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

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

(51) 2016.01 (11) 3027 (13) A
C30B29/00
H01L21/00

(21) AM20160029 (22) 30.03.2016
(72) Գագիկ Երջանիկի Այվազյան (AM), Կարեն 
Գագիկի Այվազյան (AM), Լաուրա Մինասի 
Լախոյան (AM) 
(73) Գագիկ Այվազյան, 0101, Երևան, Ավան, 
Սայաթ-Նովա թաղ.8, բն.27 (AM), Կարեն 
Գագիկի Այվազյան, 0101, Երևան, Ավան, 
Սայաթ-Նովա թաղ. 8, բն. 27 (AM), Լաուրա 
Մինասի Լախոյան, 0101, Երևան, Ավան, 
Դանիել Վարուժանի թաղ. 10, բն. 19 (AM) 
(54) Ճակատային հակաանդրադարձնող 
մակերևույթով արևային էլեմենտների պատ-
րաստ ման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերվում է արևային էներգիան 
անմիջականորեն էլեկտրականի փոխա-
կերպելու բնագավառին, մասնավորապես՝ 
ճակատային հակաանդրադարձնող մակե-
րևույթով կիսահաղորդչային արևային էլեմենտ-
ների պատրաստման եղանակին:

Սիլիցիումային հարթակի ճակատային 
մակերևույթը ենթարկում են իոնապլազմային 
մշակման՝ պասսիվացնող և խածատող 
գազային միջավայրում սև սիլիցիումի շերտի 
ձևավորման ռեժիմում, ապա թաղանթավորում 
են սև սիլիցիումի շերտը: Թաղանթավորումն 
իրականացնում են սև սիլիցիումի շերտի 
իոնապլազմային մշակմամբ՝ պասսիվացնող 
գազի միջավայրում: 

Գյուտը թույլ է տալիս պարզեցնել 
ճակատային հակաանդրադարձնող մակե-
րևույթով արևային էլեմենտների պատ-
րաստման եղանակը և մեծացնել ՕԳԳ-ն, 1նկ.: 

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3028 (13) A
E02B 9/00
F03B 15/00

(21) AM20140179 (22) 25.12.2014
(72) Գուրգեն Ավետիսյան (AM), Արման 
Սիմոնյան (AM) 
(73) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան, 3115, 
Գյումրի, Տիմիրյազևի 32 (AM) 

(54) Փոքր հիդրոէլեկտրակայան
(57) Գյուտը վերաբերում է վերականգնվող 
էներգիայի աղբյուրների օգտագործման 
բնագավառին: 

Փոքր հիդրոէլեկտրակայանն ունի 
ճնշումային խողովակաշար իր փականով, 
առաջնային պոմպ-տուրբին իր մուտքի 
փականով, էլեկտրական գեներատոր և 
առաջնային պոմպ-տուրբինը շրջանցող 
խողովակաշար իր փականով: Սարքի 
առաջնային պոմպ-տուրբինն ունի նաև ելքի 
փական: Առաջնային պոմպ-տուրբինը շրջանցող 
խողովակաշարից առաջ տեղադրված են 
առաջնային պոմպ-տուրբինի լրացուցիչ մուտքի 
և ելքի փականներ: Առաջնային պոմպ-տուրբինի 
ելքի խողովակաշարին, մինչև առաջնային 
պոմպ-տուրբինը շրջանցող խողովակաշարը, 
իր մուտքի փականով միացած է երկրորդ 
պոմպ-տուրբին իր էլեկտրական գեներատորով: 
Երկրորդ պոմպ-տուրբինն իր ելքի փականով 
միանում է հեռացող խողովակաշարին:

Բարձրացվում է փոքր հիդրոէլեկտրա -
կայանների աշխատանքի արդյու նա վե-
տությունը, 1 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3029 (13) A
F03D 3/00

(21) AM20140178 (22) 25.12.2014
(72) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան (AM), 
Անահիտ Սերյոժայի Գասպարյան (AM) 
(73) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան, 3115, 
Գյումրի, Տիմիրյազևի 32 (AM) 
(54) Հողմային էլեկտրակայան
(57) Էլեկտրակայանն ունի հողմաշարժիչ, որի 
ռոտորն ուղղաձիգ առանցքով է, էլեկտրական 
գեներատոր, աշտարակ և էլեկտրական հոսանքի 
պարամետրերը կարգավորող հարմարանք: 
Աշտարակի արտաքին մակերևույթը շրջհոսելի 
է: Արտաքին մակերևույթի ծնիչն ունի երկրորդ 
կարգի կամ դրան մոտ կորի տեսք: Աշտարակի 
վերին հորիզոնական մակերեսը փոքր է 
աշտարակի հիմքից:
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Իրականացման օրինակներից մեկում 
ռոտորը տեղակայված է մետաղական կարկասի 
մեջ, որն ունի առնվազն մեկ ուղղաձիգ 
հենարան:

Իրականացման օրինակներից մյուսում 
կարկասը մետաղյա ճոպաններով ամրակցված 
է էլեկտրակայանի հիմքին:

Բարձրացվում է հողմաշարժիչի օ.գ.գ.-ն, 6 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01 (11) 3030 (13) A
F16L 55/00

(21) AM20140176 (22) 25.12.2014
(72) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան (AM) 
(73) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան, 3115, 
Գյումրի, Տիմիրյազևի 32 (AM) 
(54) Խողովակաշարում ճնշման տատանումների 
մարիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է խողովակաշա-
րային համակարգերում հեղուկի ճնշման 
և ծախսի տատանումների կառավարման 
բնագա վառին և կարող է օգտագործվել 
էներգետիկայում, խողովակաշարային 
տրանս պորտում, նավթամուղներում, գազա-
մուղներում, ջերմամատակարարման և ջրամա-
տակարարման մեջ:

Մարիչն ունի իրան, խողովակաշարի 
նկատմամբ դեպի ներքև ուղղված U-աձև 
միացնող խողովակ: Միացնող խողովակի 
միջոցով իրանը հաղորդակցվում է 
խողովակաշարի հետ: U-աձև միացնող 
խողովակի լայնական հատույթի մակերեսը մեծ 
է կամ հավասար խողովակաշարի լայնական 
հատույթի մակերեսի 2,5 %–ին:

Ապահովվում է ճնշման ցածր հաճախու-
թյան տատանումների մարումը, բարձրացվում 
է մարիչի աշխատանքի արդյունավետությունը, 
5 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3031 (13) A
F16L55/00

(21) AM20140177 (22) 25.12.2014

(72) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան (AM) 
(73) Գուրգեն Ռուբենի Ավետիսյան, 3115, 
Գյումրի, Տիմիրյազևի 32 (AM) 
(54) Ճնշման տատանումների կայունացուցիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է խողովակաշարային 
համակարգերում հեղուկի և գազի ճնշման 
և ծախսի տատանումների կառավարման 
բնագավառին: 

Կայունացուցիչն ունի իրան և իրանում 
համառանցք տեղակայված կենտրոնական 
ծակոտված խողովակ: Իրանի խոռոչի 
երկարությունը հավասար է ճնշման 
բաբախումների ալիքի երկարության կեսին, 
ընդ որում, կենտրոնական խողովակի 
ծակոտված մասի երկարությունը փոքր է իրանի 
խոռոչի երկարությունից և տեղակայված է 
կենտրոնական խողովակի մեջտեղում: 

Բարձրացվում է տատանումների մարման 
ինտենսիվությունը, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3032 (13) A
F16L55/00

(21) AM20140180 (22) 25.12.2014
(72) Գուրգեն Ավետիսյան (AM) 
(73) Գուրգեն Ավետիսյան, Գյումրի, Տիմիրյազևի 
32 (AM) 
(54) Ճնշման տատանումների կայունացուցիչ
(57)  Գյուտը վերաբերում է խողովակաշարային 
համակարգերում հեղուկի և գազի ճնշման 
և ծախսի տատանումների կառավարման 
բնագավառին:

Ճնշման տատանումների կայունացուցիչն 
ունի իրան, իրանում տեղակայված 
կենտրոնական խողովակ և խողովակներ, որոնց 
միջոցով ապահովվում է հաղորդակցությունը 
կենտրոնական խողովակի խոռոչի և իրանի 
խոռոչի միջև: Խողովակները պարուրաձև են և 
կիպ փաթաթված կենտրոնական խողովակին:

Բարձրացվում է կայունացուցիչի հուսա-
լիությունը, 3 նկ.:

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

21



ԳՅՈՒՏԵՐ

10

ՄԱՍ 1

10

№ 07/1 01 .07 . 20 16

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2016.01 (11) 460  (13) U
E04F 19/00

(21) AM20140175U (22) 25.12.2014
(72) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան (AM) 
(73) Վոլոդյա Արամայիսի Ոսկանյան, 0005, 
Երևան, Արցախի 8, բն. 10 (AM) 
(54) Սալիկների բաժանարար
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
շինարարությանը, մասնավորապես՝ սալիկա-
պատման մեջ օգտագործվող սալիկների 
հավասարաչափ և անհավասարաչափ միջա-
կայքերով շարվածք ապահովող սալիկների 
բաժանարարին:

Սալիկների բաժանարարն ունի տարբեր 
չափի թևեր և դրանց առանցքները համընկնում 
են կոորդինատային առանցքների հետ: Թևերի 
հիմքերը միակցված են միմյանց և ամենամեծ 
երկու թևերի առանցքները զուգահեռ են: 
Ամենամեծ թևի հիմքը և այդ թևին ուղղահայաց 
միակցված մյուս թևերի առանցքները մի 
հարթության մեջ են, ընդ որում առանձին թևերի 
վրա կատարված են տարբեր ձևի փորվածքներ:

Մեծացվում է բաժանարարի օգտագործ-
ման հնարավորությունները, 281 նկ.:

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740



ԳՅՈՒՏԵՐ

13

ՄԱՍ 1

13

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

01 .07 . 20 16

(210) 20150907  (111) 24587
(220) 26.06.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 26.06.2025
(730) Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկ-
տիկուտ նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 17.07.2015
(540) 

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20150908 (111) 24588
(220) 26.06.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 26.06.2025
(730) Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկ-
տիկուտ նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 17.07.2015
(540) 

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-
ռությամբ գարեջրի):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20150911  (111) 24589
(220) 26.06.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 26.06.2025
(730) «Էլ սթայլ մեգ» ՍՊԸ, Երևան, Հ. Ավե-
տիսյան 7, բն. 18, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկ ներ 

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

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

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, 
զարդեր, թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր.

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում. 

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

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր. 

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

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

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

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

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

 դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում. 

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

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

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

դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 
անաս նաբուժական ծառայություններ. 
կենդա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմե տիկական ծառայություններ. գյուղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20151126  (111) 24590
(220) 31.07.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 31.07.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտաշես Գաս-
պարյան, Երևան, Հասրաթյան 10/5, AM 
(442) 19.08.2015
(540) 

(526) «HAND MADE PRODUCT» գրառումն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է դեղին 
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 25. կոշիկ:
_____________________
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(210) 20151249  (111) 24591
(220) 27.08.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 27.08.2025
(730) Գուգլ Ինք., US 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդային ծառայություններ, 

առցանց մանրածախ ծառայություններ, գոր-
ծերի կառավարում գործարարության ասպա-
րեզում. վարչարարական գործունեություն 
գործարարության ասպարեզում.

դաս 38. հեռահաղորդակցության ծառա-
յություններ. տվյալների փոխանցում համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցի միջոցով. 
ձայնային, տեսողական և տեսաձայնային 
նյութի հեռարձակում համաշխարհային 
համակարգչային ցանցի միջոցով. ծրագրային 
ապահովման մշակողների համար առցանց 
ռեսուրսների տրամադրում, մասնավորապես` 
բանավեճային խմբերի տրամադրում.

