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ԳյÊտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նÊյնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի

 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը 
 A գյÊտի արտոնագիր 
 B արտոնագրաÊնակÊթյան մասին եզրակացÊթյÊն 
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 ցÊցահանդեսային առաջնÊթյան թվականը
31 առաջին հայտի համարը
32 առաջին հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
45 գյÊտի արտոնագիր տալÊ մասին տեղեկÊթյÊնների 
 հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցÊցիչը(ները)
54 գյÊտի անվանÊմը
56 տեղեկատվÊթյան աղբյÊրներ
57 գյÊտի ռեֆերատը կամ հավակնÊթյան սահմանÊմը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը, 
 որից զատված է տվյալ հայտը
72 գյÊտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փÊլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը
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ՏեղեկÊթյÊններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2016.01 (11) 3022 (13) A
A61Q3/00

(21) AM20140160 (22) 24.11.2014
(72) Ստեփան Հար�թյ�նյան (AM), Նարինե 
Գրիգորյան (AM) 
(73) Ստեփան Սամվելի Հար�թյ�նյան, 0078, 
Երևան, Շինարարների 10/1, բն. 132 (AM) 
(54) ԵղÊնգների խնամքի միջոց
(57) Գյ�տը վերաբեր�մ է կոսմետոլոգիային, 
մասնավորապես՝ եղ�նգների խնամքի 
միջոցներին և կարող է օգտագործվել 
եղ�նգների կ�տիկ�լաների մշակման և 
եղ�նգների ամրացման համար: 

Եղ�նգների խնամքի միջոցը ներառ�մ է 
հետևյալ բաղադրիչները՝ ռետինոլ ացետատի 
33000МЕ 12 դեղապատիճ և 30-ական գրամ 
33%-անոց ջրածնի պերօքսիդ և 10%-անոց 
գլիցերին:

Միջոցը պատրաստված է հեղ�կի ձևով:
Ընդլայնվ�մ է եղ�նգների խնամքի 

միջոցների տեսականին: Ստեղծված միջոցն 
�նի կ�տիկ�լայի մշակման և բ�ժման բարձր 
արդյ�նավետ�թյ�ն:

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3023 (13) A
C25D11/00

(21) AM20150155 (22) 30.11.2015
(72) Ռաֆիկ Բալասանյան (AM), Ռադիկ 
Կոստանյան (AM) 
(73) ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտ�թյ�ն-
ների ինստիտ�տ (AM) 
(54) ԱլյÊմինե իրի վրա սիլիցիÊմ պարÊնակող 
մակերևÊյթի ստացման եղանակ
(57) Գյ�տը վերաբեր�մ է նյ�թագիտ�թյանը, 
մասնավորապես՝ ալյ�մինե  իրի վրա սիլիցի�մ 
պար�նակող մակերև�յթի ստացման   
եղանակին:

Էլեկտրոդներն ընկղմ�մ են էլեկտրոլիտի 
մեջ, միացն�մ են հաստատ�ն հոսանքին և 
ենթարկ�մ էլեկտրոլիզի, ընդ որ�մ, որպես 
կատոդ վերցված է ալյ�մինե իր: Որպես 
էլեկտրոլիտ օգտագործ�մ են ջ�ր, որպես անոդ 
օգտագործ�մ են չժանգոտվող պողպատ, իսկ 
էլեկտրոլիզն իրականացն�մ են հաստատ�ն 
հոսանքի 0,0015-0,003 Ա/սմ2 մեծ�թյան 

արժեքի պայման�մ  2-8 ժամվա ընթացք�մ:
Պարզեցվ�մ է եղանակը:

(74) Արեգ Պետրոսյան
_____________________
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(51) 2016.01 (11) 2234 (13) B
C08F 36/00
C08F 2/00
C08F 14/00
C08L 11/00
C09J 11/00

(21) AM20070100 (22) 19.09.2007
(31) 102006045128.7, (32) 25.09.2006, (33) DE
(72) Լոթար Ռայֆ (DE), Քրիստիան Լենտե (DE) 
(73) Լենգսեսս Դոյչլանդ ԳմբՀ (DE) 
(54) Քլորապրենի հոմոպոլիմերի կամ քլորա-
պրենի համապոլիմերի լատեքսի ստացման 
եղանակ, լատեքս և դրա կիրառÊմը
(57) 1. Քլորապրենի հոմոպոլիմերի կամ քլորա-
պրենի համապոլիմերի և մեկ կամ համա-
պատասխան դեպքում` մի քանի լրացուցիչ 
համապոլիմերացման ընդ�նակ չհագեցած մոնո-
մերների լատեքսի ստացման եղանակ` էմ�լսային 
պոլիմերացման միջոցով և նպատակային 
արգասիքի հետագա անջատմամբ. տարբեր-
վում է նրանով, որ սկսած սկզբնական Ts 
ջերմաստիճանից էմուլսային պոլիմերացման 
ընթաց քում պոլիմերացման ջերմաստիճանը 
բարձրացն�մ են՝
ա) առնվազն 3°C-ով Ts սկզբնական ջերմաս-
տիճանից բարձր մինչև 50% փոխարկ�մ և նաև 
հետո
բ) առնվազն 6°C-ով Ts սկզբնական ջերմաս-
տիճանից բարձր մինչև 90% փոխարկում, 
ընդ որ�մ, Ts սկզբնական ջերմաստիճանը և 
էմուլսային պոլիմերացման ջերմաստիճանը 
պահ�մ են 0°C-70°C միջակայք�մ։
2. Եղանակն ըստ 1-ին կետի. տարբերվ�մ է 
նրանով, որ Ts սկզբնական ջերմաստիճանը 
և էմ�լսային պոլիմերացման ջերմաստիճանը 
պահում են 10-60°C միջակայքում, մասնա-
վորապես` 35-50°C ջերմաստիճան�մ։
3. Եղանակն ըստ 1-2-րդ կետերից ցանկացածի. 
տարբերվ�մ է նրանով, որ սկսած Ts սկզբնական 
ջերմաստիճանից էմուլսային պոլիմերացման 
ընթացքում պոլիմերացման ջերմաստիճանը 
բարձրացն�մ են՝
ա) առնվազն 5°C -ով Ts սկզբնական ջերմաս-
տիճանից բարձր մինչև 50% փոխարկ�մ և նաև 
հետո

բ) առնվազն 6°C-ով, գերադասելիորեն գոնե 
8°C-ով, Ts սկզբնական ջերմաստիճանից բարձր 
մինչև 90% փոխարկ�մ։
4. Եղանակն ըստ 1-3-րդ կետերից ցանկացածի. 
տարբերվում է նրանով, որ պոլիմերացման 
ջերմաստիճանը բարձրացն�մ են փ�լերով կամ 
անընդհատորեն։
5. Եղանակն ըստ 1-4-րդ կետերից ցանկացածի. 
տարբերվում է նրանով, որ որպես մոնոմեր 
օգտագործ�մ են քլորապրենը և մեկ կամ մի 
քանի լրաց�ցիչ համապոլիմերացման ընդ�նակ 
չհագեցած մոնոմերներ, որոնք ունեն 3-12 
ածխածնի ատոմ և 1 կամ 2 համապոլիմերացման 
ընդ�նակ C=C կրկնակի կապ յ�րաքանչյ�ր 
մոլեկուլի հաշվարկով, և գերադասելիորեն 
հանդիասան�մ են 2,3 երկքլորբ�տադիեն և 
1-քլորբ�տադիեն։
6. Եղանակն ըստ 1-5-րդ կետերից ցանկացածի. 
տարբերվ�մ է նրանով, որ պրոցեսը իրակա-
նացնում են պարբերականորեն կամ շարու-
նակական կերպով։
7. Քլորապրենի հոմոպոլիմերի կամ քլորապրենի 
համապոլիմերի և մեկ կամ համապատասխան 
դեպքում` մի քանի լրացուցիչ համապոլիմե-
րացման ընդունակ չհագեցած մոնոմերների 
լատեքս, որը հնարավոր է ստանալ ըստ 1-6-րդ 
կետերից ցանկացածի եղանակով. տարբերվ�մ 
է նրանով, որ հոմոպոլիմերը կամ համապոլիմերն 
�նի 23°С ջերմաստիճան�մ տոլ�ոլ�մ որոշված 
ավելի քան 60 կշռ. %, մասնավորապես` ավելի 
քան 80 կշռ.% դոնդողի պարունակություն, 
ինչպես նաև քլորապրենի դիմերների ցածր 
պար� նակ�թյ�ն։
8. Ըստ 7-րդ կետի լատեքս. տարբերվում է 
նրանով, որ 23°C ջերմաստիճան�մ տոլ�ոլ�մ 
�նի դոնդողի ավելի քան 90% պար�նակ�թյ�ն։
9. Ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի կիրառ�մը 
ջրային հիմքով դիսպերսային կպչ�ն նյ�թերի 
արտադր�թյան մեջ` ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի 
լատեքսի օգտագործմամբ կամ որպես միակ 
լատեքսային բաղադրիչ, կամ այլ լատեքսների 
հետ խառն�րդ�մ։
10. Ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի կիրառ�մը 
կաղա պարված փրփրապլաստից պատրաստ-
վածքների արտադր�թյան մեջ՝ ըստ 7-րդ կամ 

ԱրտոնագրաÊնակÊթյան մասին
 գործակալÊթյան  եզրակացÊթյÊնները
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8-րդ կետի լատեքսի օգտագործմամբ կամ 
որպես միակ լատեքսային բաղադրիչ, կամ այլ 
լատեքսների հետ խառն�րդ�մ։
11. Ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի կիրառ�մը 
մանրաթելերի կապակցման համար՝ ըստ 7-րդ 
կամ 8-րդ կետի լատեքսի օգտագործմամբ կամ 
որպես միակ լատեքսային բաղադրիչ, կամ այլ 
լատեքսների հետ խառն�րդ�մ։
12. Ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի կիրա-
ռ�մը գործվածքների տոգորման համար՝ ըստ 
7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի օգտագործմամբ 
կամ որպես միակ լատեքսային բաղադրիչ, կամ 
այլ լատեքսների հետ խառն�րդ�մ՝ ըստ 7-րդ 
կամ 8-րդ կետի լատեքսի օգտագործմամբ կամ 
որպես միակ լատեքսային բաղադրիչ, կամ այլ 
լատեքսների հետ խառն�րդ�մ։
13. Ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի կիրա-
ռումը բիտումի կամ բիտումանման նյութերի 
կատարելագործման (որակի բարձրացման) 
համար՝ ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի 
օգտագործմամբ կամ որպես միակ լատեք-
սային բաղադրիչ, կամ այլ լատեքսների հետ 
խառն�րդ�մ։

14. Ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի կիրա-
ռումը ջրասուզական պատրաստվածքների 
արտա դր�թյան մեջ՝ ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի 
լատեքսի օգտագործմամբ կամ որպես միակ 
լատեքսային բաղադրիչ, կամ այլ լատեքսների 
հետ խառն�րդ�մ։
15. Դիսպերսային կպչ�ն նյ�թ` հիմնված ըստ 
7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի վրա։
16. Կաղապարված փրփրապլաստից պատ-
րաստ վածքներ` հիմնված ըստ 7-րդ կամ 8-րդ 
կետի լատեքսի վրա։
17. Գործվածքներ` տոգորված ըստ 7-րդ կամ 8-րդ 
կետի լատեքսով։
18. Մանրաթելեր` կապակցված ըստ 7-րդ կամ 
8-րդ կետի լատեքսով։
19. Բիտ�մ կամ բիտ�մապար�նակ նյ�թեր` 
կատարելագործված ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի 
լատեքսի միջոցով։
20. Թաթախովի պատրաստվածքներ` հիմնված 
ըստ 7-րդ կամ 8-րդ կետի լատեքսի վրա։

_____________________
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նÊյնականացման 
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 գործողÊթյան ենթադրյալ ավարտը
210 հայտի համարը
220 հայտի ներկայացման թվականը
230 ցÊցահանդեսային կամ այլ առաջնÊթյան թվականը
310 առաջին հայտի համարը
320 կոնվենցիայով առաջնÊթյան թվականը
330 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
442 հայտի հրապարակման թվականը
511 ապրանքների և (կամ) ծառայÊթյÊնների ցանկը
526 չպահպանվող տարրեր
540 ապրանքային նշանը
551 կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
554 ծավալային նշան
555       հոլոգրաֆիական նշան
556 ձայնային նշան
591 գÊյնը և գÊնային համակցÊթյÊնը
             իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
730  նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740 արտոնագրային հավատարմատար

 646

 526

 740
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(210) 20150154  (111) 24480
(220) 13.02.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. ս�րճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ, 

տապիոկա, սագո, ս�րճի փոխարինիչներ, 
ալյ�ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հր�շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սո�սներ (համեմ�նք). 
համեմ�նք. սառ�յց:

_____________________

(210) 20150158  (111) 24481
(220) 13.02.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. ս�րճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ, 

տապիոկա, սագո, ս�րճի փոխարինիչներ, 
ալյ�ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հր�շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սո�սներ (համեմ�նք). 
համեմ�նք. սառ�յց: 

_____________________

ՏեղեկÊթյÊններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

(210) 20150163  (111) 24482
(220) 13.02.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. ս�րճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ, 

տապիոկա, սագո, ս�րճի փոխարինիչներ, 
ալյ�ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հր�շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սո�սներ (համեմ�նք). 
համեմ�նք. սառ�յց: 

_____________________

(210) 20150164  (111) 24483
(220) 13.02.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 13.02.2025
(730) «Գրանդ քենդի» հայ-կանադական ՀՁ 
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM 
(442) 05.03.2015
(540) 

(511) 
դաս 30. ս�րճ, թեյ, կակաո, շաքար. բրինձ, 

տապիոկա, սագո, ս�րճի փոխարինիչներ, 
ալյ�ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հր�շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. 
աղ, մանանեխ. քացախ, սո�սներ (համեմ�նք). 
համեմ�նք. սառ�յց: 

_____________________
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(210) 20150708 (111) 24484
(220) 26.05.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 26.05.2025
(730) Լևոն Ներսիսյան, Երևան, Նորաշխարհյան 
փ., շ. 17/89, AM 
(442) 16.06.2015
(540) 

(511) 
դաս 39. ճանապարհորդ�թյ�նների կազ-

մա կերպ�մ:
_____________________

(210) 20150917  (111) 24485
(220) 26.06.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյ�նաբերական հանգ�յց, 
Գործարանային 10, AM 
(442) 17.07.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ�մ է բաց 
և մ�գ կապ�յտ, սպիտակ, մ�գ մոխրագ�յն և 
արծաթագ�յն գ�նային համակց�թյամբ:

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխել� պիտ�յքներ. 

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

_____________________

(210) 20151197  (111) 24486
(220) 17.08.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 17.08.2025
(730) «Թամարա և Անի» ՍՊԸ, Երևան, Դավ-
թաշեն 3-րդ թաղ, 10/9, AM 
(442) 05.10.2015
(540) 

(511) 
դաս 41. ակադեմիաներ (�ս�ց�մ), 

կրկնօրինակ�մ, դաստիարակ�մ նախա-
դպրոցական հիմնարկներ�մ, ֆիզիկական 
դաստիարակ�թյ�ն, տեղեկատվ�թյ�ն 
կրթ� թյան և դաստիարակ�թյան հարցերով, 
տեղեկատվ�թյ�ն հանգստի հարցերով, 
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տեղեկատվ�թյ�ն զվարճ�թյան հարցերով, 
առողջարարական ակ�մբներ, զվարճանքի 
և մշակ�թա-լ�սավորական ակ�մբներ, 
կրոնական կրթ�թյ�ն, մարմնամարզ�թյան 
�ս�ց�մ, հեռակա �ս�ց�մ, գործնական 
հմտ�թյ�նների �ս�ց�մ (ց�ցադրմամբ), 
պարահանդեսների կազմակերպ�մ, ց�ցա-
հանդեսների կազմակերպ�մ մշակ�թա-
լ�սավորական նպատակներով, հանգստի 
կազմակերպ�մ, վեհաժողովների (կոնգրես-
ների) կազմակերպ�մ և անցկաց�մ, սեմի-
նարների կազմակերպ�մ և անցկաց�մ, 
սիմպոզի�մների կազմակերպ�մ և անցկաց�մ, 
կոնֆերանսների կազմակերպ�մ և անցկաց�մ, 
հմտ�թյ�նների �ս�ցման կազմակերպ�մ 
և անցկաց�մ, գեղեցկ�թյան մրց�յթների 
կազմակերպ�մ, �ս�մնական կամ զվարճալի 
մրցանակաբաշխ�թյ�նների կազմակերպ�մ, 
հանգստի բազաներ�մ զվարճ�թյ�նների 
կազմակերպ�մ, սպորտային մրց�մների 
կազմակերպ�մ, մասնագիտական կողմնո-
րոշ�մ (խորհ�րդներ կրթ�թյան կամ 
�ս�ցման հարցերով), սպորտային ճամ-
բարներ, հանդիպ�մների ծրագրերի կազմ�մ 
(զվարճ�թյ�ններ), թանգարանների ծառա-
յ�թյ�ններ (շնորհանդեսներ, ց�ցա-
հանդեսներ), կրթադաստիարակչական 
ծառա յ�թյ�ններ, նվագախմբերի ծառա-
յ�թյ�ններ. ներկայաց�մների տոմսերի 
ամրագր�մ, ներկայաց�մների կազմակերպ�մ 
(իմպրեսարիոների ծառայ�թյ�ններ), թատե-
րականացված ներկայաց�մներ, տեսագր�մ, 
միկրոֆիլմերի, մ�լտֆիլմերի կամ կինոֆիլ-
մերի և տեսաֆիլմերի ստեղծ�մ, (մասնավո-
րապես` մշակ�յթային և տեղեկատվական 
նպատակներով). տեսագր�թյ�նների մոն-
տաժ�մ. զվարճ�թյ�ններ, հեռ�ստատեսային 
զվարճալի հաղորդ�մներ, զվարճալի 
ռադիոհաղորդ�մներ, հյ�րերի զբաղեցման 
(զվարճացման) կազմակերպ�մ, լ�սա-
նկարչական ռեպորտաժներ, լ�սանկար�մ, 
շո� ծրագրեր. մասնավորապես` հաղորդ�մներ 
դաստիարակչական, կրթական, սոցիալական 
պատասխանատվ�թյանը վերաբերող և 
հոգեբանական �ղղ�թյ�ններով. գրքերի, 
ամսագրերի, պարբերականների, թերթերի, 
գովազդային նյ�թերի հրատարակ�մ, 
գրքերի և պարբերականների ինտերակտիվ 

հրապարակ�մ, տեքստային նյ�թերի 
հրապարակ�մ, թարգմանիչների ծառա-
յ�թյ�ններ. դիսկոտեկներ, գիշերային ակ�մբ-
սրճարաններ, երաժշտասրահներ, զվարճանքի 
(ատրակցիոն խաղերի) զբոսայգիներ, թվային 
պատկերման ձևավոր�մ:

_____________________

(210) 20151200  (111) 24487
(220) 17.08.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 17.08.2025
(730) Ուոլթոն Ինթըրնեշնլ Լթդ., KY 
(442) 05.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակ�մներից 

պարագաներ. սնդ�կներ, պայ�սակներ, 
ծովափի պայ�սակներ, ձեռքի պայ�սակներ, 
պորտպլեդներ, գոտկատեղին կրվող 
պայ�սակներ, պարկիկներ, տափակ 
ճամպր�կներ, ճամփորդական ճամպր�կներ 
և պայ�սակներ, կոստյ�մների համար 
պայ�սակներ,  �ղեպայ�սակներ, կաշվե իրեր 
փաստաթղթերի համար, թղթապայ�սակներ, 
դիպլոմատներ, պորտմաններ, �ղեբեռ, 
քսակներ, դրամապանակներ, անձրևի 
հովանոցներ, արևի հովանոցներ, 
ձեռնափայտեր, գավազաններ, կրեդիտ 
քարտերի թղթապանակներ և պայ�սակներ, 
թիկնապայ�սակներ, մեջքի պայ�սակներ, 
կռնապայ�սակներ, �սին գցել� պայ�սակներ, 
դպրոցական պայ�սակներ, փոկով 
պայ�սակներ, տնտեսական պայ�սակներ, 
սպորտային պայ�սակներ, մարզիկների 
պայ�սակներ, գրքերի պայ�սակներ, 
իրատոպրակներ, քսակներ դրամի համար, 
�սով գցած պայ�սակներ, �սափոկեր, 
բանալիների պատյաններ (կաշվե իրեր), 
կաշվե պայ�սակներ կտրոնների համար, 
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թղթապանակներ չեկագրք�յկների համար,  
մասեր և կցամասեր վերոնշյալ ապրանքների 
համար. բոլորն ընդգրկված 18-րդ դաս�մ.

դաս 25. հագ�ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ. 
հագ�ստ բմբ�լից, կաշվե հագ�ստ, վարտիք, 
բաճկոններ, ջինսեր, տաբատներ (շալվարներ, 
անդրավարտիքներ), փոխաններ, շորտեր, 
բազկապատներ (թևքածալեր), շապիկներ 
(բլ�զներ), ամենօրյա շապիկներ (բլ�զներ), 
ամենօրյա վերնազգեստ, ֆ�տբոլկաներ, 
անթևք ֆ�տբոլկաներ, մայկաներ, հագնել� 
սպիտակեղեն, բանվորական բլ�զներ, 
շրջազգեստներ, բաճկոնակներ, ժիլետներ, 
մանտո (կանացի լայն վերարկ�, հիմնական�մ 
մորթեղենից), ֆ�ֆայկա, սպորտային 
համազգեստ, սպորտային տրիկոտաժեղեն, 
հագ�ստ ջերսիից, սպորտային շապիկներ 
(բլ�զներ), կոմբինեզոններ, մարզական 
համազգեստ, փարաջաներ, կանացի 
զգեստներ, պ�լովերներ, սվիտերներ, 
անթևք ֆ�ֆայկաներ, կարդիգաններ, 
ներքնազգեստ, գլխակապեր (գլխի ծածկոց-
ներ), շորագլխարկներ, բոլորագլխարկներ, 
վզպատներ, փողկապներ, գ�լպաներ, 
գոտիներ (հագ�ստ), զանկապաններ, 
գամաշներ (ճարմանդներ), երկար գ�լպաներ, 
զ�գագ�լպաներ, կրծկալներ, կիսակոշիկներ, 
երկարաճիտ կոշիկներ, տնային (կիսա) 
կոշիկներ.

