտր ֆոտո էքսպրես» ՍՊԸ, ք. 
Վանաձոր, Գարեգին Նժդեհ 1/23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ.
դաս 40. տպագր»թյ»ն, լ»սանկարների տպա-

գր»թյ»ն.
դաս 41. ֆոտոստ»դիայի ծառայ»թյ»ն:

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

(210) 20160354
(220) 22.03.2016
(730) «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակ»նյաց 
57/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտ»ր, մասնավորապես՝ օծանելիքի 

և կոսմետիկայի առևտ»ր : 
--------------

(210) 20160356
(220) 22.03.2016
(730) Ջփեն Թբեքո» Ինք., JP 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթ»թյ»ն (դաստիարակ»թյ»ն, 

»ս»ց»մ). »ս»մնական գործընթացի ապահով»մ, 
զվարճ»թյ»ններ. մարզական և մշակ»թային 
միջոցառ»մների կազմակերպ»մ:

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

(210) 20160358
(220) 22.03.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգոր Պողպատյան 
Արթ»րի, Երևան, Գայի 2, բն. 27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տ»րիստական գործակալ»թյ»ն:

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

(210) 20160361
(220) 22.03.2016
(730) «Եղեգնաձորի պահածոների գործարան» 
ՍՊԸ, ք. Եղեգնաձոր, Վարդան Զորավար 34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձ»կ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մ»րաբա, կոմպոտ. ձ», կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յ»ղեր և ճարպեր.

դաս 30. ս»րճ, թեյ, կակաո և ս»րճի 
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյ»ր 
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հր»շակեղեն 
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ. 
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. 
քացախ, սո»սներ (համեմ»նք). համեմ»նք. 
սառ»յց.
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դաս 31. հացահատիկ, գյ»ղատնտեսական, 
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային 
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասեր»մ. 
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր, 
բնա կան բ»յսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների 
համար. ածիկ.

դաս 32. գարեջ»ր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյ»թեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյ»թեր:

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

(210) 20160363
(220) 22.03.2016
(730) Լ»քնա Ինք, US 
(540) 

(511) 
դաս 42. համացանցային որոնողական համա -

կարգերի տրա մադր»մ:
--------------

(210) 20160365
(220) 22.03.2016
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի կոր-
պորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 5. հակասնկային հատկ»թյ»ններով 

օժտված դեղա գործական պատրաստ»կներ:
--------------

(210) 20160366
(220) 22.03.2016
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետստ-
վեննոստյ» «Յ»տա-ԷնԷն», RU 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռ»թյամբ գարե ջրի). ապերիտիվներ. արաքներ. 
բայցզյ» (չինական ալկոհոլային խմիչք). բրենդի. 
գինիներ, խաղողի ք»սպից պատրաստված 
գինի. վիսկի. օղի, անիսոնի օղի, բալի օղի. ջին. 
դիջեստիվեր  (լիկյորներ և ալկոհոլային խմիչքներ). 
կոկտեյլներ. կյ»րասո. անիսոնի լիկյոր, լիկյորներ. 
խառնված ալկոհոլային խմիչքներ, բացառ»թյամբ 
գարեջրի հիմքով խմիչքների. մրգեր պար»նակող 
ալկոհոլային խմիչքներ. սպիրտային խմիչքներ. 
թորման միջոցով ստացված խմիչքներ. մեղրի 
ալկոհոլային խմիչքներ. անան»խային թրմօղի. 
դառը թրմօղի. նիրա (շաքարեղեգի հիմքով 
ալկոհոլային խմիչք). ռոմ. սակե. տանձի սիդր, 
սիդրեր. բրնձի սպիրտ. սպիրտային էքստրակտներ. 
մրգային սպիրտային լ»ծամզ»քներ. սպիրտային 
լ»ծամզ»քներ:

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

(210) 20160367
(220) 23.03.2016
(730) Դավիթ Մ»րադյան, Երևան, Դավիթաշեն 
1-ին թաղ., շ. 37, բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայ»թյ»ններ:
--------------