դաս 41. ծրագրային ապահովում մշակող-
ների համար առցանց ռեսուրսների տրա-
մադրում, մասնավորապես` փաստաթղթերի, 
հոդվածների, տեսանյութերի, ուսուցողական 
տեսանյութերի և դասերի տրամադրում, որոնք 
կապված են ծրագրային ապահովման մշակման 
և ծրագրային ապահովման անսարքություն-
ների վերացման հետ. ծրագրային 
ապահով ման մշակողներին ուղեցույցների 
տրամա դրում. առցանց ամսագրերի 
տրամադրում, մասնավորապես` ծրագրային 
ապահովման ոլորտում բլոգների տրամադրում, 
առցանց խաղերի ծառայություններ. բջջային 
խաղերի ծառայություններ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերող հետա-
զոտություններ և մշակումներ. արդյունա-
բերական վերլուծության և հետազոտության 
ծառայություններ. համակարգչային ապա-
հովման և ծրագրային ապահովման դիզայն և 
մշակում. կիրառական ծառայություններ (ASP), 
այն է`  համակարգչային աշխատածրագրերի 
հոսթինգ երրորդ անձանց համար. համա-
կարգչային ծառայություններ, մասնավորապես` 
գրանցված օգտատերերի համար առցանց 

հանրույթների ստեղծում քննարկումներին 
մասնակցելու համար, նրանց ընկերակիցների 
կողմից կարծիքների ստացման համար, 
վիրտուալ հանրույթների ձևավորման և 
ծրագրային ապահովման ոլորտում սոցիա-
լական ցանցերում շփմանը ներգրավելու 
համար. չբեռնվող ծրագրային ապահովման 
ժամանակավոր տրամադրում:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20151473  (111) 24592
(220) 09.10.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 09.10.2025
(730) Գերմանա-հայկական իրավաբանների 
միավորում հիմնադրամ, Երևան, Հանրա-
պետության 62, բն. 54, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
կար միր, դեղին, կապույտ և նարնջագույն գու-
նային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գրքերի առևտուր.
դաս 36. անշարժ գույքի գործարքների հետ 

կապված ծառայությունների մատուցում.
դաս 41.  կրթության բնագավառում ծառա-

յություններ, ուսուցում.
դաս 45.  իրավաբանական ծառայու թյուն-

ներ:
_____________________

(210) 20151528  (111) 24593
(220) 27.10.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 27.10.2025
(730) «Արատտա քընսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 23, AM 
(442) 02.12.2015
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ ոսկեգույն և մուգ շագանակագույն գունա յին 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություն-
ներ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:

_____________________

(210) 20151578  (111) 24594
(220) 02.11.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 02.11.2025
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի 
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշա կութային  միջոցառումների  կազմակեր-
պում. հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդ-
ման պատրաստում:

_____________________

(210) 20151634  (111) 24595
(220) 16.11.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 16.11.2025
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց մասեր, որոնք ընդգրկված 
են 12-րդ դասում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151655  (111) 24596
(220) 18.11.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Ինթերսեփթ Ֆարմասյութիքլզ, Ինք., US 
(442) 02.12.2015
(540) 

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

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 
լյարդի  և աղիքային քրոնիկ հիվանդություն-
ների բուժման համար:
(740) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151656  (111) 24597
(220) 18.11.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Ինթերսեփթ Ֆարմասյութիքլզ, Ինք., US 
(442) 02.12.2015
(540) 

(526) «pharmaceuticals» բառն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ 
լյարդի և աղիքային քրոնիկ հիվանդությունների 
բուժման համար: 
(740) Արեգ Պետրոսյան

_____________________
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(210) 20151660  (111) 24598
(220) 18.11.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 12. շարժիչային տրանսպորտային 

միջոցներ և դրանց մասեր, որոնք ընդգրկված 
են 12-րդ դասում:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151705  (111) 24599
(220) 26.11.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 26.11.2025
(730) «Բեներիկ» ՍՊԸ, Երևան, Բաբաջանյան 
4/12, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. մասնավորապես՝ մանրամեծածախ 
առևտուր, ապրանքների ներմուծում և 
արտահանում:
(740) Ալբինա Նազարյան

_____________________

(210) 20151725  (111) 24600
(220) 01.12.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 01.12.2025
(730) Փաբլիք Ջոյնթ-սթոք Քամփնի «Արնեստ 
Քամփնի», RU 
(442) 18.12.2015
(540) 

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

մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը քայ-
քա յումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. 
խածանյութեր, ներկանյութերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագրության համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 

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

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ 
շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

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

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________
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(210) 20151726  (111) 24601
(220) 01.12.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 01.12.2025
(730) Փաբլիք Ջոյնթ-սթոք Քամփնի «Արնեստ 
Քամփնի», RU 
(442) 18.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

_____________________

(210) 20151727  (111) 24602
(220) 01.12.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 01.12.2025
(730) Փաբլիք Ջոյնթ-սթոք Քամփնի «Արնեստ 
Քամփնի», RU 
(442) 18.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 

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

_____________________

(210) 20151774  (111) 24603
(220) 10.12.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 10.12.2025
(730) ««ՍԱՆ» ՀԹԻՏ» կենտրոն ՍՊԸ, Երևան, 
Մոլդովական 1, բն. 121, AM 
(442) 18.01.2016

(540) 

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

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

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

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
օճառներ. օծանելիք, եթերային յուղեր, 
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 

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

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ 
պատրաստուկներ բուժական նպատակների 
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
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կամ անասնաբուժական նպատակ ների համար, 
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդա նի-
ների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա-
լաթեր,  վիրակապման նյութեր. ատամնալցման 
և ատամների   ծեփապատճեններ պատրաս-
տելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 
վնա սատու կենդանիների ոչնչացման պատրաս-
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

դաս  7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շար ժիչներ  (բացառությամբ վերգետնյա 
տրանս պոր տային   միջոցների   համար  նախա-
տես  ված ների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ 
և փոխանցման տարրեր(բացառությամբ վեր-
գետնյա տրանսպորտային միջոցների համար 
նախատեսվածների). գյուղատնտեսական 
գործիք ներ, բացառությամբ ձեռքով կառա-
վարվողների. ինկուբատորներ. առևտրի 
ավտոմատներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա տո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափ ման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամն աբուժական և անասնաբուժական 
սարքեր և գործիքներ.

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

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. 
ցամա քով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող 
ապարատներ.

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, 
զարդեր, թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 

ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված 
պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման 
և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների 
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական 
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ. 
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և 
թամբագործական իրեր.

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, 
ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի 
բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, 
սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի 
փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասերում.
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դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական 
վրձինների) և դրանց պատրաստման 
նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված ապակի (բացառու-
թյամբ շինարարական ապակու). ապակյա, 
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, 
առա սան ներ, ցանցեր, վրաններ, ծած-
կարաններ, բրեզենտ, առագաստներ, 
պարկեր և տոպրակներ (որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքահումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա-
գործության համար.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագոր-
ծական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

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

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկներ.

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

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր.

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, 
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յուղեր և ճարպեր.

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

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան-
սական գործունեություն. դրամավարկային 

գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քա վո րումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանա-
կավոր բնակատեղով ապահովում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ 
սեփականության և անհատի պաշտպանության 
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող 
անհատական և սոցիալական ծառայություններ 
անհատի կարիքները հոգալու համար:

_____________________

(210) 20151800  (111) 24604
(220) 14.12.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 14.12.2025
(730) Սմբաթ Գալստյան, Երևան, Նոյ թաղ., 
տուն 10/1, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, մասնավորապես՝ 
հյուրանոց, բար.

դաս  44.  շոգեբաղնիքների ծառայություններ:
_____________________
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(210) 20151809  (111) 24605
(220) 16.12.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 16.12.2025
(730) Աիդա Դուրունց, Երևան, Բրյուսովի 165, 
բն. 33, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ.
դաս 35. առևտուր:

_____________________

(210) 20151810  (111) 24606
(220) 16.12.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 16.12.2025
(730) «Արտաշատ-վինկոն»  ՓԲԸ, Արարատի 
մարզ, գյուղ Մխչյան, AM 
(442) 03.02.2016
(540) 

(526) Բացի «НАРОДНЫЙ» և «ВИНКОН» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, սպիտակ, բաց դեղին 
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20151811  (111) 24607
(220) 16.12.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 16.12.2025
(730) «Արտաշատ-վինկոն»  ՓԲԸ, Արարատի 
մարզ, գյուղ Մխչյան, AM 
(442) 03.02.2016
(540) 

(526) Բացի «НАРОДНЫЙ» և «ВИНКОН» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ շագանակագույն, սպիտակ, բաց դեղին 
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(210) 20151816  (111) 24608
(220) 17.12.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 17.12.2025
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա 
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP 
(442) 18.01.2016
(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր, 

կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20151822  (111) 24609
(220) 18.12.2015 (151) 22.06.2016
   (181) 18.12.2025
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(730) Քրոքս, Ինք., US 
(442) 01.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 25. կոշկեղեն, հագուստ, մասնա-

վորապես՝ ֆուտբոլկաներ, գուլպաներ, բացա-
ռությամբ նորաձև և մանկական հագուստի. 
գլխարկներ, գլխի ծածկոցներ. չսահող թեթև 
կոշիկներ.

դաս 35. կոշկեղենի և հագուստի մանրածախ 
վաճառք, այդ թվում՝ այդ ապրանքների առցանց 
վաճառք:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20160036 (111) 24610
(220) 20.01.2016 (151) 22.06.2016
   (181) 20.01.2026
(730) «Ջերմուկի նոր կյանք» ՍՊԸ, ք. Ջերմուկ, 
Մյասնիկյան 2, AM 
(442) 01.03.2016
(540) 

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, սպիտակ և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովում.

դաս 44. առողջարան:
_____________________

(210) 20160041  (111) 24611
(220) 21.01.2016 (151) 22.06.2016
   (181) 21.01.2026
(730) «Դիջիթեյն» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան 26, AM 
(442) 01.03.2016
(540) 

(526) «DIGITAL ENTERTAINMENT COMPANY» 
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գույն և մոխրագույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա բաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմատո գրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
էլեկտրականության հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

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

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի 
զարդեր.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-
հովում, զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծա ռա յություններ  և  հետազոտություններ  
և դրանց հետ կապված մշակումներ. 
արդյու նաբերական վերլուծումներ և 
հետա զոտություններ. համա կարգչային ապա-
րատ ների և ծրագրերի մշակում և կատա-
րելագործում:

_____________________

(210) 20160045 (111) 24612
(220) 25.01.2016 (151) 22.06.2016
   (181) 25.01.2026
(730) Կարեն Ղարիբյան, Երևան, Մաշտոցի 20, 
տուն 60, AM 
(442) 16.02.2016
(540) 

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

դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20160051  (111) 24613
(220) 27.01.2016 (151) 22.06.2016
   (181) 27.01.2026
(730) Տաթևիկ Մարտիրոսյան, Երևան, Ա. 
Ավետիսյան 70/44, AM 
(442) 01.03.2016
(540) 

(526) «WINE» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
մոխրագույն, կարմիր և սպիտակ գունային 
համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20160071  (111) 24614
(220) 03.02.2016 (151) 22.06.2016
   (181) 03.02.2026
(730) «Սամկոն» ՍՊԸ, Երևան, Տպագրիչների 
8, բն. 9, AM, «Աբովյանի կոնյակի գործարան» 
ՍՊԸ, ք. Աբովյան, Հատիսի 20, AM 
(442) 01.03.2016
(540) 

(526) «АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК» արտահայ տու-
թյունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, ոսկեգույն, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ։
(511) 

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________
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(210) 20160083 (111) 24615
(220) 05.02.2016 (151) 22.06.2016
   (181) 05.02.2026
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 01.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160084 (111) 24616
(220) 05.02.2016 (151) 22.06.2016
   (181) 05.02.2026
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտա  րակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 01.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160085 (111) 24617
(220) 05.02.2016 (151) 22.06.2016
   (181) 05.02.2026
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 01.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա ռու-

թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160086 (111) 24618
(220) 05.02.2016 (151) 22.06.2016
   (181) 05.02.2026
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 01.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160087 (111) 24619
(220) 05.02.2016 (151) 22.06.2016
   (181) 05.02.2026
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM 
(442) 01.03.2016
(540) 

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

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

_____________________
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(210) 20160110  (111) 24620
(220) 09.02.2016 (151) 22.06.2016
   (181) 09.02.2026
(730) «Անիշիննախագիծ» ՍՊԸ, ք. Ապարան, 
Գայի 12, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

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

դաս 37. շինարարություն, շինարարության 
որակի տեխնիկական հսկողություն.