դաս 35. կաշի և կաշվի նմանակ�մներից 
պարագաների, սնդ�կների, պայ�սակների, 
ծովափի պայ�սակների, ձեռքի պայ�սակների, 
պորտպլեդների, գոտկատեղին կրվող պայ�-
սակների, պարկիկների, տափակ ճամպր�կ-
ների, ճամփորդական ճամպր�կների և 
պայ� սակների, կոստյ�մների համար 
պայ�սակների, �ղեպայ�սակ ների, փաս-
տա  թղթերի համար կաշվե իրերի, թղթա  պա-
յ�սակների, դիպլոմատների, պորտ մանների, 
բանալիների քսակների, �ղեբեռի, քսակ-
ների, թղթապանակների, բանալիների 
կախազարդերի, անձրևի հովանոցների, արևի 
հովանոցների, ձեռնափայտերի, գավազան-
ների, կրեդիտ քարտերի թղթապանակների 
և պայ�սակների, թիկնապայ�սակների, 
մեջքի պայ�սակների, կռնապայ�սակների, 
�սին գցել� պայ�սակների, դպրոցական 
պայ�սակների, փոկով պայ�սակների, 

տնտեսական պայ�սակների, սպորտային 
պայ�սակների, մարզիկների պայ�սակների, 
գրքերի պայ�սակների, իրատոպրակների, 
դրամապանակների, �սով գցած պայ�սակ-
ների, �սափոկերի, բանալիների պատյանների 
(կաշվե իրեր), կտրոնների համար պայ�-
սակների, վերոնշյալ ապրանքների մասերի 
և կցամասերի, նորաձև պարագաների, 
հագ�ստի, կոշկեղենի, գլխարկների,  բաճ-
կոնների, ջինսերի, տաբատների (շալվարների, 
անդրա վարտիքների), փոխանների, շորտերի, 
բազկապատների (թևքածալերի), շապիկների 
(բլ�զների), ամենօրյա շապիկների (բլ�զների), 
ամենօրյա վերնազգեստի, ֆ�տբոլկաների, 
անթևք ֆ�տբոլկաների, մայկաների, հագնել� 
սպիտակեղենի, բանվորական բլ�զների, 
շրջազգեստների, բաճկոնակների, ժիլետների, 
մանտոյի (կանացի լայն վերարկ�, հիմնա-
կան�մ մորթեղենից), ֆ�ֆայկայի,  սպորտային 
համազգեստի,   սպորտային տրիկոտաժեղենի,  
ջերսիից հագ�ստի, սպորտային շապիկների 
(բլ�զների), կոմբինեզոնների, կանացի զգեստ-
ների, պ�լովերների, սվիտերների, անթևք 
ֆ�ֆայկաների, կարդիգանների, ներքնա-
զգեստի, գլխակապերի (գլխի ծածկոցների), 
շորագլխարկների, բոլորագլխարկների, 
վզպատ ների, փողկապների, գ�լպաների, 
գոտի ների (հագ�ստ), զանկապանների, 
գամաշ ների (ճարմանդներ), երկար 
գ�լպաների, զ�գագ�լպաների, կրծկալների, 
կիսակոշիկների, երկարաճիտ կոշիկների, 
տնային (կիսա) կոշիկների մանրածախ 
կամ մեծածախ վաճառքի ծառայ�թյ�ններ. 
վերոնշյալ ապրանքների մանրածախ 
վաճառքի ծառայ�թյ�նների ապահով�մ 
համացանցի և այլ տեղական կամ համաշ-
խարհային համակարգչային ցանցերի 
միջոցով. հասցեատերերի ց�ցակի, փոստի, 
հեռախոսի և կապի �  հեռակապի բոլոր 
պատվերների հավաքագր�մ, գովազդային 
նյ�թերի տարած�մ, գործառն�թյ�նների  
խորհրդատվ�թյ�ն և գործառն�թյան կառա-
վարման ծառայ�թյ�ններ, գովազդ, ապրանքի 
ց�ցադրման ծառայ�թյ�ններ, հրապարակ ման 
ծառայ�թյ�ններ, շ�կայի և առաջխաղաց ման 
ծառայ�թյ�ններ, շ�կայի հետազո տ�թյան և 
վերլ�ծ�թյան ծառայ�թյ�ններ, ներմ�ծման 
և (կամ) արտահանման գործակալ�թյ�նների 
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ծառայ�թյ�ններ, գործառն�թյան նպատակով 
ապրանքների մատակարարման և գնման 
ծառայ�թյ�ններ, ց�ցափեղկերի ձևավոր�մ. 
բոլորն ընդգրկված 35-րդ դաս�մ:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151273  (111) 24488
(220) 28.08.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 28.08.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքո� (Բրենդս) 
Ինք., US 
(442) 18.09.2015
(310) UK00003100291  (320) 20.03.2015  (330) GB
(540) 

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

խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լ�ցկի. 
ծխել� պիտ�յքներ:
(740) Զար�հի Ման�կյան

_____________________

(210) 20151379  (111) 24489
(220) 19.09.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 19.09.2025
(730) «Սմարտ ԷՄԹԻ»  ՍՊԸ, Երևան, Կ�յբիշև 
13, AM 
(442) 19.10.2015
(540) 

(526) «Accounting & Finance» գրառ�մն ինքն-
�ր�յն պահպան�թյան օբյեկտ չէ:

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

դաս 35. կազմակերպ�թյ�նների հաշվա -
պահական և խորհրդատվական ծառայ�-
թյ�ններ.

դաս 41. դասընթացներ:
_____________________

(210) 20151454  (111) 24490
(220) 02.10.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 02.10.2025
(730) Սոֆյա Յ�րիի Իշխանյան, Երևան, Դրոյի 
8/2, բն. 4, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 38. ռադիոհաղորդ�մ, հեռ�ստա-

հաղորդ�մ, փոստ (էլեկտրոնային), լրատվական 
գործակալ�թյ�ններ, արբանյակային հեռար-
ձակ�մ, հեռարձակ�մ:

_____________________

(210) 20151455  (111) 24491
(220) 02.10.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 02.10.2025
(730) Սոֆյա Յ�րիի Իշխանյան, Երևան, Դրոյի 
8/2, բն. 4, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 38. ռադիոհաղորդ�մ, հեռ�ստա-

հաղորդ�մ, փոստ (էլեկտրոնային), լրատվական 
գործակալ�թյ�ններ, արբանյակային հեռար-
ձակ�մ, հեռարձակ�մ: 

_____________________
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(210) 20151487  (111) 24492
(220) 14.10.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 14.10.2025
(730) ՍԹԲԱԹ Ինթըրնեշնլ Քո. Լիմիթիդ, HK 
(442) 18.11.2015
(310) UK00003105936  (320) 27.04.2015  (330) UK
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ�մ է սպի-
տակ, երկնագ�յն, սև, ոսկեգ�յն և կաթնա գ�յն 
գ�նային համակց�թյամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20151509  (111) 24493
(220) 20.10.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 20.10.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, ք. 
Մասիս, Արդյ�նաբերական հանգ�յց, Գործա_
րանային 10, AM 
(442) 05.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 34. ծխախոտ. ծխել� պիտ�յքներ. 

լ�ցկի:
_____________________

(210) 20151547  (111) 24494
(220) 29.10.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 29.10.2025
(730) «Թեքնոլոջի ընդ սայնս դայնամիքս» ՍՊԸ, 
Երևան, Մաշտոցի 45ա, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(526) «CLUB» բառն ինքն�ր�յն պահպան�թյան 
օբյեկտ չԷ:
(511) 

դաս 41. կրթ�թյ�ն (դաստիարակ�թյ�ն, 
�ս�ց�մ). �ս�մնական գործընթացի ապա-
հով�մ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայ�թյ�ններ և հետազոտ�թյ�ններ և 
դրանց հետ կապված մշակ�մներ. արդյ�նաբե-
րական վերլ�ծ�մներ և հետազոտ�թյ�ններ. 
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի 
մշակ�մ և կատարելագործ�մ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20151565  (111) 24495
(220) 30.10.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 30.10.2025
(730) «Շին-Տավր» ՍՊԸ, Երևան, Արշակ�նյաց 
34/3, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա նաչ, դեղին, նարնջագույն և սև գունային 
համակ ց�թյամբ:
(511) 

դաս 41. կինոթատրոնների ծառայ� թյ�ններ:
_____________________

(210) 20151566  (111) 24496
(220) 30.10.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 30.10.2025
(730) «Շին-Տավր» ՍՊԸ, Երևան, Արշակ�նյաց 
34/3, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(511) 
դաս 41. կինոթատրոնների ծառայ�թյ�ններ:

_____________________

(210) 20151573  (111) 24497
(220) 30.10.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 30.10.2025
(730) Ինթրնեշնլ Ֆեշն Քոնսեփթս ՖԶՔՕ, AE 
(442) 18.11.2015
(540) 

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

դաս 9. արևապաշտպան ակնոցներ.
դաս 14. ոսկերչական իրեր և ժամաց�յցներ.

դաս 18. պայ�սակներ և ճամպր�կներ.
դաս 25. հագ�ստ և կոշկեղեն.
դաս 35. մանրածախ առևտրի խան�թներ:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151582  (111) 24498
(220) 02.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 02.11.2025
(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքո� (Բրենդս) Ինք. 
(Դելավերի նահանգի կորպորացիա), US 
(442) 02.12.2015
(310) 29725 (320) 22.05.2015     (330) AD
(540) 

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

խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լ�ցկի. 
ծխել� պիտ�յքներ:
(740) Զար�հի Ման�կյան

_____________________

(210) 20151584  (111) 24499
(220) 03.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 03.11.2025
(730) «Վրիկ» ՍՊԸ, Երևան, Գարեգին Նժդեհի 
43/2, AM 
(442) 18.11.2015
(540) 

(526) «painTS for cars» գրառ�մն ինքն�ր�յն 
պահպան�թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կապ�յտ, կարմիր, ման�շակագ�յն,  
դեղին, սև և սպիտակ գ�նային համակց�թյամբ:
(511) 

դաս 2. ներկեր ավտոմեքենաների համար:
_____________________
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(210) 20151586  (111) 24500
(220) 03.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 03.11.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հենրիկ Կարա-
պետյան Բաբկենի, Երևան, Նալբանդյան 29, 
բն. 21, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(526) «sales» բառն ինքն�ր�յն պահպան�թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ�մ է բաց 
և մ�գ մոխրագ�յն, բաց և մ�գ կանաչ և սև 
գ�նային համակց�թյամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար�մ 
գործարար�թյան ասպարեզ�մ. վարչա րա-
րական գործ�նե�թյ�ն գործարար�թյան 
ասպարեզ�մ. գրասենյակային ծառայ�-
թյ�ններ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադր�մներ). 
ապրանքների փաթեթավոր�մ և պահպան�մ. 
ճանապարհորդ�թյ�նների կազմակերպ�մ.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայ�թյ�ններ. ժամանակա-
վոր բնակատեղով ապահով�մ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20151592  (111) 24501
(220) 04.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 04.11.2025
(730) Շենժեն Վոեր Հիթ-Շրինքբլ Մըթիրիըլ Քո., 
Լթդ., CN 
(442) 02.12.2015