(210) 20160368
(220) 23.03.2016
(730) Աննա Խաչատրյան, Երևան, Սարյան փող. 
18, բն. 33, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թ»ղթ, ստվարաթ»ղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր»մ. տպագրական արտադրանք. նյ»թեր 
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կազմ արարա կան աշխատանք  ների համար. 
լ»սա նկար ներ. թղթագրենական պիտ»յքներ. 
կպչ»ն նյ»թեր գրասենյակային կամ կենցաղային 
նպա տակների համար.  »ս»ցողական նյ»թեր 
և դիտողական ձեռնարկներ (բացառ»թյամբ 
սարքավոր»մների). պլաստմասսայե նյ»թեր 
փաթեթա վորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր»մ. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. գովազդ.
դաս 38. հեռահաղորդակց»թյ»ն.
դաս 41. մշակ»թային կամ կրթական նպատակ-

ներով տեսողական արվեստի կամ գրակա-
ն»թյան ստեղծա գործ»թյ»նների ներկա յաց»մ 
հանր»թյանը:

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

(210) 20160369
(220) 23.03.2016
(730) «Գոլդեն հարվիսթ» ՍՊԸ, գ. Բջնի, 1-ին 
փող., տ»ն 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձ»կ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մ»րաբա, կոմպոտ. ձ», կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յ»ղեր և ճարպեր:

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

(210) 20160370
(220) 23.03.2016
(730) «Գոլդեն հարվիսթ» ՍՊԸ, գ. Բջնի, 1-ին 
փող., տ»ն 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. միս, ձ»կ, թռչնամիս և որսամիս. 

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. դոնդող, մ»րաբա, կոմպոտ. ձ», կաթ 
և կաթնամթերք. սննդային յ»ղեր և ճարպեր:

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

(210) 20160371
(220) 24.03.2016
(730) Մհեր Տերտերյան, KZ 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառ»-

թյամբ գարեջրի):
--------------

(210) 20160373
(220) 24.03.2016
(730) «Ավտոռենթ» ՍՊԸ, Երևան, Մ. Խորենացի 
30, բն. 41, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. ավտոմեքենաների վարձ»յթ:

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

(210) 20160374
(220) 24.03.2016
(730) Ցոլակ Վարդերեսյան, Երևան, Զեյթ»ն, 
Մ. Ավետիսյան, 4-րդ փ., 14 շ., բն. 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համա հալվածքներ. մետաղյա շինանյ»թեր. շար-
ժական մետաղյա կառ»ց  վածքներ և շին»թյ»ն-
ներ. մետաղյա նյ»թեր ռելս»ղիների համար. 
մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և 
փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկի-
զելի պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատ  րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր»մ. հանքա նյ»թեր.
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դաս 11. լ»սավորման, ջեռ»ցման, շոգ» արտա-
դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և սանիտա-
րատեխնիկական սարքեր.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյ»թեր. ոչ մետաղյա 
կոշտ խողովակներ շինարա րական նպատակների 
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտ»մ. ոչ մետաղյա 
շար ժական կառ»ցվածքներ և շին»թյ»ններ. ոչ 
մետաղյա հ»շ ար ձաններ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար»մ 
գործարար»թյան ասպարեզ»մ. վարչարարական 
գործ»նե»թյ»ն գործարար»թյան ասպարեզ»մ. 
գրասենյակային ծառայ»թյ»ններ. առևտ»ր: 

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

(210) 20160375
(220) 24.03.2016
(730) Ցոլակ Վարդերեսյան, Երևան, Զեյթ»ն, 
Մ. Ավետիսյան, 4-րդ փ., 14 շ., բն. 11, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համա հալվածքներ. մետաղյա շինանյ»թեր. շար-
ժական մետաղյա կառ»ց  վածքներ և շին»թյ»ն-
ներ. մետաղյա նյ»թեր ռելս»ղիների համար. 
մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և 
փականքային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկի-
զելի պահարաններ. սովորական մետաղներից 
պատ  րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր»մ. հանքա նյ»թեր.