դաս 42. նախագծում:
_____________________

(210) 20160171  (111) 24621
(220) 19.02.2016 (151) 22.06.2016
   (181) 19.02.2026
(730) «Օնլայն կոմպյուտերս» ՍՊԸ, Երևան, 
Արին Բերդի 7, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 11. էլեկտրական գազօջախ, էլեկտրա-

կան սալօջախ, ներկառուցվող վառարան:
_____________________

(210) 20160204  (111) 24622
(220) 22.02.2016 (151) 22.06.2016
   (181) 22.02.2026
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան 7/9 
շենք, AM 
(442) 16.03.2016
(540) 

(526) Բացի «LIQVOR», «ЛИКВОР», «Mexipam», 
«Мексипам» գրառումներից մնացած բոլոր գրա-
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բաց կապույտ (100, 0, 0, 0)), մուգ կապույտ 
(100, 80, 0, 0), վարդագույն (0, 100, 0, 0)), 
ձիթապտղագույն (40, 0, 100, 0)), կարմիր (0, 100, 
100)), դեղին (0, 20, 100, 0)), բաց մոխրագույն (0, 
0, 0, 10)) և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. միջմկանային և ներերակային 
ներարկման լուծույթ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան

_____________________

(210) 20160213  (111) 24623
(220) 24.02.2016 (151) 22.06.2016
   (181) 24.02.2026
(730) «Թորգոմ-Ս» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց 
23/1, բն. 57, AM 
(442) 16.03.2016
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(540) (511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. սովորական մետաղներից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում, այդ թվում՝ բրոնզից պատրաստված 
գեղարվեստական իրեր.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը 
զենք. ածելիներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

186  20.05.2026 Ռեզըլուշըն Ռիսըրչ Նեդերլանդ Բ.Վ., NL

191  20.05.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

193  20.05.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

196  20.05.2026 Ռեզըլուշըն Ռիսըրչ Նեդերլանդ Բ.Վ., NL

202  20.05.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

204  20.05.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

206  20.05.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

207  20.05.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

209  20.05.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

220  20.05.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

233  20.05.2026 Ռեզըլուշըն Ռիսըրչ Նեդերլանդ Բ.Վ., NL

237  20.05.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

240  20.05.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

241  20.05.2026 Ռեզըլուշըն Ռիսըրչ Նեդերլանդ Բ.Վ., NL

242  20.05.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

247  20.05.2026 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

1376  16.05.2026 Պարֆյում Ռոշա Ս.Ա.Ս., FR

1377  16.05.2026 Պարֆյում Ռոշա Ս.Ա.Ս., FR

1467  23.04.2026 Էգիս Ջիյուսերյար Զիեռթի., HU

1738  10.04.2026 Ուիզարդ Քո., Ինք., US

1739  10.04.2026 Ուիզարդ Քո., Ինք., US

1740  10.04.2026 Ուիզարդ Քո., Ինք., US

1745  06.05.2026 Սոտիս Ինթերնեյշնլ Ս.պ.Ա.Ս., FR

1748  14.05.2026 Լեգո Ջյուրիս Ա/Ս, DK

1749  14.05.2026 Լեգո Ջյուրիս Ա/Ս, DK

1802  20.05.2026 ԷլԷս Նեթուորքս Քորփորեյշն Լիմիթիդ, KR

2033  17.05.2026 Աթլանթիք Ռեքորդինգ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

2035  17.05.2026 Ակզո Նոբել Քոութինգս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., NL

2048  17.05.2026 ՍՆԱ Հոլդինգս Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2049  17.05.2026 ՍՆԱ Հոլդինգս Ինք., Դելավերի նահանգ, US

(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

2075  17.05.2026 Սանդեն Հոուլդինգզ Քորփորեյշն, JP

2086  17.05.2026 Դելթա Էըր Լայնզ, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

2087  17.05.2026 Սանդեն Հոուլդինգզ Քորփորեյշն, JP

2099  20.05.2026 ՈՒորնր Բրոս, Ռեքըրդզ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2110  20.05.2026 Նալքոու Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

2123  20.05.2026 Դելթա Էըր Լայնզ, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

2128  20.05.2026 ՈՒեա Ինթերնեյշնլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2147  20.05.2026 Աթլանթիք Ռեքորդինգ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

2152  20.05.2026 Քլյուեթ, Փիբդի ընդ Քո., Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2155  20.05.2026 Էլեքթրա Էնթրթեյնմընթ Գրուփ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2156  20.05.2026 Էլեքթրա Էնթրթեյնմընթ Գրուփ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2181  20.05.2026 Էըր Փրոդաքթս ընդ Քեմիքլս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2201  20.05.2026 Թեքնիքալըր ՅուԷսԷյ, Ինք., US

2209  20.05.2026 ՈՒԲՐ Սայր Վենչրզ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

3252  24.05.2026 Սփրինթ Քմյունիքեյշնզ Քամփնի Լ.Փ., Դելավերի նահանգ, US

3278  10.07.2026 Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

3280  10.07.2026 Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

3281  10.07.2026 Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

3313  03.12.2026 Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH

3531  19.06.2026 Դանֆոս Ա/Ս, DK

3532  19.06.2026 Դանֆոս Ա/Ս, DK

3547  13.06.2026 Օրըքլ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

3585  24.05.2026 Ալքաթել-Լուսենթ ՅուԷսԷյ Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, 

     600-700 Mountain Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, USA, US

3788  29.03.2026 Կարելիա Թբեքոու Քամփնի Ինք., GR

10935  24.05.2026 «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գյուղ Շահումյան, Հոկտեմբերյան 66, AM

10936  24.05.2026 «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան,  

     Հոկտեմբերյան 66, AM

10937  24.05.2026 «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, 

     գյուղ Շահումյան, Հոկտեմբերյան 66, AM

10962  02.02.2026 Էգիս Ջիյուսերյար Զիեռթի., HU

10967  21.02.2026 Էգիս Ջիյուսերյար Զիեռթի., HU
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11319  27.04.2026 «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, 

     Հոկտեմբերյան 66, AM

11321  27.04.2026 «Շահումյան-վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Շահումյան, 

     Հոկտեմբերյան 66, AM 

11352  22.05.2026 ՋիԷսԷյչ Թրեյդմարքս Լիմիթիդ, CY

11353  22.05.2026 ՋիԷսԷյչ Թրեյդմարքս Լիմիթիդ, CY

11354  22.05.2026 ՋիԷսԷյչ Թրեյդմարքս Լիմիթիդ, CY

11360  28.06.2026 ՋիԷսԷյչ Թրեյդմարքս Լիմիթիդ, CY

11426  29.05.2026 Սաադ Ալլահ Սամմանի (Լի Քորփորեյշն ֆոր Ֆուդ Ինդսթրի), SY

11539  11.07.2026 Բրիջսթոուն Լայսենզինգ Սերվիսիզ Ինք., 

     Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

11540  11.07.2026 Բրիջսթոուն Լայսենզինգ Սերվիսիզ Ինք., 

     Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

11612  24.05.2026 Կիա Մոթորս Քորփորեյշն, KR

11691  18.07.2026 Տովարիստվո զ օբմեժենոյու վիդպովիդալինիստյու 

     «ՕԼԻՄՊ-ԿՈՆՍԱԼՏ», UA

11692  18.07.2026 Տովարիստվո զ օբմեժենոյու վիդպովիդալինիստյու 

     «ՕԼԻՄՊ-ԿՈՆՍԱԼՏ», UA

11771  10.08.2026 Ֆեդերալ Քորփորեյշն, TW

11776  14.11.2026 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11806  30.11.2026 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11807  22.12.2026 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11809  22.12.2026 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11811  27.12.2026 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11812  27.12.2026 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11836  23.11.2026 «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11867  28.09.2026 Լեգո Ջյուրիս Ա/Ս, DK

11924  13.10.2026 Ինթեր-Քոնթինենթալ Հոթելզ Քորփորեյշն,

      Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

12144  24.01.2027 Կոլորեքս Կոմերցիո Է Դեսենվոլվիմենտո Դե Պրոդուտոս Լթդա, BR

12268  14.11.2026 Ինթեր-Քոնթինենթալ Հոթելզ Քորփորեյշն, 

     Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

12555  15.05.2027 «Նոր Զովք» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության 71, AM

12874  17.05.2026 ԱԹ ընդ Թ Ինթելեքթուըլ Փրոփըրթի II, Լ.Փ., US

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

3232

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 07/1

01 .07 . 20 16

Տեղեկություններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20160118
(220) 11.02.2016
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտագործելու արդյունաբերական, գիտական 
նպա տակ ներով, լուսա նկարչության, գյուղա-
տնտեսու թյան, այգե գործության և անտառա բու ծու-
թյան մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստ մասսաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող 
բաղա դրություններ. պատրաստուկներ մետաղների 
զոդման և մխման համար. պատրաստուկներ 
սննդա մթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ 
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտա գործելու համար. քիմիկատներ 
ապակու ներկման համար. քիմիկատներ ապակու 
փայլատման համար.  պատրաստուկներ ապակիների 
խամրումը կանխելու համար. հակաստատիկներ 
բացառությամբ կենցաղայինների. քիմիական 
նյութեր ավտոմեքենաների վերանորոգման և 
տեխնիկական սպասարկման համար. ջրամերժ 
քիմիական նյութեր. քիմիական բաղադրություններ 
հողմապակիների նորոգման համար. հերմետիկ 
և խտացնող քիմիական բաղադրություններ 
տրանսպորտային միջոցների մակերևույթների և 
դետալների համար. չմշակված էպօքսիդային խեժեր. 
պատրաստուկներ անջատման և պոկման (սոսնձով 
կպցրածի) համար. քիմիական հավելանյութեր 
յուղերի համար. քիմիական հավելանյութեր 
վառելիքի ներարկման համակարգերի մաքրող 
միջոցների համար. ջերմափոխանակիչները, 
մարտկոցները քայքայումից պաշտպանող 
քիմիական նյութեր. քիմիական հավելանյութեր 
կոնդիցիոներների սառնազդակների համար. 
քիմիական հավելանյութեր շարժիչային 
վառելիքի համար. թթվեցված ջուր կուտակիչների 
լիցքավորման համար. արգելակի հեղուկներ. 
ուղղորդիչ բանող հեղուկ. փոխհաղորդակային 
հեղուկ. բաղադրություններ տրանսպորտային 
միջոցների շարժիչների սառեցման համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը 
ժանգոտումից և փայտանյութը քայքայումից 
պաշտպանող  նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր. 
չմշակ ված բնական խեժեր. թերթավոր և փոշենման 
մետաղներ  ̀ գեղարվեստական, գեղազարդման 
նպատակ ների և գեղարվեստական տպագրության 
համար. պաշտպանական նախաներկային 
պատվածքներ տրանսպորտային միջոցների 
շրջա նակների, ամրաշրջանակների համար. 
նախաներկեր. պատվածքներ (ներկեր). թանձր 
հակակոռոզիական քսուքներ. հակակոռոզիական 
յուղեր. հակակոռոզիական բաղադրություններ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
պաշտպանական պատրաստուկներ մետաղների 
համար. մետաղները խունացումից պաշտպանող 
բաղադրություններ.

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

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

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
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և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
սննդա յին հավելանյութեր մարդու և կենդա նին-
ների համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների ծեփա-
պատ ճեն ներ պատ րաստելու նյութեր. ախտահանիչ 
միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. 
առաջին օգնության դեղարկղեր (լրացված). 
հոտազերծիչներ (բացառությամբ մարդու և 
կենդանիների օգտագործման համար նախա-
տեսվածների). պատրաստուկներ օդի մաքրման 
համար. հոտա զերծիչներ օդի թարմացման համար. 
ճամփորդական դեղատնային հավաքակազմեր 
(լիքը). ախտահանիչ միջոցներ հիգիենիկ նպա-
տակների համար.