(540) 

(511) 
դաս 9. նյ�թեր էլեկտրահաղոդագծերի 

համար (հաղորդալարեր, մալ�խներ). 
միացնող ագ�յցներ մալ�խների համար. 
ն�յնականացման ջիղեր էլեկտրա-
հաղոր  դալարերի համար. էլեկտրական 
դիմադր�թյ�ններ. մալ�խների կցամասեր. 
միացման տ�փեր (էլեկտրական�թյ�ն). 
թելքաօպտիկական  լ�սատարներ. մալ�-
խատար պրոֆիլներ. մալ�խների միակցիչներ. 
խցակի երկժանիներ, վարդակներ և այլ 
էլեկտրական միացքներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151600  (111) 24502
(220) 06.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 06.11.2025
(730) «Մեր սարեր հոլդինգ» ՍՊԸ, Երևան, 
Նաիրի Զարյան 21/97, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ�մ է դեղին, 
նարնջագ�յն, մ�գ նարնջագ�յն, կանաչ և սև 
գ�նային համակց�թյամբ:
(511) 

դաս 30. բնական մեղր:
_____________________
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(210) 20151603  (111) 24503
(220) 06.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 06.11.2025
(730) ÐԴ-40 Մենյ�ֆեքչրինգ Քամփնի (Կալի-
ֆորնիա նահանգի ընկեր�թյ�ն), US 
(442) 18.01.2016
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, մոխրագ�յն և դեղին գ�նային 
համակց�թյամբ:
(511) 

դաս 2. պաշտպանիչ պատվածքներ ժանգո-
տ�մը կանխել� համար. 

դաս 3. մաքրող միջոցներ հպակների 
համար, ճարպազերծող միջոցներ, մաքրող 
միջոցներ մետաղական մակերև�յթների 
համար.

դաս 4. յ�ղի փողարկիչներ և քսայ�ղեր:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151626  (111) 24504
(220) 13.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 13.11.2025
(730) «Անիսոն գր�պ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան 
Հանրա պետ�թյան 30, բն. 14, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

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

նպատակների համար, կենսաբանորեն ակտիվ 
հավել�մներ:

_____________________

(210) 20151638  (111) 24505
(220) 17.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 17.11.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(526) Բացի «GRAND CANDY» և «DOLCE VITA» 
արտա հայտ�թյ�ններից մնացած բոլոր գրա-
ռ�մն երն ինքն�ր�յն պահպան�թյան օբյեկտ-
ներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մարմնագ�յն, դեղին, սպիտակ, կապ�յտ, բաց 
և մուգ մանուշակագույն, շագանակագույն և 
երկնագ�յն գ�նային համակց�թյամբ:
(511) 

դաս 30. պաղպաղակ: 
_____________________

(210) 20151639  (111) 24506
(220) 17.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 17.11.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 
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(526) «CARAMEL WITH NATURAL», «COFFEE» 
արտա հայտ�թյ�նն ինքն�ր�յն պահպան�-
թյան օբյեկտ չԷ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ�մ է շագա-
նակագ�յն, սպիտակ, կապ�յտ և մարմնա գ�յն 
գ�նային համակց�թյամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
կարամել:

_____________________

(210) 20151640  (111) 24507
(220) 17.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 17.11.2025 
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(526) Բացի «GRAND CANDY» արտահայտ�թյ�նից 
մնա ցած բոլոր գրառ�մներն ինքն�ր�յն պահ-
պա ն�թյան օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մեղրագ�յն, կանաչ, սպիտակ, շագանակագ�յն, 
կա պ�յտ և ոսկեգ�յն գ�նային համակց�թյամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
գրիլյաժ: 

_____________________

(210) 20151641  (111) 24508
(220) 17.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 17.11.2025

(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մ�գ և բաց գազարագ�յն, կանաչ, սպիտակ և 
շագանակագ�յն գ�նային համակց�թյամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20151642  (111) 24509
(220) 17.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 17.11.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 
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(526) Բացի «GRAND CANDY» արտահայտ�թյ�նից  
մնացած բոլոր գրառ�մներն ինքն�ր�յն պահ-
պան�թյան օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջա գ�յն, մոխրագ�յն, սև, կանաչ, սպիտակ 
և կապ�յտ գ�նային համակց�թյամբ:
(511) 

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ 
հալվա:

_____________________

(210) 20151643  (111) 24510
(220) 17.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 17.11.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 02.12.2015
(540) 

(526) «CHERRY» բառն ինքն�ր�յն պահպան�-
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
բալագ�յն, մոխրագ�յն, սպիտակ, կապ�յտ և 
կարմիր գ�նային համակց�թյամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20151657  (111) 24511
(220) 18.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 18.11.2025
(730) Ինթերսեփթ Ֆարմասյ�թիքլզ, ինք., US 
(442) 02.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստ�կներ 

լյարդի և աղիքային քրոնիկ հիվանդ�թյ�նների 
բ�ժման համար: 
(740) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151703  (111) 24512
(220) 25.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 25.11.2025
(730) Ալթ�նքայա Ինշաաթ Նաքլիյաթ Գիդա 
Թիքարեթ Անոնիմ Շիրքեթի, TR 
(442) 18.01.2016
(540) 

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

էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մ�րաբա, կոմպոտ. 
ձ�. կաթ և կաթնամթերք մասնավորապես՝ 
պանիր, յոգ�րտ, այրան (ընպելիք յոգ�րտի 
հիմքի վրա), սեր�ցք (կաթնամթերք), հարած 
սեր�ցք, կաթի փոշի, կաթի հիմքի վրա մրգեր 
պար�նակող ըմպելիքներ. սննդային յ�ղեր և 
ճարպեր. 

դաս 30. ս�րճ, թեյ, կակաո և ս�րճի 
փոխարինիչներ. բրինձ. տապիոկա և սագո. 
ալյ�ր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, 
հր�շակեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. 
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ. մանանեխ. քացախ, սո�սներ 
(համեմ�նք). համեմ�նք. սառ�յց.
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դաս 32. գարեջ�ր. հանքային և 
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և 
մրգահյ�թեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյ�թեր. ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ պատրաստել� 
փոշիներ. էներգետիկ ըմպելիքներ: 
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20151706  (111) 24513
(220) 26.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 26.11.2025
(730) «Մ�շ-4» ԱԿ, Երևան, Շահ�մյան 8 8 39, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ�մ է բաց 
և մ�գ կանաչ, կարմիր, սև, սպիտակ, դեղին և 
նարնջագ�յն գ�նային համակց�թյամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20151719  (111) 24514
(220) 30.11.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 30.11.2025
(730) Մերք ԿԳաԱ, DE 
(442) 18.12.2015

(540) 

(526) «Йод» և «баланс» բառերն ինքնուրույն 
պահպան�թյան օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բ�ժական պատրաստ�կներ, յոդ պար�նակող 
հիգիենիկ պատրաստ�կներ բ�ժական 
նպատակների համար. յոդ պար�նակող 
դիետիկ նյ�թեր բ�ժական նպատակների 
համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20151722  (111) 24515
(220) 01.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 01.12.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Դավթյան 
Արմենի, Երևան, Զաքյան 6, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

(526) «Japan» բառն ինքն�ր�յն պահպան�թյան 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ�մ է կար -
միր, կապ�յտ և սպիտակ գ�նային հա մակ ց�-
թյամբ:
(511) 

դաս 35. երրորդ անձանց համար խորհրդա-
տվ�թյ�ն՝ մեքենաների ձեռք բերման հետ 
կապված:

_____________________
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(210) 20151735  (111) 24516
(220) 04.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 04.12.2025
(730) Փաթագոնիա, Ինք., Կալիֆորնիայի 
նա հանգ, US 
(442) 18.01.2016
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակ�մներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք 
ընդգրկված չեն այլ դասեր�մ. կենդանիների 
մորթիներ. սնդ�կներ և ճամփորդական 
ճամպր�կներ. անձրևակալներ և հովա-
նոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
այդ թվ�մ՝ ճամպր�կներ, �սապարկեր, 
�սապայ�սակներ, պայ�սակներ, սպորտային 
պայ�սակներ.

դաս 25. հագ�ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար�մ 

գործարար�թյան ասպարեզ�մ. վարչա-
րարական գործ�նե�թյ�ն գործարար�թյան 
ասպարեզ�մ. գրասենյակային ծառայ�-
թյ�ններ. այդ թվ�մ՝ մանրածախ առևտ�ր, 
առցանց առևտ�ր, առևտ�ր կատալոգների 
միջոցով:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20151755  (111) 24517
(220) 07.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 07.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռ�թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151756  (111) 24518
(220) 07.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 07.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20151758  (111) 24519
(220) 07.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 07.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20151759  (111) 24520
(220) 07.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 07.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 18.12.2015
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(540) 

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

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

_____________________

(210) 20151760  (111) 24521
(220) 07.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 07.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20151762  (111) 24522
(220) 07.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 07.12.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 18.12.2015
(540) 

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

փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, 
ալյ�ր և հացահատիկային մթերքներ, հաց, 
հր�շակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. 

շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման 
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սո�սներ 
(համեմ�նք). համեմ�նք. սառ�յց:

_____________________

(210) 20151766  (111) 24523
(220) 08.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 08.12.2025
(730) Հոլլմարք Քարդս, Ինքորփորեյթիդ, US 
(442) 03.02.2016
(540) 

(511) 
դաս 16. նկարչ�թյան և գծագր�թյան 

ալբոմներ. պլաստիլին. մատիտների տ�փեր, 
գրչատ�փեր, թ�ղթ և ստվարաթ�ղթ 
նկարչ�թյան համար. մագնիսական 
գրատախտակներ. կազմեր փաստաթղթերի 
համար. հենակալներ գրքերի համար. շտկող 
գրիչներ. շտկող հեղ�կներ. կավիճներ 
գրել� համար. գ�նավոր մատիտներ, 
գ�նավոր կավիճներ. տակդիր գորգիկներ 
աշխատասեղանի համար. օրագրեր. տետրեր. 
ֆլոմաստերներ. սոսնձող մատիտներ. 
հեղ�կ սոսինձ. նոթատետրեր. գրչակոթեր. 
մատիտներ. գրիչներ. նկարիչների վրձիններ. 
ստվարաթ�ղթ. գ�նավոր թ�ղթ. մատիտների 
սրիչներ. ռետիններ, ջնջել� պարագաներ. 
թղթագրենական պիտ�յքներ, կպչ�ն 
պիտակներ. գծագրական թ�ղթ, գծագրական 
քանոններ. թղթապանակներ. շնորհավորա-
կան բացիկներ. քարտեր նշ�մների 
համար. նվերների փաթեթավորման թ�ղթ. 
տոպրակներ, փաթեթներ նվերների համար. 
թղթե ժապավեններ և ժապավենակապեր. 
գրել� թ�ղթ և ծրարներ, թղթե անձեռոցիկներ. 
թղթե պիտակներ նվերների համար. 
շնորհավորական բացիկներ նվերների մեջ 
դնել� համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________
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(210) 20151772  (111) 24524
(220) 09.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 09.12.2025
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 
(442) 03.02.2016
(540) 

(511) 
դաս 30. ս�րճ, թեյ և կակաո.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, 

ներառյալ՝ հյ�թեր, ջրեր և գազավորված 
ըմպելիքներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20151775  (111) 24525
(220) 10.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 10.12.2025
(730) «Սամ-հար» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 3 մկր/շ. 
17/34, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
դե ղին, մ�գ և բաց կապ�յտ, կանաչ, վարդա-
գ�յն, ոսկեգ�յն, դարչնագ�յն, նարնջագ�յն, 
սպիտակ գ�նային համակց�թյամբ:
(511) 

դաս 32. հանքային ջ�ր:
_____________________

(210) 20151776  (111) 24526
(220) 10.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 10.12.2025
(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավեր 
նահանգի կորպորացիա, US 

(442) 03.02.2016
(310) 4-2015-503720   (320) 08.07.2015   (330) PH
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջ�ր. հանքային և գազա-

վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. 
մրգային ըմպելիքներ և մրգահյ�թեր. 
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ 
բաղադրանյ�թեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20151802  (111) 24527
(220) 15.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 15.12.2025
(730) «Լեվ ընդ Դավ գր�պ»  ՍՊԸ, Երևան, 
Պ�շկին 25, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(526) «RESTAURANT, «ՌԵՍՏՈՐԱՆ», «РЕСТОРАН» 
գրա ռումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ ներ չեն:
(511) 

դաս 43. ռեստորան:
_____________________

(210) 20151803  (111) 24528
(220) 15.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 15.12.2025
(730) «Լեվ ընդ Դավ գր�պ»  ՍՊԸ, Երևան, 
Պ�շկին 25, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 
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(526) «CAFE, «ԿԱՖԵ», «КАФЕ» գրառ�մներն 
ինքն�ր�յն պահպան�թյան օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. սրճարան:
_____________________

(210) 20151804  (111) 24529
(220) 15.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 15.12.2025
(730) «Լեվ ընդ Դավ գր�պ»  ՍՊԸ, Երևան, 
Պ�շկին 25, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(526) «HOTEL, «ՀՈԹԵԼ», «ОТЕЛЬ» գրառ�մներն 
ինքն�ր�յն պահպան�թյան օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 43. հյ�րանոցային ծառայ�թյ�ն:
_____________________

(210) 20151818  (111) 24530
(220) 17.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 17.12.2025
(730) «Ալիսա ֆեյշն ստ�դիո» ՍՊԸ, Երևան, 
Սարի թաղ, փող. 15, տ�ն 1, AM 
(442) 18.01.2016
(540) 

(526) «Fashion Studio» արտահայտ�թյ�նն ինքն-
�ր�յն պահպան�թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 25. հագ�ստ.
դաս 35. առևտ�ր:

_____________________

(210) 20151820  (111) 24531
(220) 17.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 17.12.2025
(730) Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH 
(442) 18.01.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնա բ�-

ժական պատրաստ�կներ. հիգիենիկ պատ-
րաստ�կներ բ�ժական նպատակների 
համար. դիետիկ սն�նդ և նյ�թեր բ�ժական 
կամ անասնաբ�ժական նպատակների 
համար, դիետիկ հավել�մներ մարդկանց 
համար. վնասատ� կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստ�կներ. ֆ�նգիցիդներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20151870  (111) 24532
(220) 28.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 28.12.2025
(730) «Լարկո գր�պ» ՍՊԸ, Երևան, Սայաթ-
Նովա պող. 10/5, AM 
(442) 16.02.2016
(540) 

(526) «HOTEL» և «ՀՅÐՐԱՆՈՑ» բառերն ինքն-
�ր�յն պահպան�թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվ�մ է սև և 
նարնջագ�յն գ�նային համակց�թյամբ:
(511) 

դաս 43. հյ�րանոց:
_____________________
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(210) 20151882  (111) 24533
(220) 30.12.2015 (151) 24.05.2016
   (181) 30.12.2025
(730) «Հեսվիթ Հելթ Թեք Քո.» ՍՊԸ, CN 
(442) 16.02.2016
(540) 

(511) 
դաս 9. USB կրիչներ, համակարգչի մասեր 

և աքսես�արներ, համակարգչային ծրագրեր, 
քայլաչափ, GPS     համակարգեր,  նավագնա-
ցա  կան գործիքներ, էլեկտրոնային ալիքների 
փո խան ցող և ստացող սարքեր, բջջային 
հեռախոսներ, էլեկտրական մոնիտորինգ 
իրականաց նող սարքեր, տեղափոխվող 
երաժշտական սարքավոր�մներ (մեդիա 
փլեյերներ), խոսափողեր, տեսաձայնագրող 
սարքեր, էլեկտրական կշեռքներ և 
սարքավոր�մներ, ջերմաչափներ, բարո-
մետրեր, կողմնաց�յցներ, ոչ բժշկական 
նշանակ�թյան դիագնոստիկ սարքեր, 
էլեկտրական մարտկոցներ, փոխա կերպիչներ.

դաս 14. ժամաց�յցներ, ժամաց�յցների 
ժամանակագրիչներ (ժամանակի գրանցման 
սարքեր),  ժամաց�յցի  գոտիներ, ժամաց�յցի 
տ�փեր, զարթ�ցիչ ժամաց�յցներ, էլեկ-
տրական ժամաց�յցներ, այդ թվ�մ՝  ձեռքի 
ժամաց�յցներ, ապարանջաններ, զարդեր, 
բիժ�տերիա, թանկարժեք մետաղների 
ձ�լվածքներ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20160009 (111) 24534
(220) 14.01.2016 (151) 24.05.2016
   (181) 14.01.2026
(730) «Կամֆի» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող. 
18, բն. 6 ա, AM 
(442) 03.02.2016

(540) 

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

գործարար�թյան ասպարեզ�մ. վարչա-
րարական գործ�նե�թյ�ն գործարար�թյան 
ասպարեզ�մ. գրասենյակային ծառա յ�-
թյ�ններ:

_____________________

(210) 20160030 (111) 24535
(220) 20.01.2016 (151) 24.05.2016
   (181) 20.01.2026
(730) «Միկշին» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 8, AM 
(442) 16.02.2016
(540) 

(511) 
դաս 1. քիմիական նյ�թեր, որոնք նախա-

տեսված են օգտագործել� արդյ�նաբերական 
և գիտական նպատակներով, լ�սա-
նկարչ�թյան, գյ�ղատնտես�թյան, այգե-
գործ�թյան և անտառաբ�ծ�թյան մեջ. 
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված 
պլաստմասսաներ. պարարտանյ�թեր. կրակ-
մարող բաղադր�թյ�ններ. քիմիական 
նյ�թեր մետաղների զոդման և մխման 
համար. քիմիական նյ�թեր սննդամթերքի 
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյ�թեր. 
սոսնձող նյ�թեր արդյ�նաբերական նպա-
տակներով օգտագործել� համար.

դաս 2. ներկեր, արծն�կներ, լաքեր. 
մետաղը ժանգոտ�մից և փայտանյ�թը քայքա-
յ�մից պաշտպանող նյ�թեր. ներկանյ�թեր. 
խածանյ�թեր, ներկանյ�թերի սևեռակայիչներ. 
չմշակված բնական խեժեր. թերթավոր և 
փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, 
գեղազարդման նպատակների և գեղար-
վեստական տպագր�թյան համար.

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստ�կներ 
և այլ նյ�թեր լվացքի համար. պատրաստ�կ-
ներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), 
ճարպազերծման և հղկամշակման համար. 
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օճառներ. օծանելիք, եթերային յ�ղեր, կոս-
մետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մած�կներ.

դաս 4. տեխնիկական յ�ղեր և (թանձր) 
քս�քներ. քսանյ�թեր. փոշ� կլանման, թրջման 
և կապակցման բաղադր�թյ�ններ. վառելիք 
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյ�թեր 
լ�սավորման նպատակների համար. մոմեր, 
պատր�յգներ լ�սավորման համար.

դաս 5. դեղագործական և անասնա-
բ�ժական պատրաստ�կներ. հիգիենիկ 
պատրաստ�կներ բ�ժական նպատակների 
համար. դիետիկ սն�նդ և նյ�թեր բ�ժական 
կամ անասնաբ�ժական նպատակների համար, 
դիետիկ հավել�մներ մարդկանց և կենդա-
նիների համար. մանկական սն�նդ. սպեղա նա-
լաթեր, վիրակապման նյ�թեր. ատամնալցման և 
ատամն երի   ծեփապատճեններ   պատրաս  տել� 
նյ�թեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնա սատ� 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստ�կներ. 
ֆ�նգիցիդներ, հերբիցիդներ.

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

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ-
ներ (բացառ�թյամբ վերգետնյա տրանսպոր-
տային միջոցների համար նախատեսվածների). 
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանց-
ման տարրեր(բացառ�թյամբ վերգետնյա 
տրանսպորտային միջոցների համար նախա-
տեսվածների). գյ�ղատնտեսական գործիքներ, 
բացառ�թյամբ ձեռքով կառավարվողների. 
ինկ�բատորներ. առևտրի ավտոմատներ.

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

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լ�սանկարչական, կինեմատո-
գրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, 
ազդանշանման, հսկման (ստ�գման), փրկ�-
թյան և �ս�ցման սարքեր � գործիքներ. 
էլեկտրական�թյան հաղորդման, միացման, 

փոխակերպման, կ�տակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակ-
ներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ 
և տեղեկատվ�թյան թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվ�թյան 
մշակման սարքավոր�մներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահով�մ. 
կրակմարիչներ.

դաս 10. վիրաբ�ժական, բժշկական, 
ատամն աբ�ժական և անասնաբ�ժական 
սար քեր և գործիքներ, վերջավոր�թյ�ն ների 
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ. 
ոսկրաբ�ժական իրեր. նյ�թեր կարեր դնել� 
համար.

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

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

դաս 13. հրազեն. ռազմամթերք և արկեր. 
պայթ�ցիկ նյ�թեր. հրավառելիք.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված 
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդ-
գրկված չեն այլ դասեր�մ. ոսկերչական իրեր, 
զարդեր, թանկարժեք քարեր. ժամաց�յցներ և 
այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 15. երաժշտական գործիքներ.
դաս 16. թ�ղթ, ստվարաթ�ղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն 
այլ դասեր�մ. տպագրական արտադրանք. 
նյ�թեր կազմարարական աշխատանքների 
համար. լ�սանկարներ. թղթագրենական 
պիտ�յքներ. կպչ�ն նյ�թեր գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար. 
պիտ�յքներ նկարիչների համար. վրձիններ. 
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտ�յքներ 
(բացառ�թյամբ կահ�յքի). �ս�ցողական 
նյ�թեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացառ�թյամբ սարքավոր�մների). պլաստ-
մասսայե նյ�թեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասեր�մ. 
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
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դաս 17. կա�չ�կ, ռետին, գ�տապերչ, 
ասբեստ, փայլար և այդ նյ�թերից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր�մ. մասնակի մշակված պլաստմասսա-
յից իրեր. խծ�ծման, խցման և մեկ�սացման 
նյ�թեր. ոչ մետաղյա ճկ�ն խողովակներ.