դաս 11. լ»սավորման, ջեռ»ցման, շոգ» արտա-
դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և սանիտա-
րա տեխնիկական սարքեր.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյ»թեր. ոչ մետաղյա 
կոշտ խողովակներ շինարա րական նպատակների 
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտ»մ. ոչ մետաղյա 
շար ժական կառ»ցվածքներ և շին»թյ»ններ. ոչ 
մետաղյա հ»շ ար ձաններ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար»մ 
գործարար»թյան ասպարեզ»մ. վարչարարական 
գործ»նե»թյ»ն գործարար»թյան ասպարեզ»մ. 
գրասենյակային ծառայ»թյ»ններ. առևտ»ր: 

--------------
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Ց�ՑԻՉՆԵՐ

Գյ[տերի արտոնագրերի համակարգված ց[ցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

 C09D11/00           3018  A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ց[ցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

B25B 13/00          451  U
E04G 13/00          452 U

Արդյ[նաբերական նմ[շների վկայագրերի համակարգված ց[ցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

         11-02     386
         26-03     387

Վկայագրի 
համարը
Номер 

свидетельства  

ԱՆՄԴ

МКПО



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐ,,ՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐ,,ՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկ[թյ[ններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանց�մ No 1660
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 17674, 17675, 17676
73 (1) Իրավատեր   «Ռոսգոսստրախ» ՍՊԸ, 
140002, Moskovskaya oblast, g. Lubertsi, ul. Park-
ovaya, d. 3, RU
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող   Պ»բլիչնոյե 
ակցիոներնոյե օբշչեստվո «Ռոսսիյսկայա 
գոս»դարստվեննայա ստրա խովայա 
կոմպանիյա», Russian Federation, 119991, g. 
Moskva-17, GSP-1, ul. Bolshaya Ordinka, d.40, 
str.3, RU
Փոխանցվող իրավ�նքները ամբողջ»թյամբ
Գործող�թյան տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետ»թյ»ն
Գրանցված է            30.03.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1661
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 19926
73 (1) Իրավատեր  Տակեդա ԳմբՀ, Byk-Gulden-
Str, 2, 78467 Konstanz, Germany, DE
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  Նիքոմեդ 
Ասսեթ Մենիջմենթ ԳմբՀ, Byk-Gulden-Str, 2, 
78467 Konstanz, Deutschland, DE
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ»թյամբ
Գործող�թյան տարածքը      Հայաստանի 

  Հանրապետ»թյ»ն
Գրանցված է                         30.03.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1662
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 19926
73 (1) Իրավատեր  Նիքոմեդ Ասսեթ Մենիջմենթ 
ԳմբՀ, Byk-Gulden-Str, 2, 78467 Konstanz, 
Deutschland, DE

73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  Նիքոմեդ 
Ջերմանի Հոլդինգ ԳմբՀ, Byk-Gulden-Str, 2, 
78467 Konstanz, Deutschland, DE
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ»թյամբ
Գործող�թյան տարածքը      Հայաստանի 

                                           Հանրապետ»թյ»ն
Գրանցված է                          30.03.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1663
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 1927
73 (1) Իրավատեր  Ասահի Կասեյ Ֆայբրս 
Քորփորեյշն, 3-23 Nakanoshima 3-chome, Kita-
ku, Osaka-shi, Osaka 530-8205 Japan, JP
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  Ասահի Կասեյ 
Կաբ»շիկի Կաիշա, 1-105 Kanda Jinbocho, Chi-
yoda-ku, Tokyo 101-8101 Japan, JP
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ»թյամբ
Գործող�թյան տարածքը      Հայաստանի 