դաս 7. շարժիչների խլարարներ. յուղման 
օղեր (մեքենաների մասեր). մեքենաների գլաններ. 
գլանների մխոցներ. շարժիչների շարժափոկեր. 
յուղի տակնոցներ. շարժիչների քարտերի 
տակնոցներ. շարժիչների գլանների գլխիկներ. 
գլանների գլխիկների կափարիչներ. շարժիչների 
կափարիչներ. ծնկաձև լիսեռներ. փոկանիվներ 
(մեքենաների մասեր). մոտորների և շարժիչների 
քարտերներ. արտանետման կարճախողովակներ 
շարժիչների համար. ներթողման կոլեկտորներ, 
ցանկապատող (պատնեշող) կարճախողովակներ. 
զտիչներ (մեքենաների կամ շարժիչների 
մասեր). զտիչներ շարժիչներում հովացնող օդի 
մաքրման համար. օդային զտիչներ շարժիչների 
համար. շարժիչների օդափոխիչներ. յուղի 
ռադիատորներ, յուղի հովացման սարքեր. 
ներքին այրման շարժիչների վառոցքի մոմեր. 
օղեր, խցանիչ միջադիրներ շարժիչների համար. 
շարժիչների հովացման ռադիատորներ. ներքին 
այրման շարժիչների վառոցքի սարքեր. մղիչներ. 
տուրբաճնշակներ. էլեկտրական գեներատորներ. 
ճնշակներ (մեքենաներ). մեքենաների, շարժիչների 
և մոտորների կառավարման հիդրավլիկական 
մեխանիզմներ. պոմպեր (մեքենաների կամ 
շարժիչների մասեր). փոփոխական հոսանքի 
գեներա տորներ. փական ներ (մեքենաների մասեր).

դաս 9. չափիչ սարքեր. չափիչ գործիքներ. 
լիցքավորող սարքեր. լիցքավորող սարքեր կուտակ-
չային մարտկոցների համար. սարքավորանք 
հեռա կառավարման համար. մարտկոցներ, 
կուտակիչներ, գալվանական տարրեր և մարտ-
կոցների տարրեր. վառելիքային մարտկոցներ, 

վառելիքային տարրեր. խոսակցական ապա-
րատ ներ. հեռախոսային ապարատներ. նավա-
գնացական սարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. համակարգիչներ. համակարգչային ծրա-
գրային ապահովում. համակարգչային ծրագրեր. 
ներբեռնվող երաժշտական ֆայլեր. էլեկտրական 
մալուխներ. էլեկտրահաղորդալարեր. ներբեռնվող 
էլեկտրոնային հրապարակումներ. պահ պանա-
կան ազդանշանային սարքեր.  մագնիսներ. անհա-
տական պաշտպանության միջոց ներ դժբախտ 
պատա հարներից. էլեկտրական սարքեր գողու-
թյուն ները կանխելու համար. կանխող եռան-
կյուն ներ անսարք տրանսպորտային միջոցների 
համար. կոդավորված բանալի-քարտեր. կերպա -
փոխիչներ (էլեկտրական). ձայնագրիչ և պատ-
կերների ձայնագրման ապարատուրա. ձայնի 
և պատկերի վերարտադրման սարքեր. ճնշման 
չափիչներ. պատյան ներ, ծածկոցներ, պայուսակներ 
համակարգիչների համար. պատյան ներ և 
ծածկոցներ  կոդավորված բանալի-քարտերի 
համար. պատյաններ, թղթա պանակներ, 
պայուսակ ներ տեղեկակիրների պահպանման 
համար. բջջային հեռախոսների աքսեսուարներ. 
բջջային հեռա խոսների պատյաններ, ծածկոցներ. 
քուղեր բջջային հեռախոսների համար. ստիլուսներ, 
մատիտներ սենսորային վահանների համար. 
համա կարգիչների կից սարքեր. «մկնիկ» տեսակի 
մանիպուլյատորներ (համակարգիչների կից 
սարքեր). մկնիկների գորգեր. ակնոցներ (օպտիկա). 
ակնոցների պատյաններ. քուղեր քթակնոցների 
համար. գոտիներ և քուղեր էլեկտրոնային 
սարքերի համար. պաշտպանիչ սաղավարտներ, 
սաղավարտաձև պաշտպանիչ գլխարկներ. 
գոտիներ և քուղեր պլանշետային համակարգիչների 
համար. բջջային սարքերի և պլանշետային 
համակարգիչների աքսեսուարներ. ականջակալներ. 
ականջապանակներ. բարձրախոսներ. անլար 
լրակազմեր բջջային սարքերի համար. բջջային 
սարքերի և պլանշետային համակարգիչների 
էկրանների պաշտպանիչ սարքեր. դեկորատիվ 
պաշտպանիչ խցափակիչներ, խցաններ բջջային 
սարքերի և պլանշետային համակարգիչների 
ականջակալների միացման բնիկների համար. 
դեկորատիվ մագնիսներ. դաստակների հենարան-
ներ համակարգիչների հետ աշխատանքի համար. 
լազերային ցուցափայտեր. մոնոպոդներ, անհա-
տական հենարաններ լուսանկարչական ապա-
րատների համար. լուսանկարչական ապարատների 
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կալաններ. օրգանայզերներ մալուխների և քուղերի 
համար. սելֆիի ձողեր (ձեռքի մոնոպոդներ).

դաա 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր. 
տրանսպորտային միջոցների օդի լավորակման 
տեղակայանքներ. օդի զտման տեղակայանքներ. 
հակաշլացուցիչ հարմարանքներ տրանսպորտային 
միջոցների համար (լամպերի պարագաներ). 
հակասառցապատիչներ տրանսպորտային միջոց-
ների համար. օդափոխիչներ (օդի լավորակման 
տեղա կայանքների մասեր). ցոլալապտերներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
ջեռուցման տեղակայանքներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ապարատներ օդի կամ ջրի  
իոնացման համար. լամպեր ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների շրջադարձի ցուցիչների 
համար. լուսավորման տեղեկայանքներ. 
խցաններ ռադիատորների համար. 
ջեռուցման ռադիատորներ. անդրադարձիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
սառնարանային ապարատներ և մեքենաներ. 
օդափոխիչ ապարատներ և տեղակայանքներ 
(օդի լավորակում) տրանսպորտային միջոցների 
համար. էլեկտրական լամպեր. լամպերի կոթառներ. 
լուսացրիչներ. առկայծող լուսարձակներ.

դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային և 
ռելսային տրանսպորտային  միջոցներ. տարբեր 
նշանակության ավտոմեքենաներ փոխադրման 
համար. էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներ. 
վագո նիկներ. բեռնատար ավտոմոբիլներ. 
ֆուրգոններ (տրանսպորտային միջոցներ). 
արտա ճանապարհային տրանսպորտային 
միջոց ներ. ավտոբուսներ. կեմպերներ (տնակ-
ավտոմեքենաներ), ռեկրեացիոն ավտոմեքենաներ 
(տնակ-ավտոմեքենաներ), ավտոֆուրգոններ, 
որոնք համալրված են խոհանոցով, քնելու տեղերով, 
զուգարանով. սպորտային ավտոմոբիլներ. 
մրցարշավային ավտոմեքենաներ. ապրանքատար  
մեքենաներ. ամբարձիչով սայլակներ. տրակտորներ, 
այդ թվում  ̀ սայլակ քարշակներ, տրակտոր 
քարշակներ. քարշակներ և կիսաքարշակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. 
ցամաքային, օդային և ջրային տրանսպորտային 
միջոցների մասեր. ցամաքով, օդով և ջրով 
փոխադրվող միջոցներ. շարժիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. մոտորներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 

համար. տրանսպորտային միջոցների թափքեր. 
տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակներ. 
փոխհաղորդակներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. փոխհաղորդման մասեր 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
կարդանալիսեռներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. ատամնանիվներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. կցորդիչների 
ագույցներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. սռնիներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. կախոցների մեղմիչներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. մեղմիչ 
զսպա նակներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանսպորտային միջոցների անիվն եր. 
անվակալանդներ տրանսպորտային միջոցների 
անիվների համար. անվակունդեր տրանս-
պորտային միջոցների համար. ինքնասոսնձվող 
ռետինե մակադրակներ դողերի օդախցիկները 
նորոգելու համար. արգելակներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. արգելակային կոճղակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. հողմա-
պակիներ. ապակեմաքրիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. տրանսպորտային 
միջոցների թափարգելներ. ղեկի մեխանիզմներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ազդանշանային շչակներ տրանս պոր-
տային միջոցների համար. շրջադարձի ցուցիչ-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
տրանս պորտային միջոցների նստոցներ. անվտան-
գության գոտիներ տրանսպորտային միջոցների 
նստոցների համար. նստոցների գլխակալներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. հետ ընթացքի 
ազդա սարքեր տրանսպորտային միջոցների համար. 
հակահափշտակիչ հարմարանքներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. անվտանգության 
բարձիկներ (ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ների անվտան գության միջոց ներ). հետևի դիտա-
հայելիներ. թափքերի ամբարձիչ մեխանիզմներ 
(ցամաքային տրանսպորտային միջոց ների 
մասեր). պարագաներ, հիմնակմախքներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. մակադրակ-
ներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
բեռնախցիկներ տրանսպորտային միջոցների 
համար. ցեխապաշտպան վահանակներ. հակա-
սահքային շղթաներ. պատյաններ տրանս-
պորտային միջոցների համար. պատյաններ 
տրանսպորտային միջոցների նստոցների համար. 
օդա պոմպեր (տրանսպորտային միջոցների 
պիտույքներ). տրանսպորտային միջոցների 
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բեռնա խցիկներ դահուկների համար. սիգարետի 
վառիչներ տրանսպորտային միջոցների վահա-
նակների վրա. մանկական անվտանգ նստոցներ. 
տրանսպորտային միջոցների հետգցովի թափքա-
ծածկեր. տրանսպորտային միջոցների դռներ. 
տիեզերական ապարատներ. ինքնաթիռներ. 
ջրային ինքնա թիռներ. թռչող ապարատներ. 
սայլեր. մոտոցիկլետներ. կատերներ. լաստանավեր 
(նավեր). նավեր. զբոսանավեր. հեծանիվներ. 
ձայնային նախազգուշացման համակարգեր 
հեծանիվների համար. շղթաներ հեծանիվների 
համար. շարժիչներ հեծանիվների համար. թամբեր 
մոտոցիկլետների համար.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակածածկույթներ. 
պատի պաս տառներ և պաստառա  պատման 
նյութեր (ոչ մանածագործական). պատվածքներ 
հատակ ների համար. գորգեր ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպա րեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ. տրանս-
պորտային միջոցների, դրանց կառուցվածքային 
դետալների և հիմնակմախքների մանրածախ և 
մեծածախ վաճառք. տեղային ներկայացուցչություն 
տրանսպորտային միջոցների բնագավառում, 
միջնորդային գործունեություն տրանսպորտային 
միջոցների բնագավառում. ապրանքների 
առաջխաղացում երրորդ անձանց համար. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների համա-
կարգչային բազաներից. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
հիմնապաշարներում. գովազդ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ներմուծման - արտահանման 
գործակալություններ. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների մասին տեղեկատվության տրամադրում, 
մասնավորապես  ̀ սպառողական ապրանքների և 
գների համեմատման մասին տեղեկատվություն. 
տեղեկատվական ծառայություններ, մասնա-
վորապես  ̀ վառելիքի բնագավառում գների համե-
մատման մասին տեղեկատվության տրամադրում.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամավարկային գործ առնու-
թյուն ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ-
առնու թյուններ. ապահովագրություն դժբախտ 
պատահարներից. միջնորդություն վարձակալման 
դեպքում. սպասարկում կրեդիտ և դրամական 

քարտերով. ֆինանսական տեղեկատվություն. 
ֆինանսավորում. կրեդիտային քարտերի թողար-
կում. բանեցրած ավտոմեքենաների գնահատում. 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների ապա-
հովա գրություն. ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների և դրանց դետալների, մասերի լիակա-
տար երաշխիքային ծառայությունների ապահովում. 
լայն երաշխիքային ծառայություններով  ապա-
հովագրության տրամադրում, երկարա ձգված 
ժամկետով երաշխիքային ապահովագրության 
տրամադրում. գործոնում. վարկավորում գրավի 
դիմաց. վարկերի  ընձեռում (ֆինանսավորում). 
ավտո մեքենաների վարձա կալության և վարձույթի 
գործառնությունների ֆինանսավորում. սպա-
սարկում դեբիտ քարտերով.