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

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

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

դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առա-
սան ներ, ցանցեր, վրաններ, ծածկա-
րաններ, բրեզենտ, առագաստներ, պարկեր 
և տոպրակներ (որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր�մ). խծ�ծման նյ�թեր (բացառ�-
թյամբ ռետինից և պլաստմասսայից 
պատրաստվածների). մանածագործական 
թելքահ�մք.

դաս 23. մանվածք և թելեր մանածա գոր-
ծ�թյան համար.

դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական 
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր�մ. անկողն� և սեղանի ծածկոցներ.

դաս 25. հագ�ստ, 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, լինօլե�մ և այլ հատակածածկ�յթներ. 
պատի պաստառներ (ոչ մանածագործական).

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

դաս 29. միս, ձ�կ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, 
սառեցված, չորացված և ջերմամշակման 
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, 
մ�րաբա, կոմպոտ. ձ�, կաթ և կաթնամթերք. 
սննդային յ�ղեր և ճարպեր.

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

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

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

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

դաս 34. ծխախոտ. ծխել� պիտ�յքներ. 
լ�ցկի. 

դաս 36. ապահովագր�թյ�ն. ֆինանսա-
կան գործ�նե�թյ�ն. դրամավարկային 
գործառն�թյ�ններ. անշարժ գ�յքի հետ կապ-
ված գործառն�թյ�ններ.

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

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

ապրանքների փաթեթավոր�մ և պահպան�մ. 
ճանապարհորդ�թյ�նների կազմակերպ�մ.

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

�ս�ց�մ). �ս�մնական գործընթացի ապա-
հով�մ, զվարճ�թյ�ններ. մարզական և 
մշակ�թային միջոցառ�մների կազմակերպ�մ.
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դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայ�թյ�ններ  և  հետազոտ�թյ�ններ 
և դրանց հետ կապված մշակ�մներ. 
արդյ�նաբերական վերլ�ծ�մներ և հետա  զո-
տ�թյ�ններ. համակարգչային ապա րատների 
և  ծրագրերի  մշակ�մ  և  կատարելա գոր ծ�մ.

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

դաս 44. բժշկական ծառայ�թյ�ններ. 
անաս նաբ�ժական ծառայ�թյ�ններ. կեն-
դա նիների և մարդկանց հիգիենիկ և 
կոսմե տիկական ծառայ�թյ�ններ. գյ�ղա-
տնտեսական, այգեգործական և անտառային 
ծառայ�թյ�ններ.

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

_____________________

(210) 20160031  (111) 24536
(220) 20.01.2016 (151) 24.05.2016
   (181) 20.01.2026
(730) Փրինքո Քորփ., TW 
(442) 16.02.2016
(540) 

(511) 
դաս 9. մաք�ր (առանց գրառ�մների) 

օպտիկական կրիչներ, մասնավորապես՝ 
մագնիսական օպտիկական սկավառակներ, 
ձայնագրվող մինի սկավառակներ, ձայնագրվող  
և վերաձայնագրվող կոմպակտ սկավառակ-
ներ, ձայնագրվող և վերաձայնագրվող 
թվային �նիվերսալ սկավառակներ, ճկ�ն 
սկավառակներ, CD-ROM-ներ, տվյալների 
պահպանման սարքեր, սկավառակատարներ, 
տվյալների հաշվման սարքեր, տվյալների 
պահման և հաշվման սարքեր, տեսա-
սկավառակներ, ձայնի գրանցման սկավա-
ռակներ, խտասկավառակներ (տեսա-):
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20160054 (111) 24537
(220) 27.01.2016 (151) 24.05.2016
   (181) 27.01.2026
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մելինա Նիկո-
լայան Սոսիկի, Սյ�նիքի մարզ, ք. Ագարակ, 
Սայաթ-Նովայի 8, բն. 9, AM 
(442) 01.03.2016
(540) 

(526) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա նաչ և սպիտակ գ�նային համակց�թյամբ:
(591) «Bio» և «Bee» բառերն ինքն�ր�յն պահ-
պան�թյան օբյեկտներ չեն:
(511) 

դաս 29. միս, ձ�կ, թռչնամիս և որսամիս. 
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց-
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված 
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մ�րաբա, 
կոմպոտ. ձ�, կաթ և կաթնամթերք. սննդային 
յ�ղեր և ճարպեր.

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

դաս 31. հացահատիկ, գյ�ղատնտեսա-
կան, այգեգործական, անտառային և 
հացահատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասեր�մ. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բ�յսեր և 
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ:
(740) Հասմիկ Քեռյան

_____________________

(210) 20160058 (111) 24538
(220) 29.01.2016 (151) 24.05.2016
   (181) 29.01.2026
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բամբակաշատ, AM 
(442) 16.02.2016
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռ�թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20160065 (111) 24539
(220) 02.02.2016 (151) 24.05.2016
   (181) 02.02.2026
(730) Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գին�-օղ� 
կոմբինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM 
(442) 16.02.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________

(210) 20160067 (111) 24540
(220) 02.02.2016 (151) 24.05.2016
   (181) 02.02.2026
(730) «Վանթագ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 56/14, AM 
(442) 16.02.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապ�յտ և սպիտակ գ�նային համակց�թյամբ:
(511) 

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-
բաշխական, լ�սանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափ ման, ազդանշանման, հսկման (ստ�գ ման), 
փրկ�թյան և �ս�ցման սարքեր � գործիք ներ. 
էլեկտրական�թյան հաղորդման, միացման, 
փոխակերպման, կ�տակման, կարգավորման 
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և 
տեղեկատվ�թյան թվային այլ կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվ�թյան 
մշակման սարքավոր�մներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահով�մ. 
կրակմարիչներ:

_____________________

(210) 20160079 (111) 24541
(220) 05.02.2016 (151) 24.05.2016
   (181) 05.02.2026
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 01.03.2016
(540) 
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(526) Բացի «RA» ոճավորված տառակապակ-
ց�թյ�նից, մնացած բոլոր գրառ�մներն ինքն-
�ր�յն պահպան�թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա նաչ, մ�գ և բաց կանաչ, սև, կարմիր, ոսկե-
գ�յն, դարչնագ�յն, սպիտակ, վարդագ�յն և 
դեղին գ�նային համակց�թյամբ:
(511) 

դաս 30. ս�րճ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար�մ 

գործարար�թյան ասպարեզ�մ. վարչարա-
րական գործ�նե�թյ�ն գործարար�թյան 
ասպարեզ�մ. գրասենյակային ծառայ�-
թյ�ններ:

_____________________

(210) 20160080 (111) 24542
(220) 05.02.2016 (151) 24.05.2016
   (181) 05.02.2026
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան, 
Դավի թաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM 
(442) 01.03.2016
(540) 

(526) Բացի «RA» ոճավորված տառակապակ-
ց�թյ�նից, մնացած բոլոր գրառ�մներն ինքն-
�ր�յն պահպան�թյան օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապ�յտ, մ�գ և բաց կապ�յտ, սև, կարմիր, 
ոսկեգ�յն, դարչնագ�յն, սպիտակ, վարդագ�յն, 
դեղին, մանուշակագույն և կանաչ գունային 
համակց�թյամբ:
(511) 

դաս 30. ս�րճ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար�մ 

գործարար�թյան ասպարեզ�մ. վարչարա-
րական գործ�նե�թյ�ն գործարար�թյան 
ասպարեզ�մ. գրասենյակային ծառայ�-
թյ�ններ:  

_____________________

(210) 20160089 (111) 24543
(220) 08.02.2016 (151) 24.05.2016
   (181) 08.02.2026
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, Դիլիջան, 
Մյասնիկյան  76, AM 
(442) 01.03.2016
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջ�ր:

_____________________



ԳՅՈՒՏԵՐ

33

ՄԱՍ 1

33

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

01 .06 . 20 16

ՏեղեկÊթյÊններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողÊթյան երկարաձգման մասին

298  17.05.2026 Դ�կա դի Սալապար�տա Ս.պ.Ա., IT

1013  17.05.2026 ԱԹ ընդ Թ Ինթելեքթ�ըլ Փրոփըրթի II, Լ.Փ., US

1312  20.11.2025 Սիգմա-Օլդրիչ Քո. ԼԼՔ, US

1374  16.05.2026 Քորնինգ Ինքորփորեյթիդ, Նյ� Յորքի նահանգ, US

1375  16.05.2026 Քորնինգ Ինքորփորեյթիդ, Նյ� Յորքի նահանգ, US

1419  16.05.2026 Ֆաթեր Ս.պ.Ա., IT

1420  16.05.2026 Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1428  16.05.2026 Ֆաթեր Ս.պ.Ա., IT

1513  16.05.2026 Փրոքթր ընդ Գեմբլ Հոլդինգ ԳմբՀ, DE

1610  28.02.2026 Սոսիետե Բոլինժեր ընդ Քո., FR

1737  17.05.2026 Ֆաբրիկա Իտալիանա Ակ�մ�լատորի Մոտոկարի 

     Մոնտեկիո - Ֆ.Ի.Ա.Մ.Մ. Ս.պ.Ա., IT

1741  25.04.2026 ԷմՋիԱյ Լաքշըրի Գր�փ Ս.Ա., CH

1783  02.05.2026 Ֆինդ�ս Սվերջը Ակտիեբոլագ, SE

2042  17.05.2026 Էփլ Ինք., US

2084  17.05.2026 Սոսիետե Ժաս Հենեսի ընդ Քո., FR

2089  17.05.2026 Բաքսթր Ինթերնեյշնլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2090  17.05.2026 Բաքսթր Ինթերնեյշնլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2091  17.05.2026 Բաքսթր Ինթերնեյշնլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2092  17.05.2026 Բաքսթր Ինթերնեյշնլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2093  17.05.2026 Բաքսթր Ինթերնեյշնլ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2104  20.05.2026 Էփլ Ինք., US

2105  20.05.2026 Էփլ Ինք., US

2106  20.05.2026 Էփլ Ինք., US

2107  20.05.2026 Էփլ Ինք., US

2142  17.05.2026 Կանդի Ս.պ.Ա., IT

2173  20.05.2026 Հերց Սիսթմ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2174  20.05.2026 Հերց Սիսթմ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2199  20.05.2026 Ռանի Ռեֆրեշմնթս ԷֆԶեթՍիՕ, AE

2207  20.05.2026 Էման�ել Ունգարո Իտալիա Ս.Ր.Լ., IT

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԳՅՈՒՏԵՐ

34

ՄԱՍ 1

34

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

01 .06 . 20 16

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը

2899  21.06.2026 Բայեր Ինթելեքչ�ըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, DE