                                          Հանրապետ»թյ»ն
Գրանցված է                          31.03.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1664
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 1924
73 (1) Իրավատեր  Ասահի Կասեյ Քեմիքլզ 
Քորփորեյշն, 1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, 
Tokyo 101-8101 Japan, JP
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  Ասահի Կասեյ 
Կաբ»շիկի Կաիշա, 1-105 Kanda Jinbocho, Chi-
yoda-ku, Tokyo 101-8101 Japan, JP
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ»թյամբ
Գործող�թյան տարածքը      Հայաստանի 
                                            Հանրապետ»թյ»ն

Գրանցված է                          31.03.2016
_____________________
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Գրանց�մ No 1665
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 13132, 13332
73 (1) Իրավատեր Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ 
Օտվետստվեննոստյ» «Նիդան Սոկի», 140055, 
Russian Federation, Moskovskaya obl., g. Kotel-
niki, mkr-n “Belaya dacha”, 1-iy Pokrovskiy pr-d, 
str. 2/4, RU
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  Յ»րըփիըն 
Րիֆրեշմնթս, Southgate, Dublin Road, 
Drogheda, County Meath, Ireland, GB
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ»թյամբ
Գործող�թյան տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետ»թյ»ն
Գրանցված է                         31.03.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1666
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 851
73 (1) Իրավատեր  Գրանդֆոս Ա/Ս, GRUND-
FOS A/S
Poul Due Jensens Vej, 8850 Bjerringbro, Den-
mark, DK
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  Գրանդֆոս 
Հոլդինգ Ա/Ս, GRUNDFOS HOLDING A/S
Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Den-
mark, DK
Փոխանցվող իրավ�նքները ամբողջ»թյամբ
Գործող�թյան տարածքը     Հայաստանի 

                                         Հանրապետ»թյ»ն
Գրանցված է                         06.04.2016

_____________________



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

Сведения о выданных патентах

(51) 2016.01 (11) 3018 (13) A
C09D11/00

(21) AM20160001 (22) 13.01.2016
(72) Карно Паскаль (AM) 
(73) Карно Паскаль (AM) 
(54) Чернила
(57) Изобретение относится к красящим 
препаратам, а именно: к чернилам на водной 
основе для ручек, печати и т.д.. 

Чернила содержат красящие добавки, 
стабилизирующую добавку цвета в виде оксида 
или гидроксида железа, консервант и воду. В 

качестве консерванта служит фторид натрия 
или фторид калия, а в качестве красящих 
добавок- выжимка зеленой кожуры недозрелого 
грецкого ореха и кожуры граната в следующем 
соотношении компонент, масс. %: выжимка 
зеленой кожуры недозрелого грецкого ореха - 65 
– 70; выжимка кожуры граната - 15 – 18; оксид 
или гидроксид железа - 2 – 4; фторид натрия 
или фторид калия - 2 – 4; вода - остальное. 

Повышается экологичность чернил, 
стабильность цвета и срок хранения чернил. 
(74) А. Петросян

_____________________



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) 451  (13) U
B25B 13/00

(21) AM20140139U (22) 06.10.2014
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцаха 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Гаечный ключ
(57) Гаечный ключ содержит рукоятку, на концах 
рукоятки по одному держателю головки с 
двухголовой рабочей головкой. Головка изнутри, 
в центральном участке содержит перегородку с 
цилиндрическим отверстием, а в нижнем участке 
одной из граней содержит цилиндрическую 
полость, где установлен подпружиненный 
шарик. Головка выполнена с возможностью 
фиксации двухголовой сердцевины типа 
гаечного ключа внутри себя. Центральный 
участок внешней стороны сердцевины - 
шестигранная призма, а на концах, с внешней 
стороны-18-гранная призма, на каждой из шести 
равномерно распределенных граней которой 
выполнено полуэллипсоидальное углубление. 
С помощью полуэллипсоидального углубления 
и подпружиненного шарика осуществлена 
фиксация.

В первом варианте исполнения двухголовые 
головки типа гаечного ключа   на центральном 
участке внешней стороны содержат зубчатое 
колесо, выполненное с возможностью 
зацепления с храповым механизмом, 
установленным в рукоятке.