դաս  37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումների տեղակայում. ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների, դրանց կառուցվածքային 
դետալների և հիմնակմախքների վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների, դրանց կառուց-
վածքային դետալների և հիմնակմախքների վերա-
նորոգման և տեխնիկական սպասարկման մասին 
տեղեկատվության տրամադրում. տրանսպորտային 
միջոցների ամրաշրջանակների  և թափքերի մասերի 
վերանորոգում և տեխնիկական սպասարկում. 
էներգիայի բաշխման կամ կարգավորման համար 
ապարատների և մեքենաների վերանորոգում 
և տեխնիկական սպասարկում. լիցքավորման 
սարքերի վերանորոգում կամ տեխնիկական 
սպասարկում. մարտկոցների, կուտակիչների, 
գալվանական տարրերի և մարտկոցների տարրերի 
վերանորոգում կամ տեխնիկական սպասարկում. 
ներքին այրման շարժիչների վերանորոգում 
կամ տեխնիկական սպասարկում. ներքին 
այրման շարժիչների մասերի վերանորոգում կամ 
տեխնիկական սպասարկում. շարժիչների մասերի 
վերանորոգում կամ  տեխնիկական սպասարկում. 
գեներատորների վերանորոգում կամ տեխնիկական 
սպասարկում. հեռահաղորդացման սարքերի և 
ապարատների վերանորոգում կամ տեխնիկական 
սպասարկում. էլեկտրոնային մեքենաների, 
ապարատների և դրանց մասերի վերանորոգում 
կամ  տեխնիկական սպասարկում. օգնություն 
(վերանորոգում) տրանսպորտային միջոցների 
վնասման, կոտրման դեպքում. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցներում ներառված բաղա-
դրիչների մասին տեղեկա տվության տրամա-
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դրում, այդ թվում  ̀ մարտկոցի լիցքավորման 
կարգավիճակի, տրանսպորտային միջոցների 
գտնվելու վայրի, փոխադրման հեռավորության, 
տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման 
կայանների գտնվելու վայրի, տրանսպորտային 
միջոցների ներքին և արտաքին ջերմաստիճանի, 
օդի լավորակ ման կարգավիճակի մասին տեղեկա-
տվության տրամադրում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հեռա-
հաղորդակցություն տրանսպորտային 
միջոցների վրա տեղադրված ապարատուրայի 
օգտագործմամբ. համակարգչային տերմինալների 
միջոցով կապ. հեռախոսակապ. դեպի համացանց 
մուտքի տրամադրում. համակարգչի միջոցով   
հաղորդա գրությունների, ձայնի և պատկերների 
հաղորդման ապահովում. տրանս պորտային 
միջոցների վրա տեղադրված ապարատուրայից 
ստացված թվային տվյալների հաղորդում. դեպի 
տվյալների բազաներ մուտքի տրամադրում. հեռա-
հաղորդակցական կապի համար սարքավորանքի 
վարձույթ.

դաս 39. տրանսպորտային փոխադրումներ. 
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում. 
տեղեկատվություն փոխա դրումների հար-
ցերով. ավտոմոբիլային փոխադրումներ. տրանս-
պորտային միջոցների վարձույթ. օգնություն 
տրանսպորտային միջոցների վնասվածքների 
դեպքում (քարշակում). ուղևորային փոխադրումներ. 
ուղևորների և ապրանքների փոխադրման 
հար ցերով տեղեկատվության տրամադրում. 
փոխադրումների հարցերով տեղեկատվություն, 
մասնա վորապես  ̀ ամենա  հար մարավետ երթ-
ուղու  կանխա տեսում, երթուղայնա ցում ձայնի 
միջո ցով, ցամաքային տրանսպորտային միջոց-
ներում ներառված բաղադրիչների միջոցով 
վարորդների հարմարավետության և գտնվելու 
վայրի մասին տեղեկատվության տրամադրում. 
ավտոմոբիլների կայանատեղերի ծառայություններ. 
տրանսպորտային միջոցների վարձույթ, լիզինգ. 
միջնորդություն փոխադրումների ժամանակ. 
վարորդների ծառայություններ. ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների օգտագործված 
մասերի հավաքում. ՋիՓիԷս (GPS) համակարգի 
միջոցով տրամա դրվող նավագնացական ծառա-
յություններ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա-

հովում. զվարճություններ. մարզական և մշա-
կութային միջոցառումների կազմակերպում. 
գրքերի և պարբերականների ինտերակտիվ հրա-
պարակում. տեքստային նյութերի հրապարակում, 
բացառությամբ գովազդային նյութերի. մրցանակա-
բաշխությունների կազմակերպում (ուսումնական 
կամ զվարճալի). սպորտային մրցումների 
կազմակերպում. ավտոսպորտի մրցումների 
կազմակերպում կամ մենեջմենթ. ավտոսպորտի 
և (կամ) ավտոմրցարշավային միջոցառումների 
տոմսերի ամրագրում. տրանսպորտային միջոցներ 
վարելու ուսուցում. տեղեկատվություն կրթության 
և դաստիարա կության հարցերով. կրթադաս-
տիարակչական ծառա յություններ. սպորտային 
սարքերի տրամադրում. սպորտային սաքա-
վորումների վարձույթ բացառությամբ տրանս-
պորտային միջոցների. խաղադահլիճների 
ծառա յությունների տրամադրում:

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

(210) 20160120
(220) 11.02.2016
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շարժա-
կան մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. 
մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. 
մետաղյա ճոպաններ և լարեր (ոչ էլեկտրական). 
մետաղակապեր և փականքային իրեր. մետաղյա 
խողովակներ. անկիզելի պահարաններ. սովորա-
կան մետաղներից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում. հանքանյութեր. 
խցանման մետաղական փոքրիկ թասակներ շշերի 
համար, պսակող մետաղական խցաններ (կրոնեն 
խցաններ) շշերի համար, մետաղական խուփեր 
շշերի համար. խցանման մետաղական միջոցներ 
շշերի համար. մետաղական օղակներ բանալիների 
համար. արձանիկներ սովորական մետաղներից. 
մետաղական խորհրդանշաններ տրանսպորտային 
միջոցների համար. անգլխիկ գամեր (երկաթեղեն 
իրեր). մետաղական փականքներ (բացառությամբ 
էլեկտրականների), կողպելու մետաղական 
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հարմարանքներ, բացառությամբ էլեկտրականների. 
տարբերիչ մետաղական ցուցանակներ. մետա-
ղական արկղեր գործիքների համար. բանալիներ. 
մետաղական բեռնապիտակներ ուղեբեռի համար. 
մետաղական զսպանա կեռիկներ. մետաղական 
դարակաշարեր գինու համար.

դաս  8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր 
իրեր, պատառա քաղ ներ և գդալներ. սառը զենք. 
ածելիներ. գործիքների հավաքակազմեր մատնա-
հարդար ման համար. գործիքների հավաքակազմեր 
ոտնա հարդարման համար. եղունգ  ների ունելի-
ներ, կծաքցաններ. եղունգների սղոցիկներ. 
ընկուզաջարդիչներ. կտրող գործիքներ. մկրատներ. 
պտուտակա հաններ. պիտոյատուփեր սափրվելու 
պարա գաների համար. դարձակներ (ձեռքի 
գործիքներ). մանեկա դարձակներ. մուրճեր (ձեռքի 
գործիքներ).

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց համա-
հալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, 
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանա-
կաչափ սարքեր. կոլեկցիոն մետաղադրամներ. 
ճարմանդ ներ. ձեռքի ժամացույցներ. ժամացույցներ 
բացա ռությամբ ձեռքի. կախազարդեր բանալիների 
համար. դարձածալերի վրայի կրծքանշաններ 
ազնիվ մետացներից. գնդասեղներ փողկապների 
համար. կրծքանշաններ ազնիվ մետաղներից.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմ արարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. 
կպչուն նյութեր գրա սենյակային և կենց ա-
ղա յին նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. անձնագրերի կազմեր. 
բռնիչներ փաստաթղթերի համար (գրասենյակային 
պիտույքներ). կազմեր (գրասենյակային պիտույքներ). 
օրացույցներ. թղթե դրոցներ գրաֆինների 
համար. սեղմիչներ թղթա դրամների համար. 
նամակաթուղթ. բլոկնոտներ (գրասենյակային 
պիտույքներ). բլոկնոտներ. պրեսպապյե.  դրոցներ 

գրիչների և մատիտների համար. մատիտների 
բռնիչներ. մատիտներ. գրչածայրերով գրիչներ 
(գրասենյակային պիտույքներ). ալբոմներ. 
ինքնա սոսնձվող պիտակներ (գրա սենյակային 
պիտույքներ). պատճենատիպ նկարներ. թղթյա կամ 
պլաստ մասսայե պարկեր (ծրարներ, տոպրակներ) 
փաթեթավորելու համար. պիտակներ ավտո-
մեքենաների թափարգելների համար. ոչ կաշվե 
բեռնապիտակներ ուղեբեռի համար. գծագրության  
քանոններ.

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

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզա նակներ (բացառությամբ վրձինների). 
նյութեր խոզանակային իրերի համար. մաքրման 
և հարդարման հարմարանքներ. պողպատյա 
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացառությամբ շինարարական ապակու). 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.  էլեկտրական և ոչ 
էլեկտրական հարմարանքներ շշեր բացելու համար. 
դրոցներ գրաֆինների համար (բացառությամբ 
թղթե և սեղանի սպիտակեղենի համար 
նախատեսվածների). սկուտեղներ կենցաղային  
նպատակների համար. բյուրեղապակյա ամանեղեն 
(ապակե). ձողիկներ ուտելիս օգտագործելու համար 
(խոհանոցային պարագաներ). պիտոյատուփեր 
զբոսախնջույքների համար (ամանեղենի հավա-
քակազմով). ոչ էլեկտրական դյուրակիր սառցա-
պահարաններ. արձանիկներ ճենապակուց, 
խեցեղենից, կավից կամ ապակուց. գավաթներ. 
անոթներ խմելու համար. ջերմամեկուսիչ  տարողու-
թյուններ. պլաստմասսայե բռնիչներ շշերի համար. 
սափորներ. սկահակներ. խոհանոցային սպասք 
սնունդ պատրաստելու համար, ոչ էլեկտրական. 
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լաթեր մաքրության  համար. բռնիչներ անձեռո-
ցիկների համար (կոնտեյներներ). պատյաններ 
անձեռոցիկների տուփերի համար.

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

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
գոտիներ (հագուստ).  գլխարկներ (գլխի ծածկոց-
ներ). բոլորագլխարկներ. հովարներ (գլխի 
ծածկոցներ). վզպատներ. կաշնեներ. շալեր. 
փողկապ ներ.  բլուզներ. աշխատանքային հագուստ, 
հատուկ հագուստ ավտոմոբիլիստների համար. 
բաճկոն ներ (հագուստ). տրիկոտաժ (հագուստ).  
եղջեր վամուշտակներ. շապիկներ. պուլովերներ. 
սվիտերներ.  տաք վզպատներ (հագուստ). բազկա-
պատեր (հագուստ). ձեռնոցներ (հագուստ).  (կիսա)
կոշիկներ. ականջակալներ (հագուստ). գլխակապեր  
(հագուստ).