3454  17.06.2026 Մերք Շարփ ընդ Դո�մ Քորփ., US

3458  17.06.2026 Մերք Շարփ ընդ Դո�մ Քորփ., US

3459  17.06.2026 Մերք Շարփ ընդ Դո�մ Քորփ., US

3498  16.08.2026 Բրիսթոլ-Մայըրզ Սք�իբ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3499  16.08.2026 Բրիսթոլ-Մայըրզ Սք�իբ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3508  29.10.2026 Պանադոլ ԳմբՀ, DE

3542  20.05.2026 Սոսիետե Ժաս Հենեսի ընդ Քո., FR

3551  01.07.2026 Յ�րըփ Բրենդս Ս.ա ր.լ., LU

3789  03.05.2026 ԱԹ ընդ Թ Ինթելեքթ�ըլ Փրոփըրթի II, Լ.Փ., US

3790  03.05.2026 ԱԹ ընդ Թ Ինթելեքթ�ըլ Փրոփըրթի II, Լ.Փ., US

10808  17.02.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

10987  19.12.2025 Ֆարմասիա ընդ Ափջոն Քամփնի ԼԼՔ, 

     Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US

11028  25.04.2026 «Նինա Հովնանյան կ�տյ�ր» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Չա�շի 50ա, AM

11029  25.04.2026 «Նինա Հովնանյան կ�տյ�ր» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Չա�շի 50ա, AM

11030  25.04.2026 «Նինա Հովնանյան կ�տյ�ր» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Չա�շի 50ա, AM

11032  25.04.2026 «Նինա Հովնանյան կ�տյ�ր» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Չա�շի 50ա, AM

11033  25.04.2026 «Նինա Հովնանյան կ�տյ�ր» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Չա�շի 50ա, AM

11034  25.04.2026 «Նինա Հովնանյան կ�տյ�ր» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Չա�շի 50ա, AM

11204  26.05.2026 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյ�նաբերական հանգ�յց, Գործարանային 10, AM

11205  26.05.2026 «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, 

     Արդյ�նաբերական հանգ�յց, Գործարանային 10, AM

11249  29.06.2026 Բայեր Քնսյ�մր Քեըր ԱԳ, CH

11250  29.06.2026 Բայեր Քնսյ�մր Քեըր ԱԳ, CH

11255  12.05.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11257  12.05.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11258  12.05.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11261  17.05.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11267  23.05.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11269  29.05.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11270  29.05.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM



ԳՅՈՒՏԵՐ

35

ՄԱՍ 1

35

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 06/1 

01 .06 . 20 16

11389  29.05.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11390  29.05.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11391  02.06.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11394  13.06.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11412  23.06.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11464  06.06.2026 ՓիՔյ� Լայսնզինգ Ս.Ա., BE

11466  07.08.2026 Քենթ�քի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս, Ինք., US

11497  03.07.2026 Յ�նայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

11509  04.05.2026 Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Տեխնոնիկոլ», RU

11510  04.05.2026 Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո «Տեխնոնիկոլ», RU

11513  26.07.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11514  26.07.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11515  26.07.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11516  26.07.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11517  26.07.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11528  12.06.2026 «Խ.Ա.Ղ.-Վիկտորիա» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի փակ�ղի 5, AM

11603  07.09.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11705  12.07.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11845  23.05.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

11922  02.05.2026 Նինթենդո Քո., Լթդ., JP

12404  26.07.2026 «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM

23720  17.05.2026 Ֆիամմ Քոմփոնենթի Աչեսորի - Էֆ.Սի.Էյ. Ս.պ.Ա., IT

(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 նÊյնականացման 
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

3838

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 06/1

01 .06 . 20 16

ՏեղեկÊթյÊններ  ապրանքային
 նշանների հայտերի մասին

(210) 20160159
(220) 17.02.2016
(730) «Իջևան գին� կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(540) 

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

գարեջրի):
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20160160
(220) 17.02.2016
(730) «Իջևան գին� կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջ�ր, հանքային և գազավորված 

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 

ըմպելիքներ և մրգա հյ�թեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյ�թեր:

(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20160219
(220) 25.02.2016
(730) Զ�ֆֆա ԷլԷԼՍի, US 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագ�ստ և մարզական հագ�ստ, այն 

է՝ վերևի հագ�ստ, ներքևի հագ�ստ, գլխարկներ, 
կոշկեղեն, լողազգեստ, ներքնազգեստ, բաճկոններ, 
մարզական տաք հագ�ստ, ձեռնոցներ, գ�լպաներ, 
գլխակապեր (սպորտային պարապմ�նքների 
ժամանակ քրտինքից պաշտպանվել� համար), 
ջրային վերնազգեստ և ձյ�դոյի համազգեստ, 
ամենօրյա հագ�ստ, գիշերազգեստ.

դաս 28. մարզասարքեր, ձեռքով կառավարվող 
մարզասարքեր. մարզական ծանրաքարեր. մար-
զական ծանրաձողեր. նստարաններ վարժ�թյ�ններ 
կատարել� համար, ֆիթնեսի և վարժ�թյ�նների 
համար նախատեսված սարքավոր�մներ և 
պարագաներ, այն է՝ վարժ�թյ�նների համար 
նախատեսված անհատական գորգեր և ձեռնոցներ, 
բռնցքամարտի և խառը մենամարտերի համար 
նախատեսված հանդերձանք, այն է՝ մենամարտի 
ձեռնոցներ, խառը մենամարտի ձեռնոցներ, 
բռնցքամարտի ձեռնոցներ, կիզակետով թաթ-
մաններ, թաթմաններ բռ�նցքով հարված 
ընդ�նել� համար, սր�նքի պաշտպանիչներ, 
բռնցքամարտի տանձիկներ, կախովի տանձիկներ, 
կանգնած տանձիկներ, բռնցքամարտ�մ և 
խառը մենամարտերի ժամանակ օգտագործվող 
պաշտպանիչ բարձիկներ, այն է՝ ոտքերին հագնովի 
պաշտպանիչ բարձիկներ, բարձիկներ թիրախային 
հարվածների համար, թայական մենամարտերի 
բարձիկներ և սր�նքին հագնովի պաշտպանիչ 
բարձիկներ. կրծքավանդակի պաշտպանիչներ և 
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մարմնի պաշտպանիչներ բռնցքամարտ�մ և խառը 
մենամարտեր�մ օգտագործել� համար. մարզա-
դաշտային գնդակներ. սպորտային գնդակներ, 
պոմպեր սպորտային պարագաները,այն է՝ մարզա-
դաշտային գնդակները և սպորտային գնդակները 
փչել� համար:

դաս 41. առողջ�թյան ակ�մբների ծառա յ�-
թյ�ններ, այն է՝ սարքա վոր�մների տրամադր�մ 
ֆիթնեսի, անհատական դաս ընթացների և վար-
ժ� թյ�ն ների համար. �ս�մնա-դաստիարակ-
չական ծառա յ�թյ�ններ ֆիթնեսի, անհատական 
դասընթացների, վարժ� թյ�ն ների և խառը մենա-
մարտերի բնագավառ�մ. �ս�ցողական ծրագրերի 
և պարապ մ�նքների անցկաց�մ ֆիթնեսի, 
անհատական դասընթացների, վարժ�թյ�նների 
և խառը մենամարտերի բնագավառ�մ. համ-
աշխարհային համակարգչային ցանցի միջոցով 
տեղեկատվ�թյան տրամադր�մ ֆիթնեսի, անհա-
տական դասընթացների, վարժ�թյ�նների և 
խառը մենամարտերի բնագավառ�մ. �ս�մնա-
դաստիարակչական ծառայ�թյ�ններ սննդի, 
առող ջ�թյան և առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ:

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

(210) 20160220
(220) 25.02.2016
(730) Զ�ֆֆա ԷլԷԼՍի, US 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագ�ստ և մարզական հագ�ստ, այն 

է՝ վերևի հագ�ստ, ներքևի հագ�ստ, գլխարկներ, 
կոշկեղեն, լողազգեստ, ներքնազգեստ, բաճկոններ, 
մարզական տաք հագ�ստ, ձեռնոցներ, գ�լպաներ, 
գլխակապեր (սպորտային պարապմ�նքների 
ժամանակ քրտինքից պաշտպանվել� համար), 
ջրային վերնազգեստ և ձյ�դոյի համազգեստ, 
ամենօրյա հագ�ստ, գիշերազգեստ.

դաս 28. մարզասարքեր, ձեռքով կառավարվող 
մարզասարքեր. մարզական ծանրաքարեր. մար-
զական ծանրաձողեր. նստարաններ վարժ�թյ�ններ 
կատարել� համար, ֆիթնեսի և վարժ�թյ�նների 
համար նախատեսված սարքավոր�մներ և 

պարագաներ, այն է՝ վարժ�թյ�նների համար 
նախատեսված անհատական գորգեր և ձեռնոցներ, 
բռնցքամարտի և խառը մենամարտերի համար 
նախատեսված հանդերձանք, այն է՝ մենամարտի 
ձեռնոցներ, խառը մենամարտի ձեռնոցներ, 
բռնցքամարտի ձեռնոցներ, կիզակետով թաթ-
մաններ, թաթմաններ բռ�նցքով հարված 
ընդ�նել� համար, սր�նքի պաշտպանիչներ, 
բռնցքամարտի տանձիկներ, կախովի տանձիկներ, 
կանգնած տանձիկներ, բռնցքամարտ�մ և 
խառը մենամարտերի ժամանակ օգտագործվող 
պաշտպանիչ բարձիկներ, այն է՝ ոտքերին հագնովի 
պաշտպանիչ բարձիկներ, բարձիկներ թիրախային 
հարվածների համար, թայական մենամարտերի 
բարձիկներ և սր�նքին հագնովի պաշտպանիչ 
բարձիկներ. կրծքավանդակի պաշտպանիչներ և 
մարմնի պաշտպանիչներ բռնցքամարտ�մ և խառը 
մենամարտեր�մ օգտագործել� համար. մարզա-
դաշտային գնդակներ. սպորտային գնդակներ, 
պոմպեր սպորտային պարագաները,այն է՝ մարզա-
դաշտային գնդակները և սպորտային գնդակները 
փչել� համար:

դաս 41. առողջ�թյան ակ�մբների ծառա յ�-
թյ�ններ, այն է՝ սարքա վոր�մների տրամադր�մ 
ֆիթնեսի, անհատական դաս ընթացների և վար-
ժ� թյ�ն ների համար. �ս�մնա-դաստիարակ-
չական ծառա յ�թյ�ններ ֆիթնեսի, անհատական 
դասընթացների, վարժ� թյ�ն ների և խառը մենա-
մարտերի բնագավառ�մ. �ս�ցողական ծրագրերի 
և պարապ մ�նքների անցկաց�մ ֆիթնեսի, 
անհատական դասընթացների, վարժ�թյ�նների 
և խառը մենամարտերի բնագավառ�մ. համ-
աշխարհային համակարգչային ցանցի միջոցով 
տեղեկատվ�թյան տրամադր�մ ֆիթնեսի, անհա-
տական դասընթացների, վարժ�թյ�նների և 
խառը մենամարտերի բնագավառ�մ. �ս�մնա-
դաստիարակչական ծառայ�թյ�ններ սննդի, 
առող ջ�թյան և առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ:

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

(210) 20160228
(220) 29.02.2016
(730) Արմեն Ղ�մաշյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Մերձավան, Երևանյան խճ., 2-րդ փակ. տ�ն 4, 
AM 
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(540) 

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

գարեջրի):
--------------

(210) 20160232
(220) 01.03.2016
(730) «Իջևան գին� կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայ�թյ�ններ. ժամանակավոր 
բնակա տեղով ապահով�մ:

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

(210) 20160246
(220) 02.03.2016
(730) Հինո Ջիդոշա Կաբ�շիկի Կաիշա (Հինո 
Մոթորս, ԼԹԴ.), JP 
(540) 

(511) 
դաս 1. հակասառիչ հեղ�կներ (անտիֆրիզներ). 