Во втором варианте исполнения 
двухголовые держатели головок типа гаечного 
ключа содержат крылья с рогообразными 
полуцилиндрическими концами, одно из 
которых имеет винтовое отверстие, а другое – 
соосные друг другу цилиндрические отверстия 
двух разных диаметров. Рукоятка на концах 
содержит по одной прямоугольной призме с 
полуцилиндрическим концом и цилиндрическим 

отверстием. На одной из боковых граней призмы, 
соосно отверстию выполнено цилиндрическое 
углубление, где установлена пружинная шайба. 
Рукоятка прикреплена к рогообразным крыльям 
держателя головки посредством винта.

Расширяются функциональные возмож-
ности гаечного ключа, 30 ил.. 

_____________________

(51) 2016.01 (11) 452  (13) U
E04G 13/00

(21) AM20150166U (22) 21.12.2015
(72) Гагик Галстян (AM), Вальтер Атанесян (AM) 
(73) Фонд “Национальный университет 
архитектуры и строительства Армении”, 0009, 
Ереван, Терьяна 105 (AM) 
(54) Опалубка для строительства монолитных 
колонн
(57) Полезная модель относится к области 
строительства и может быть использована для 
строительства колонн.

Опалубка для строительства монолитных 
колонн, которая имеет четыре щита, на которых 
закреплены кронштейны с отверствиями и 
соединяющие смежные щиты соединительные 
замки. Щиты с помощью кривошипов 
шарнирно закреплены с установленной 
вокруг колонны рамой. На щитах закреплены 
горизонтальные направляющие, которые 
с возможностью смещения и фиксации в 
соответствующем положении установлены 
в шарнирах кривошипов. На одном боку 
каждого щита сделан наклонный срез и на раме 
закреплены домкраты, приводящие опалубку 
в вертикальное положение. Процесс сборки и 
демонтажа опалубки автоматизирован.

Сокращается время и трудоемкость сборки 
и демонтажа опалубки, 3 ил..

_____________________



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ



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

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

(51) 11-02 (11) 386 (13) S
(21) 20160002  (22) 21.01.2016
(72) Меружан Мхеян (AM) 
(73) Меружан Арутюнович Мхеян, Ереван, Сари 
таг 6-ой ряд, кв. 142 (AM) 
(54) Сувенир “Образ Араратской Божьей 
Матери”

_____________________

(51) 26-03 (11) 387  (13) S
(21) 20150033  (22) 09.09.2015
(31) RU2015500824   (32) 13.03.2015   (33) RU
(72) Салов Андрей Владимирович (RU), Лаза-
ревич Антон Сергеевич (RU), Любушкин Дмитрий 
Викторович (RU), Эмдин Феликс Зиновьевич 
(RU), Шамшурин Сергей Анатольевич (RU) 
(73) Акционерное Общество “Производственное 
Объединение “Уральский Оптико-Механический 
Завод” имени Э. С. Яламова (RU) 
(74) Р. Давтян
(54) Светильник уличный светодиодный

_____________________

Сведения о зарегистрированных 
промышленных образцах
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№04/2

18 .04 . 20 16

Պետ[թյ[նների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպ[թյ[նների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