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր. ռադիո-
կառավարվող տրանսպորտային միջոցներ 
(խաղա լիքներ). լուսային և ձայնային էֆեկտներով 
խաղալիքներ. թավշյա խաղալիքներ.  խոշորածավալ 
մոդելներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտո մեքենաներ (խաղալիքներ), տարնսպորտային 
միջոցներ (խաղալիքներ). խաղալիք սաղավարտներ. 
հարմարանքներ հողի գնդերը տեղը դնելու համար 
(գոլֆի պարագաներ). ցցիկներ գոլֆի համար, 
դրոցներ գոլֆի գնդակների համար. անիվներով 
կամ առանց անիվների պայուսակներ գոլֆի 
մականների համար. դահուկներ. գնդակներ 
խաղալու համար.  սարքեր բիլիարդ խաղալու 
համար. գլուխ կոտրուկներ, կազմված պատկերներ 
կազմող տարրերի հավա քածուից (փազլներ). շաշկի 
(խաղ). շախմատ. խաղա թղթեր. ավտոմատներ 
տեսա խաղերի համար. սպորտային սարքավորանք:

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

(210) 20160355
(220) 22.03.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Գրիգորյան, 
Շիրակի մարզ, գ. Վարդաքար, փ. 11, բն. 8, AM 

(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. 
դաս 39. տուրիզմ.
դաս 40. տպագրություն.
դաս 41. ֆիլմերի նկարահանում, տեսա-

նկարահանում, լուսանկարահանում, կոնֆերանս-
ների կազմակերպում և անցկացում.

դաս 42. դիզայներական ծառայություններ, 
որոնք ընդգրկված են 42-րդ դասում:

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

(210) 20160426
(220) 05.04.2016
(730) «Պառուս» ՍՊԸ, RU 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160525
(220) 02.05.2016
(730) «Սամկոն» ՍՊԸ, Երևան, Տպագրիչների 
8, բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
(554) Ծավալային նշան

--------------
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(210) 20160531
(220) 04.05.2016
(730) «Լավաշ» գիտամշակութային հիմնադրամ, 
Երևան, Արաբկիր 21 փ., շ. 10, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործ առնու-
թյուն ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ առնու-
թյուններ.

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

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

(210) 20160547
(220) 06.05.2016
(730) Սիփլա Լիմիթիդ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և բժշկական 

ապրանքներ:
--------------

(210) 20160574
(220) 10.05.2016
(730) «Հայասի գրուպ» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գյուղ Ոսկեվազ, Արագածի փող. 11 նրբ., 
տուն 11, AM 
(540) 

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

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

(210) 20160613
(220) 16.05.2016
(730) Նիսսան Քեմիքլ Ինդասթրիզ, Լթդ., JP 
(540) 

(511) 
դաս 5. հերբիցիդներ. միջատասպան միջոցներ. 

ֆունգիցիդներ. պատրաստուկներ վնասատու 
բույսերի ոչնչացման համար. պատրաստուկներ 
մակաբույծների ոչնչացման համար:

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

(210) 20160616
(220) 17.05.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սոս Պետրոսյան 
Վահրամի, Երևան, Դավիթ Անհաղթի 9/5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտուր:

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

(210) 20160622
(220) 20.05.2016
(730) Էբբոթթ ԳմբՀ ընդ Քո. ԿԳ, Max-Planck-
Ring 2, 65205 Wiesbaden. Germany, DE 
(540) 

(511) 
դաս 5. հակաբորբոքային, ջերմիջեցնող և 

ցավազրկող դեղագործական և  դեղորայքային 
միջոցներ. հակառևմատիզմային դեղագործական և  
դեղորայքային միջոցներ:

--------------
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(210) 20160624
(220) 23.05.2016
(730) «Ռաֆօլ» ՍՊԸ, Երևան, Ս. Վրացյան 86, 
բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 14. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 

քարերից, մետաղներից պատրաստված զարդեր, 
բիժուտերիա.

դաս 35. թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
քարերից, մետաղներից պատրաստված զարդերի, 
բիժուտերիայի  վաճառք:

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

(210) 20160627
(220) 24.05.2016
(730) «Արտեֆակտ» ՍՊԸ, Երևան, 
Մամիկոնյանց  51/2, բն. 66, AM 
(540) 

(511) 
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 

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

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

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

(210) 20160643
(220) 26.05.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Միհրան Լազյան, 
Երևան, Ազատության պող., շ. 14, AM 

(540) 

(511) 
դաս 44. անասնաբուժական ծառայություններ, 

ծառա յություններ կենդա նիների հիգիենայի բնագա-
վառում:

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

(210) 20160647
(220) 26.05.2016
(730) Էմբրիա Հելթ Սայենսիզ, Էլ.Էլ. Սի., Այովա 
նահանգի ՍՊԸ, US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դիետիկ հավելումներ. սննդային և 

սննդարար հավելումներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր, 
հաց, հրուշակեղեն. բուրավետացված պաղպաղակ 
և սառույց.  մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք:

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

(210) 20160648
(220) 26.05.2016
(730) Էմբրիա Հելթ Սայենսիզ, Էլ.Էլ. Սի., Այովա 
նահանգի ՍՊԸ, US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դիետիկ հավելումներ. սննդային և 

սննդարար հավելումներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր, 
հաց, հրուշակեղեն. բուրավետացված պաղպաղակ 
և սառույց. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ 
(համեմունք). համեմունք: 

--------------
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(210) 20160656
(220) 27.05.2016
(730) «Ավայան վայն» ՍՊԸ, Երևան, 
Բագրատունյաց 2-րդ նրբ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

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

(210) 20160659
(220) 27.05.2016
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. վիսկի:

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

(210) 20160661
(220) 30.05.2016
(730) Արթուր Սախկալյան, Երևան, Սունդուկյան 
23, 78, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. ֆիլմերի արտադրություն.
դաս 43. ռեստորան:

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

(210) 20160662
(220) 30.05.2016
(730) «Սքոլաե Մունդի Արմենիա» բարեգործական 
հիմնադրամ, Երևան, Մելիք-Ադամյան 2/2, AM 
(540) 

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

լուսա նկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգա վորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համա կարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմ արարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթա գրենական պիտույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկ ներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպա գրական կլիշեներ.
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դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևա կալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբա գործական իրեր.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական վրձին-
ների) և դրանց պատրաստման նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. պողպատյա 
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացառությամբ շինարարական ապակու). 
ապակյա, հախճ ապակյա և ճենապակյա իրեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

(210) 20160663
(220) 30.05.2016
(730) «Սքոլաե Մունդի Արմենիա» բարեգործական 
հիմնադրամ, Երևան, Մելիք-Ադամյան 2/2, AM 
(540) 

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

լուսա նկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգա վորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 

մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքավորումներ և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմ արարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթա գրենական պիտույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկ ներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպա գրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ. 
անձրևա կալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբա գործական իրեր.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ-
կարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական վրձին-
ների) և դրանց պատրաստման նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. պողպատյա 
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացառությամբ շինարարական ապակու). 
ապակյա, հախճ ապակյա և ճենապակյա իրեր, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

(210) 20160664
(220) 31.05.2016
(730) «Ռոբիադ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
պող., 63-55, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, 

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

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

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

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

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվար ճու թյուններ. մարզական և մշակութային 
միջոց առումների կազմակերպում.

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

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

(210) 20160665
(220) 31.05.2016
(730) «Աննալանա» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բաղրամյան, Կոմիտասի 65, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ:

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

(210) 20160667
(220) 31.05.2016
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի կոր-
պորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, մաշկի 

խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ, 
օծանելիք, օդեկոլոններ, եթերային յուղեր, 
անուշաբույր նյութեր և խառնուրդներ անձնական 
օգտագործման համար:

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

(210) 20160668
(220) 01.06.2016
(730) «Մոսինի» ՍՊԸ, Երևան, Անտառային 
160/11, բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. տրիկոտաժե հագուստ:

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

(210) 20160669
(220) 01.06.2016
(730) «Մանկան» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 
24-10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա մար-

զական և սպորտային իրեր, տոնածառի զարդեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործ արարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործ ունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրա սենյակային ծառայություններ:

--------------
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(210) 20160670
(220) 01.06.2016
(730) Նելլի Ավետիսի Մկրտչյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան փ., 1-ի նրբ., տուն 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. ջուր:

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

(210) 20160671
(220) 01.06.2016
(730) Նելլի Ավետիսի Մկրտչյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան փ., 1-ի նրբ., տուն 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. ջուր:

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

(210) 20160672
(220) 01.06.2016
(730) Նելլի Ավետիսի Մկրտչյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան փ., 1-ի նրբ., տուն 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. ջուր:

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

(210) 20160673
(220) 02.06.2016
(730) «Ստարտափ Արմենիա» գիտա կրթական 
հիմնա դրամ, Երևան, Արաբկիր 21 փ., շ. 10, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոց առումների կազմակերպում:

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

(210) 20160674
(220) 02.06.2016
(730) «Ստարտափ Արմենիա» գիտակրթական 
հիմնադրամ, Երևան, Արաբկիր 21 փ., շ. 10, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20160675
(220) 02.06.2016
(730) «Ստարտափ Արմենիա» գիտակրթական 
հիմնադրամ, Երևան, Արաբկիր 21 փ., շ. 10, բն. 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում:

--------------
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(210) 20160676
(220) 02.06.2016
(730) «Հիպերսպեյս» ՍՊԸ, Երևան, Ն. Դումանի 
62/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործունեություն. դրամավարկային գործ առնու-
թյուն   ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ առնու-
թյուններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառայություններ սեփա կանու 
թյան և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական 
և սոցիալական ծառայություններ անհատի 
կարիքները հոգալու համար:

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

(210) 20160677
(220) 02.06.2016
(730) «Էյչէս ըքաունթ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
8-49, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 

գործ ունեություն. դրամավարկային գործ առնու-
թյուն  ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառնու-
թյուններ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 
անվտանգության ծառա յություններ սեփակա-
նության և անհատի պաշտպանության համար. 
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական և 
սոցիալական ծառա յություններ անհատի կարիք-
ները հոգալու համար:

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

(210) 20160678
(220) 02.06.2016
(730) «Էյչէս քլաուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ն. Դումանի 
62/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-

յություններ և հետազոտություններ և դրանց հետ 
կապված մշակումներ. արդյունաբերական վեր-
լուծումներ և հետազոտություններ. համա կարգ-
չային ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում:

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

(210) 20160679
(220) 03.06.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

--------------
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(210) 20160682
(220) 06.06.2016
(730) «Սաֆիր Աֆթաբ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
պող. 170/97, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված 

են օգտագործելու արդյունա բերական և գիտական 
նպատակներով, լուսա  նկարչության, գյուղա -
տնտեսու թյան, այգե գործու թյան և անտառա-
բուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, 
չմշակված պլաստ մասսաներ. պարարտանյութեր. 
կրակմարող բաղադրություններ. քիմիական 
նյութեր մետաղների զոդման և մխման համար. 
քիմիական նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման 
համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր 
արդյունաբերական նպատակներով օգտագործելու 
համար.

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

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման 
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք, 
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, 
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և 
մածուկներ.

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

դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական 
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 

բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական 
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնաս ատու կենդա նիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. 
շարժիչներ (բացառությամբ վեր գետնյա տրանս-
պոր տային միջոցների համար նախա տես-
վածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և 
փոխանցման տարրեր(բացառությամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). գյուղատնտեսական գործիքներ, 
բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. ինկու-
բատորներ. առևտրի ավտոմատներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման 
սարքա վորումներ և համակարգիչներ. համա-
կարգչային ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 
ատամնա  բուժական և անասնաբուժական սարքեր 
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և գործիքներ, վերջա վորությունների պրոթեզներ, 
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական 
իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտա-
դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, 
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և 
սանիտարա տեխ նիկական սարքեր.

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

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթուցիկ նյութեր. հրավառելիք.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ 
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք 
քարեր. ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ 
սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմ արարական աշխատանքների համար. 
լուսա նկարներ. թղթա գրենական պիտույք ներ. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ նկա-
րիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ 
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). 
պլաստ մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. 
տպա գրական կլիշեներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյութերից պատրաստված 
իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մասնակի 
մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, 
խցման և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն 
խողովակներ.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ, 
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. 
սնդուկներ և ճամ փորդական ճամպրուկներ. 
անձրևա կալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակ ներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր.

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, 
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, 
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի 
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ 
պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզա նակներ (բացա ռությամբ նկարչական վրձին-
ների) և դրանց պատրաստման նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. պողպատյա 
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի (բացա ռությամբ շինարարական ապակու). 
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, 
որոնք ընդ գրկված չեն այլ դասերում.