AD Անդորրա
AE Արաբական Միացյալ
  Ամիրայ[թյ[ններ
AF Աֆղանստան
AG Անտիգ[ա և 
 Բարբ[դա
AI Անգիլա
AL Ալբանիա
AM Հայաստան
AN Նիդեռլանդական  
 Անտիլներ
AO Անգոլա
AP Մտավոր սեփակա-  
 ն[թյան աֆրիկյան
 տարածաշրջանային
 կազմակերպ[թյ[ն   
 (ՄՍԱՏԿ)
AR Արգենտինա
AT Ավստրիա
AU Ավստրալիա
AW Ար[բա
AZ Ադրբեջան
BA Բոսնիա և Հերցեգովինա
BB Բարբադոս
BD Բանգլադեշ
BE Բելգիա
BF Բ[րկինա Ֆասո
BG Բ[լղարիա
BH Բահրեյն
BI Բ[ր[նդի
BJ Բենին
BM Բերմ[դա
BN Բր[նեյ Դարասսալամ
BO Բոլիվիա
BR Բրազիլիա
BS Բահամներ
BT Բ[թան
BV Բ[վեի կղզի
BW Բոտսվանա
BX Ապրանքային նշանների
 և արդյ[նաբերական
 նմ[շների Բենիլյ[քսի
 գերատեսչ[թյ[ն
BY Բելառ[ս
BZ Բելիզ
CA Կանադա
CD Կոնգոյի
 Դեմոկրատական 
 Հանրապետ[թյ[ն 
CF Կենտրոնական 
 Աֆրիկյան 
 Հանրապետ[թյ[ն
CG Կոնգո
CH Շվեյցարիա

CI Փղոսկրի Ափ
CK Կ[կի Կղզիներ
CL Չիլի
CM Կամեր[ն
CN Չինաստան
CO Կոլ[մբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU Կ[բա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 Հանրապետ[թյ[ն
DE Գերմանիա
DJ Ջիբ[թի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 Հանրապետ[թյ[ն
DZ Ալժիր
EA Եվրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպ[թյ[ն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շ[կայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչ[թյ[ն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյ[նաբերական 
 նմ[շներ)
EP Եվրոպական 
 արտոնագրային 
 գերատեսչ[թյ[ն (ԵԱԳ)
ER Էրիտրեա
ES Իսպանիա
ET Եթովպիա
FI Ֆինլանդիա
FJ Ֆիջի
FK Ֆոլկլանդյան 
 կղզիներ (Մալվիններ) 
FO Ֆարոյան Կղզիներ
FR Ֆրանսիա
GA Գաբոն
GB Միացյալ 
 Թագավոր[թյ[ն
GC Պարսից 
 Ծոցի արաբական 
 հանրապետ[թյ[նների 
 համագործակց[թյան
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչ[թյ[ն
GD Գրենադա

GE Վրաստան
GG Գ[եռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR Հ[նաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-Բիսա[
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN Հոնդ[րաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU Հ[նգարիա
IB Մտավոր
 սեփական[թյան   
 համաշխարհային
 կազմակերպ[թյան 
 միջազգային բյ[րո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 Հանրապետ[թյ[ն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH Կամպ[չիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետ[թյ[ն
KR Կորեայի 
 Հանրապետ[թյ[ն
KW Ք[վեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 Հանրապետ[թյ[ն 
LB Լիբանան
LC Սենտ Լյ[սիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU Լյ[քսեմբ[րգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 Հանրապետ[թյ[ն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP Հյ[սիսային 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 Նիկարագ[ա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR Նա[ր[
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 ն[թյան աֆրիկյան
 կազմակերպ[թյ[ն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE Պեր[
PG Պապ[ա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT Պորտ[գալիա
PW Պալա[
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ Եվրոմի[թյան բ[յսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO Ռ[մինիա
RU Ռ[սաստանի 
 Դաշն[թյ[ն
RW Ռ[անդա
SA Սա[դյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD Ս[դան
SE Շվեդիա
SG Սինգապ[ր
SH Ս[րբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR Ս[րինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 Հանրապետ[թյ[ն

SZ Սվազիլանդ
TC Տ[րկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM Թ[րքմենստան
TN Թ[նիս
TO Տոնգա
TR Թ[րքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV Տ[վալ[
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 Հանրապետ[թյ[ն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY Ուր[գվայ
UZ Ուզբեկստան
VA Ս[րբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE Վենես[ելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU Վան[ատ[
WO Մտավոր սեփակա-
 ն[թյան համաշխարհ-
 ային կազմակերպ[թյ[ն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյ»թյ»ն չ»նի