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ, 
ցանցեր, վրաններ, ծածկա րաններ, բրեզենտ, առա-
գաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր 
(բացա ռությամբ ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական թելքա-
հումք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածագործության 
համար.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. 
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.

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

երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, սեղմա-
կոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, գնդասեղներ 
և ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ.

դաս 27. գորգեր, հատակի ծածկոցներ, 
խսիրներ, լինօլեում և այլ հատակա ծածկույթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածա գործական).

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

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

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

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

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

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

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

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա-
վորումն երի տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). 

ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում. 
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.

դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա յություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում.

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

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

դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ. 

անվտան գության ծառայություններ սեփա կանու-
թյան և անհատի պաշտպանության համար. այլ 
անձանց կողմից մատուցվող անհատական և 
սոցիալական ծառայություններ անհատի կարիք-
ները հոգալու համար:

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

(210) 20160683
(220) 07.06.2016
(730) «Տավինկո» գինու-կոնյակի գործարան 
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Տափերական, Պ. 
Սևակի 51, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160685
(220) 07.06.2016
(730) «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն 
(ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ, Կոտայքի մարզ, ք.Հրազդան, 
Գործարանային 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. էլեկտրական և ջերմային էներգիայի 

բաշխում.
դաս 40. էլեկտրական և ջերմային էներգիայի 

արտադրություն:
--------------
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(210) 20160686
(220) 07.06.2016
(730) «Վ.Ա.Ս. գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
3, թիվ 52 տարածք, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20160687
(220) 07.06.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

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

(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20160688
(220) 07.06.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 

(540) 

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

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

(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20160689
(220) 07.06.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

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

(554) Ծավալային նշան
--------------
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(210) 20160690
(220) 07.06.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

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

(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20160691
(220) 07.06.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

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

(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20160692
(220) 07.06.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

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

(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20160693
(220) 07.06.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

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

(554) Ծավալային նշան
--------------
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(210) 20160694
(220) 07.06.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

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

(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20160695
(220) 07.06.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

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

(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20160696
(220) 07.06.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

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

(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20160697
(220) 07.06.2016
(730) Ռաֆայել Ասքանազի Թադևոսյան, 
Երևան, Մանթաշյան 64, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. ստոմատոլոգիական ծառայություն:

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

(210) 20160698
(220) 07.06.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր  Մխոյան 
Արմենի, Երևան, Ռուբինյանց փ., շ. 4, բն. 9, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 39. տոմսերի ամրագրման ծառա յու թյուն-

ներ, ավիատոմսերի վաճառք:
--------------

(210) 20160701
(220) 08.06.2016
(730) «Արմեն-օսս» ՍՊԸ, Երևան, Շիրազի 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. պաղպաղակ, քաղցրավենիք:

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

(210) 20160703
(220) 08.06.2016
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160704
(220) 08.06.2016
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160705
(220) 08.06.2016
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160706
(220) 08.06.2016
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160707
(220) 08.06.2016
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160708
(220) 08.06.2016
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160709
(220) 08.06.2016
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160710
(220) 08.06.2016
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(540) 

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

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

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի 
փոխա րինիչներ. հացահատիկային մթերքներ, 
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համե-
մունք). համեմունք. սառույց.

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

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

(210) 20160711
(220) 08.06.2016
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160712
(220) 08.06.2016
(730) Սուսաննա Վահագնի Վերմիշյան, Երևան, 
Գյուլբենկյան 40, բն. 7, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի):
--------------

(210) 20160713
(220) 08.06.2016
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(540) 

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

տային արտադրանք, կրակայրիչներ. լուցկի. ծխելու 
պիտույքներ: 

--------------
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(210) 20160714
(220) 09.06.2016
(730) «Ֆինօպտեկ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգ  չա յին ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելա գործում:

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

(210) 20160715
(220) 09.06.2016
(730) «Ֆինօպտեկ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգ չա յին ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում:

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

(210) 20160716
(220) 09.06.2016
(730) «Ֆինօպտեկ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգ չա յին ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում:

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

(210) 20160717
(220) 09.06.2016
(730) «Ֆինօպտեկ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգ չա յին ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում:

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

(210) 20160718
(220) 09.06.2016
(730) «Ֆինօպտեկ» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց 
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական 
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա-
կարգ չա յին ապարատների և ծրագրերի մշակում և 
կատարելագործում:

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

(210) 20160719
(220) 09.06.2016
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41.դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա հովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. (հեռուստա-
ծրագրերի, հեռուստա հաղորդման պատրաստում):

--------------
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(210) 20160720
(220) 09.06.2016
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41.դաստիարակություն (կրթություն, 

ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. (հեռուստա-
ծրագրերի, հեռուստահաղորդման պատրաստում):  

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

(210) 20160721
(220) 09.06.2016
(730) «Ա-ԹիՎի» ՍՊԸ, Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41.դաստիարակություն (կրթություն, 
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում, 
զվարճություններ. մարզական և մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում. (հեռուստա-
ծրագրերի, հեռուստահաղորդման պատրաստում):  

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

(210) 20160722
(220) 09.06.2016
(730) «Էֆ-Սի մեդիքալ» ՍՊԸ, Երևան, Սարմենի 
փ., տուն 90, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ:

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

(210) 20160725
(220) 09.06.2016
(730) «Արատտա քընսալթինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Թումանյան 23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, 

ատամնաբուժական և անասնաբուժական սարքեր 
և գործիքներ, վերջավորությունների պրոթեզներ, 
աչքերի և ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական 
իրեր. նյութեր կարեր դնելու համար.

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

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

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

(210) 20160728
(220) 09.06.2016
(730) «Քուին քեյք»  ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 
23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. քաղցրավենիք, հրուշակեղեն, տորթեր, 

կարկանդակներ.
դաս 35. քաղցրավենիքի, հրուշակեղենի, 

տորթերի, կարկանդակների առևտուր.
դաս 43. սրճարաններ, թեյարաններ:

--------------
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(210) 20160729
(220) 09.06.2016
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(540) 

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

տային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի. ծխելու 
պիտույքներ:

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

(210) 20160731
(220) 10.06.2016
(730) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համա  հալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շար-
ժական մետաղյա կառուց վածքներ և շինու թյուններ. 
մետաղյա նյութեր ռելսուղի ների համար. մետաղյա 
ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և փական-
քային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասերում. հանքա նյութեր.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ ման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, կարգա-
վորման կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկա-
տվության թվային այլ կրիչներ. կանխա վճարով 
աշխատող ապարատների մեխա նիզմներ. դրամ-
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, 
տեղեկա տվության մշակ ման սարքավորումներ և 
համա  կարգիչներ. համա կարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ.

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

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-

յություններ և հետազոտություններ և դրանց հետ 
կապված մշակումներ. արդյունաբերական վեր-
լուծումներ և հետա զոտություններ. համա կարգչային 
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատա րելա-
գործում:

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

(210) 20160732
(220) 10.06.2016
(730) «Մեծ Սյունիք» ՓԲԸ, Վայոց ձորի մարզ, գ. 
Աղավնաձոր, փ. 30, տուն 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

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

(210) 20160733
(220) 13.06.2016
(730) Աբրահամ Պետրոսյան, Երևան, 
Կուրղինյան նրբ., 2-րդ շ., բն. 27, AM 
(540) 

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

--------------
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(210) 20160734
(220) 13.06.2016
(730) «Լեգալ վեյ փաստաբանական գրասենյակ» 
ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 19, տարածք 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:

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

(210) 20160735
(220) 13.06.2016
(730) Դավիթ Վենգերի Ղազարյան, Երևան, 
Բագրատունյաց 70/18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 31. թարմ մրգեր և բանջարեղեն, գյուղա-

տնտեսական, այգեգործական մթերքներ, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասերում: 

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

(210) 20160736
(220) 14.06.2016
(730) «Ար-Մեդ» ՍՊԸ, Երևան, Ռուսթավելու փ., 
տուն 74, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 

և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման 
և հղկամշակման համար. օճառներ. լոսյոններ 
մազերի համար, շամպուններ:

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

(210) 20160737
(220) 14.06.2016
(730) «Բարսիս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 
57/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, ջրաբաշխման 

և սանի տարա տեխնի կական սարքեր.
դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա 

կոշտ խողովակ ներ շինարա րական նպատակների 
համար.

դաս 35. առևտուր. 
դաս 37. շինարարություն. սարքա վորումների 

տեղակայում:
--------------

(210) 20160739
(220) 15.06.2016
(730) «Գրանդ տոբակո» Հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM 
(540) 

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

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

(210) 20160740
(220) 15.06.2016
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ»  ՍՊԸ, ք. Մասիս, 
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM 
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(540) 

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

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

(210) 20160741
(220) 15.06.2016
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ»  ՍՊԸ, ք. Մասիս, 
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM 
(540) 

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

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

(210) 20160756
(220) 16.06.2016
(730) «Ինվեսթմընթ մեդիա գրուպ (Այ-Էմ-Ջի)» 
ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-Նովա փ., թիվ 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 40.  էլեկտրական էներգիայի արտա-

դրություն:
--------------

(210) 20160765
(220) 17.06.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20160766
(220) 17.06.2016
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. Մասիս, 
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM 
(540) 

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

--------------
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(210) 20160768
(220) 17.06.2016
(730) «Խաս-Խազ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
22, բն. 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ:

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

(210) 20160769
(220) 17.06.2016
(730) «Քալանթարյան ֆէմիլի» ՓԲԸ, Երևան, 
Դավիթ Բեկի 83/12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

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

(210) 20160770
(220) 17.06.2016
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր 
նահանգի կորպորոցիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 29. ըմպելիքներ կաթի և կաթնամթերքի 

հիմքով, ըմպելիքներ կաթի հիմքով՝ սուրճի, 
շոկոլադի և (կամ) մրգահյութերի պարունակությամբ. 
կաթնային կոկտեյլներ.

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

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջուր:
--------------



ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

C30B29/00     3027 A
H01L21/00     3027 A
E02B 9/00     3028 A
F03B 15/00    3028 A
F03D 3/00    3029 A
F16L 55/00    3030 A
F16L55/00     3031 A
F16L55/00     3032 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

E04F 19/00           460  U



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1711
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4360, 8146, 10765, 10766, 
13273
73 (1) Իրավատեր  Էվրեդի Բաթերի Քամփնի, 
Ինք., 533 Maryville University Drive, St. Louis, 
Missouri 63141, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էվրեդի 
Բաթերի Քամփնի, ԷլԷլՍի, 6 Research Drive, 
Shelton, Connecticut 06484, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                              Հանրապետություն
Գրանցված է                       08.06.2016

_____________________

Գրանցում No 1712
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1467, 10962, 10967
73 (1) Իրավատեր  Էգիս Ջիյորջիսերդար ՌՏ., 
30-38 Kereszturi ut, Budapest, H-1106, Hungary, HU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Էգիս Ջիյուսերյար 
Էնեռթի., 30-38 Kereszturi ut, Budapest, H-1106, 
Hungary, HU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
            Հանրապետություն
Գրանցված է                        08.06.2016

_____________________

Գրանցում No 1713
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1467, 10962, 10967
73 (1) Իրավատեր Էգիս Ջիյուսերյար Էնեռթի., 
30-38 Kereszturi ut, Budapest, H-1106, Hungary, HU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էգիս Ջիյուսերյար 
Զիեռթի., 30-38 Kereszturi ut, Budapest, H-1106, 
Hungary, HU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի    
                                 Հանրապետություն
Գրանցված է             08.06.2016

_____________________

Գրանցում No 1714
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3167
73 (1) Իրավատեր Էյգիշ Ջիյորջիսերդար Նիլվա-
նոսան Մուկոդո Ռեսզվենթարշաշագ, 30-38 
Kereszturi ut, Budapest, H-1106, Hungary, HU
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էգիս 
Ջիյուսերյար Զիեռթի., 30-38 Kereszturi ut, 
Budapest, H-1106, Hungary, HU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                            Հանրապետություն

Գրանցված է                          08.06.2016
_____________________

Գրանցում No 1715
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7613, 18083, 20289
73 (1) Իրավատեր  Ինվեստ Փարթներշիփ 
Ինք., Columbus Centre, 2nd Floor-Suit 210, Road 
Town, Tortola, British Virgin Island, VG
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՍԱՍ ՅուԷսԷյ 
ԼԼՔ., 220 S KENWOOD #300, GLENDALE, CA, 
91205, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 
                                            Հանրապետություն

Գրանցված է                         13.06.2016
_____________________

Գրանցում No 1716
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1898
73 (1) Իրավատեր  Բյուլ Ս.Ա., B.P. 68, Route 
Jean Jaures, FR-78430, LES CLAYES-SOUS-BOUS, 
France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Բյուլ Ս.Ա.Ս., 
B.P. 68, Route Jean Jaures, FR-78430, LES 
CLAYES-SOUS-BOUS, France, FR
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Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

 Հանրապետություն
Գրանցված է                        13.06.2016

_____________________

Գրանցում No 1717
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No IR 919243
73 (1) Լիցենզատու  ԶԱՕ «Սիստեմա 
Տելեկոմունիկացիի, ինֆորմատիկի ի սվյազի», 
73 (2) Լիցենզառու  «Ղ–Տելեկոմ» ՓԲԸ, ք. 
Երեւան, Արգիշտի 4/1, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը      տրված է 
21.01.2010թ.-ից մինչև 21.01.2035թ.
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

     Հանրապետություն
Գրանցված է                        16.06.2016

_____________________

Գրանցում No 1718
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22834
73 (1) Իրավատեր  «Գոլդեն հարվիսթ» ՍՊԸ, 
գ. Բջնի, 1-ին փող., տուն 22, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Մարկոս 
Գրուպ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Այվազովսկու փ. 12, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

                  Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.06.2016

_____________________

Գրանցում No 1719
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1741
73 (1) Իրավատեր   ԷմՋիԱյ Լաքշըրի Գրուփ 
Ս.Ա., Nidaugasse 35, 2502 Biel, Switzerland, CH
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Քոնքորդ Ուոչ 
Քամփնի Ս.Ա., Silver Tower Place de la Gare 2B, 
Case Postale 2501 Biel/Bienne, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.06.2016

_____________________

Գրանցում No 1720
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2853
73 (1) Իրավատեր  Պերնո Ռիկար Ս.Ա., 12 
place des Etats-Unis, 75016 Paris-France, FR
73 (2) Իրավունքներն ստացող  ՕՕՕ «Ալտայ 
հոլդինգ», Russia, Altaisky krai, 656049, Bar-
naul, Chkalova street 57, RU
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          16.06.2016

_____________________

Գրանցում No 1721
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 19270
73 (1) Իրավատեր  «Բրայթ ինդասթրի» ՍՊԸ, 
Երևան, Մ. Հերացու 18, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Դելթա 
Էլեքթրոնիքս, Ինք., 186 Ruey Kuang Road, 
Neihu, Taipei 114, Taiwan, R.O.C, TW
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                             Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.06.2016

_____________________

Գրանցում No 1722
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12813, 12815, 17316, 18575, 
15766
73 (1) Իրավատեր  Մոնսթըր Բևըրիջ Քորփըրեյշն, 
Դելավերի նահանգի կորպորացիա, 1 Monster 
Way, Corona, California 92879, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող  Էնըրջի 
Բևրիջիս ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն, 2390 Anselmo Drive, Corona, CA 
92879, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

                                    Հանրապետություն
Գրանցված է                        16.06.2016

_____________________
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Տեղեկություններ 
գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

1681    26.01.2015

1815  29.12.2015

1990  13.11.2015

2131  15.11.2015

2230  24.10.2015

2358  04.11.2015

2373  14.11.2015

2712  12.10.2015

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2793    24.10.2015

2805    09.10.2015

2811     26.03.2015

2822    13.11.2015

2917    24.10.2015

2919    24.10.2015

2921    19.11.2015

2926    21.11.2015

2941    07.11.2015

2952    27.02.2015

2963    11.04.2015

2996    07.08.2015

3017    27.09.2015

Տեղեկություններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության

 դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

      127U             24.07.2016

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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№ 07/1 
01 .07 . 20 16

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
Գյուտի արտոնագրի գործողության վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на изобретения

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմումի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողության 
վերականգնելու  թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 2505 A 17.06.2016թ. 21.06.2016թ.

Ուղղում  
Поправка

    

    2016թ. N 6/1 պաշտոնական տեղեկագրի «Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին» 
բաժնում N2234 B գրանցման համար ունեցող գյուտին վերաբերող Արտոնագրաունակության մասին 
գործակալության եզրակացությանը տվյալներում հավակնության սահմանման մեջ 18-րդ կետը պետք 
է լինի՝ «Մանրաթելեր` կապակցված ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսով»:

В официальном бюллетене N 6/1 за 2016г. в разделе «Сведения  о выданных патентах» в 
сведениях, касающихся Заключения Агентства о патентоспособности изобретения N2234 B, в 18-ом 
пункте формулы изобретения должно быть: «Волокна, соединенные латексом в соответствии с 7 или 
8 пунктом».



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

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

(51) 2016.01 (11) 3027 (13) A
C30B29/00
H01L21/00

(21) AM20160029 (22) 30.03.2016
(72) Гагик Айвазян (AM), Карен Айвазян (AM), 
Лаура Лахоян (AM) 
(73) Гагик Айвазян, 0101, Ереван, Аван, уч-к 
Саят-Нова 8, кв.27 (AM), Карен Айвазян, 0101, 
Ереван, Аван, уч-к Саят-Нова 8, кв.27 (AM), 
Лаура Лахоян, 0101, Ереван, Аван, уч-к Даниел 
Варужан 10, кв.19 (AM) 
(54) Способ изготовления солнечных эле-
ментов с фронтальной антиотражающей 
поверх ностью
(57)   Изобретение относится к области пре обра-
зования солнечной энергии  непосредственно 
в электрическую, в частности, к способу 
изготовления  полупроводниковых  солнечных 
элементов с фронтальной антиотражающей 
поверхностью.

Фронтальную поверхность кремниевой 
подложки подвергают ионно-плазменной 
обработке в пассивирующей и травильной 
среде в режиме формирования слоя черного 
кремния, затем пассивируют слой черного 
кремния. Пассивирование осуществляют ионно-
плазменной обработкой слоя черного кремния в 
среде пассивирующего газа.

Изобретение позволяет упростить способ 
изготовления полупроводниковых  солнечных 
элементов с фронтальной антиотражающей 
поверхностью и повысить КПД, 1ил.

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3028 (13) A
E02B 9/00
F03B 15/00

(21) AM20140179 (22) 25.12.2014
(72) Гурген Аветисян (AM), Арман Симонян (AM) 
(73) Гурген Аветисян, 3115, Гюмри, Тимирязева 
32 (AM) 
(54) Малая гидроэлектростанция
(57) Изобретение относится к области исполь-
зования возобновляемых источников энергии. 

Малая гидроэлектростанция имеет 
напорный трубопровод со своим клапаном, 
первичную насос-турбину со своим входным 
клапаном, электрический генератор и обходящий 
первичную насос-турбину трубопровод со 
своим клапаном. Первичная насос-турбина 
устройства также имеет  выходной клапан.
Перед обходящим первичную насос-турбину 
трубопроводом установлены дополнительные 
входные и выходные клапаны первичной насос-
турбины. К выходу трубопровода первичной 
насос- турбины, до трубопровода обходящего 
первичную насос-турбину, со своим входным 
клапаном, присоединена вторая насос-турбина 
со своим электрическим генератором.   Вторая 
насос-турбина, со своим выходным клапаном 
соединяется с отходящим трубопроводом.
 Повышается производительность работы 
малых гидроэлектростанций, 1 ил.. 

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3029 (13) A
F03D 3/00

(21) AM20140178 (22) 25.12.2014
(72) Гурген Аветисян (AM), Анаит Гаспарян (AM) 
(73) Гурген Аветисян, 3115, Гюмри, Тимирязева 
32 (AM) 
(54) Ветровая электростанция
(57) Электростанция содержит ветродвигатель, 
ротор которого с вертикальной осью, 
электрический генератор, башню и 
регулирующее приспособление параметров 
электрического тока. Внешняя поверхность 
башни  - обтекаемая. Образующая внешней 
поверхности имеет вид кривой второго порядка 
или близкой к ней. Верхняя горизонтальная 
площадь башни меньше основания башни.

В одном из примеров осуществления 
ротор установлен в металлическом каркасе, 
содержащем по крайней мере одну вертикальную 
опору.

В другом из примеров осуществления каркас 
с помощью тросов прикреплен к фундаменту 
электростанции.

Повышается к.п.д. ветродвигателя, 6 ил..
_____________________

Сведения о выданных патентах
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

(51) 2016.01 (11) 3030 (13) A
F16L 55/00

(21) AM20140176 (22) 25.12.2014
(72) Гурген Аветисян (AM) 
(73) Гурген Аветисян, 3115, Гюмри, Тимирязева 
32 (AM) 
(54) Гаситель колебаний давления в трубо-
проводе
(57) Изобретение относится к области 
управления давлением и расходом жидкости 
в трубопроводных системах и может быть 
использовано в энергетике, в трубопроводном 
транспорте, в нефтепроводах, в газопроводах, в 
теплоснабжении и в водоснабжении.

Гаситель содержит корпус, U-образную 
соединяющую трубу, направленную вниз по 
отношению к трубопроводу. Посредством 
соединяющей трубы корпус сообщается с 
трубопроводом. Площадь поперечного сечения 
U-образной соединяющей трубы больше или 
равна 2,5% площади поперечного сечения 
трубопровода.

Обеспечивается гашение низкочастотных 
колебаний давления, повышается продук-
тивность работы гасителя, 5 ил.. 

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3031 (13) A
F16L55/00

(21) AM20140177 (22) 25.12.2014
(72) Гурген Аветисян (AM) 
(73) Гурген Аветисян, 3115, Гюмри, Тимирязева 
32 (AM) 

(54) Стабилизатор колебаний давления
(57) Изобретение относится к области 
управления колебаниями давления и расхода 
газа и жидкости в трубопроводных системах. 

Стабилизатор имеет корпус и соосно 
установленную в нем перфорированную трубу. 
Длина полости корпуса равна половине длины 
волны пульсации давления, причем, длина 
перфорированной части центральной трубы 
меньше длины полости корпуса и установлена в 
середине центральной трубы. 

Повышается интенсивность гашения 
колебаний, 2 ил..  

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3032 (13) A
F16L55/00

(21) AM20140180 (22) 25.12.2014
(72) Гурген Аветисян (AM) 
(73) Гурген Аветисян, Гюмри, Тимирязева 32 (AM) 
(54) Стабилизатор колебаний давления
(57) Изобретение относится к области 
управления колебаниями давления и расхода 
газа и жидкости в трубопроводных системах. 

Стабилизатор колебаний давления имеет 
корпус, установленную в нем центральную трубу 
и трубы, с помощью которых обеспечивается 
сообщение между полостью центральной трубы  
и полостью корпуса. Трубы-спиралеобразные и 
вплотную намотаны на центральную трубу. 

Повышается надежность стабилизатора, 3 
ил.. 

_____________________



ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ



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

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

Сведения о выданных патентах

(51) 2016.01 (11) 460  (13) U
E04F 19/00

(21) AM20140175U (22) 25.12.2014
(72) Володя Восканян (AM) 
(73) Володя Восканян, 0005, Ереван, Арцахи 8, 
кв. 10 (AM) 
(54) Разделитель плиток
(57) Полезная модель относится к области 
строительства, в частности к разделителям, 
используемым при укладке плиток с 
равномерными и неравномерными зазорами. 

Разделитель плиток имеет крылья разных 
размеров, совпадающими с координатными 
осями. Основания крыльев соединены 
друг с другом,  оси двух самых больших 
крыльев  параллельны. Основание самого 
большого крыла и перпендикулярные к этому 
крылу оси остальных крыльев находятся в 
одной плоскости, при чем на разных крыльях 
выполнены различного вида выемки. 

Расширяются возможности применения 
разделителя, 281 ил.. 

_____________________
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№07/1

01 .07 . 20 16

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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