արգելակի հեղ�կներ. �ղղորդիչ բանող հեղ�կ. 
երկարատև օգտագործման սառնազդակներ (LLC). 
փոխհաղորդիչ յ�ղեր.

դաս 4. շարժիչային յ�ղեր. յ�ղեր, քս�քներ 
ավտոմեքենաների համար:

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

(210) 20160247
(220) 02.03.2016
(730) Հինո Ջիդոշա Կաբ�շիկի Կաիշա (Հինո 
Մոթորս, ԼԹԴ.), JP 

(540) 

(511) 
դաս 1. հակասառիչ հեղ�կներ (անտիֆրիզներ). 

արգելակի հեղ�կներ. �ղղորդիչ բանող հեղ�կ. 
երկարատև օգտագործման սառնազդակներ (LLC). 
փոխհաղորդիչ յ�ղեր.

դաս 4. շարժիչային յ�ղեր. յ�ղեր, քս�քներ 
ավտոմեքենաների համար:  

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

(210) 20160256
(220) 04.03.2016
(730) «Էլոլա» ՓԲԸ, Սյ�նիքի մարզ, ք. Գորիս, 
գյ�ղ Վերիշեն, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. պանիր:

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

(210) 20160278
(220) 10.03.2016
(730) Յագ�ար Լենդ Ռովեր Լիմիթիդ, GB 
(540) 

(511) 
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և դրանց 

մասեր և աքսես�ար ներ, որոնք ընդգրկված են 
12-րդ դաս�մ. հեծա նիվներ. մանկական սայլակներ 
և նորածնի սայլ ակներ. 

դաս 35. նոր և օգտագործված տրանսպորտային 
միջոցների, դրանց մասերի և աքսես�արների 
մեծածախ վաճառք և վաճառքի առաջխաղաց�մ. 
ավտո մեքենաների արդյ�նա բեր�թյանը վերա-
բերվող ապրանքների և ծառայ�թյ�նների վաճառքի 
առաջ խաղաց�մ երրորդ անձանց համար, որն 
նախատես�մ է համացանցով առաջ խաղացման 
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նյ�թերի և ապրանքների մասին տեղեկատվ�թյան 
տարած�մ տպագրված նյ�թերի, ձայնա և տեսա-
գր�թյ�նների, հեռ�ստա և ռադիո գրառ�մների, 
առցանց գովազդի և առաջխաղացման մրց�մների 
և մրցակց�թյան տարածման միջոցով. ավտո-
մեքենաների, ավտոմեքենաների մասերի և 
աքսես�արների մանրածախ վաճառք. ավտո-
մեքենաների մանրածախ վաճառքի դիլերական 
ծառա յ�թյ�ններ:

--------------
(210) 20160280
(220) 10.03.2016
(730) «Նատֆ�դ» ՓԲԸ, Երևան, Նալբանդյան 
50, բն. 57, AM 
(540) 

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

էքստրակտներ. համբ�րգերներ, պահածոյացված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և 
բանջարեղեն. մրգերի հիմքով թեթև խորտիկներ, 
խոզի ապխտած կրծքամիս. պանիր. կարտոֆիլ ֆրի, 
կարտոֆիլի չիպսեր, կարտոֆիլի կեղևի տապակած 
շերտեր. ձկան ֆիլե, ձկան մսից պատրաստած 
մթերքներ. կաթ, կաթնային կոկտեյլներ, կաթնային 
ըմպելիքներ. թթ� դրած բանջարեղեն. թթ� դրած 
վար�նգ, պահածոյացված սոխ. պատրաստի 
սն�նդ և սննդի բաղադրիչներ. ապ�րներ. ձ�. 
կաթի հիմքով աղանդեր և կոկտեյլներ.

դաս 30. սենդվիչներ, տաք սենդվիչներ. 
բիֆշտեքսով սենդվիչներ, հավի մսով սենդվիչներ, 
ձկան մսով սենդվիչներ. հաց. մթերքով լցոնած 
հաց. լցոնած բ�լկիներ և սենդվիչներ. բ�րգերներ՝ 
ընդգրկված 30-րդ դաս�մ. բլիթով փաթաթված 
�տեստներ. համեմ�նքներ, մանանեխ, կետչ�պ, 
մայոնեզ, աղցանների սո�սներ և համեմ�նքներ. 
թխած ան�շեղեն. շոկոլադահամ բաղա դրիչներով 
չորաբլիթներ. աղանդերային, շոկոլադային մ�սեր. 
մրգային պաղպաղակ. կաթի հիմքով աղանդեր. 
թխվածքաբլիթներ, աղանդերային պ�դինգներ, 
աղան  դերային ս�ֆլեներ. բ�րա վետացված, 
քաղցրաց  ված աղանդերային դոնդողներ. պաղ-
պաղակ և պաղպաղակից տորթ, պաղպաղակով 
պատրաստված աղանդեր. սառը և սառեցված 
քաղցրա վենիք և աղանդեր. պատրաստի աղանդեր. 
խտացրած սո�սների տեսքով համեմ�նքներ.

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

դաս 32. գարեջ�ր. հանքային և գազավորված 
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգա հյ�թեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյ�թեր.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապա հովման ծառայ�թյ�ններ. ժամանակավոր 
բնակա տեղով ապահով�մ:

--------------
(210) 20160310
(220) 15.03.2016
(730) «Վի Ջի» ՍՊԸ, Երևան, Մալաթիա-
Սեբաստիա, Մեծարենցի 68, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդի ստեղծ�մ և տարած�մ, 

նաև՝  առցանց.
դաս 42. հարսանյաց սրահների, եկեղեցիների 

և բնակարան ների ձևավոր�մ:
--------------

(210) 20160321
(220) 16.03.2016
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբ�շիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(540) 

(511) 
դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային և ռելսային 

տրանս պորտային միջոցներ. փոխադրման համար 
տար բեր նշանա   կ�թյան ավտո   մեքենաներ. 
էլեկտ րական տրանս պորտային միջոց ներ. 
վագո   նիկներ. բեռնատար ավտոմոբիլներ. ֆ�ր-
գոն   ներ (տրանսպորտային միջոցներ). արտա-
ճանա  պարհային տրանսպորտային միջոցներ.  
ավտո բ�սներ. կեմպերներ, ռեկրեացիոն ավտո-
մեքենաներ, խոհանոցով, քնել� տեղերով, 
զ�գա րանով սարքավորված ավտո ֆ�րգոններ. 
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սպոր տային ավտո մոբիլներ. մրցարշավային ավտո-
մոբիլներ. ապրանքա տար մեքենա ներ. ամբար-
ձիչով սայլակներ. տրակ տորներ, այդ թվ�մ` 
սայլակ-քար  շակ ներ, տրակ  տոր-քարշակ  ներ. 
քար շակ  ներ, ավտո  կցանք ներ և կիսակցանքներ 
տրանս   պորտային միջոցների համար. ցամաքային, 
օդային, ջրային տրանսպորտային միջոցների 
մասեր. ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղա շարժվող 
ապարատներ. շարժիչներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. մոտորներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. թափքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանս պորտային միջոցների ամրա-
շրջա նակներ (հենասարքեր). փոխ հաղորդակներ 
ցամա   քային տրանս   պոր տային միջոց   ների 
համար. փոխ  հաղորդակների մասեր ցամաքային 
տրանսպորտային  միջոցների համար. փոխհաղորդիչ 
լիսեռներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ատամնավոր փոխանցիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. կցորդիչների 
ագ�յց ներ ցամաքային տրանսպոր տային միջոց -
ների համար. սռնիներ տրանսպորտային միջոց ների 
համար. կախոցների մեղմիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. մեղմիչ զսպա նակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. տրանս պոր-
տային միջոցների անիվներ. տրանսպորտային 
միջոցների անիվների կալանդներ. անվակ�նդեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. ինքնա-
սոսնձվող ռետինե կարկատաններ օդախցիկների 
վերանորոգման համար. տրանս պորտային միջոց-
ների ար գելակներ. արգելակային կալ�ններ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
հողմա պակիներ. ապակեմաքրիչներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. թափարգելներ 
տրանս պորտային միջոցների համար. ղեկի 
մեխանիզմներ ցամաքային տրանս պորտային 
միջոցների համար. ազդանշանային շչակներ 
տրանս պորտային միջոցների համար. շրջադարձի 
ց�ցիչներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
նստոցներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
անվտանգ�թյան գոտիներ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների գլխակալներ. հետընթացքի 
ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. հակահափշտակիչ հար մարանքներ 
տրանս պորտային միջոցների համար. անվտան-
գ�թյան բարձիկներ (անվտանգ�թյան միջոցներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 

համար). հետևի դիտահայելիներ. հետնամասի 
բեռնամբարձիչներ (տրանսպորտային միջոցների 
մասեր). սփոյլերներ տրանսպորտային  միջոցների 
համար. բեռնախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցեխապաշտպան վահանակներ. 
հակասահքային շղթաներ. պատյաններ տրանս-
պորտային միջոցների համար. պատյաններ 
տրանս պորտային միջոցների նստոցների համար. 
օդա պոմպեր (տրանսպորտային միջոցների 
պիտ�յքներ). տրանսպորտային միջոցների 
բեռնախցիկներ դահ�կների համար. ծխախոտի 
վառիչներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. մանկական անվտանգ 
նստոցներ. տրանս պորտային միջոց ների հետգցովի 
թափքա ծածկեր. տրանսպորտային միջոցների 
դռներ. տիեզերական ապարատներ. ինքնաթիռներ. 
հիդրո ինքնաթիռներ. թռչող ապարատներ. սայլեր. 
մոտոցիկլետներ. կատերներ. լաստանավեր. նավեր. 
զբոսանավեր. հեծանիվներ. զանգեր հեծանիվների 
համար. շղթաներ հեծանիվների համար. շարժիչներ 
հեծանիվների համար. թամբեր հեծանիվների, 
մոտոցիկլետների համար. մոխրամաններ ավտո-
մեքենաների համար. արգելակային սկա վառակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. անվարորդ 
ավտոմեքենաներ (ինքնավար ավտոմեքենաներ). 
կողմնային դիտահայելիներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. շարժիչների հենարաններ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմոբիլների թափարգելներ. տրանսպորտային 
միջոցների վառելիքի բաքերի կափարիչներ. 
պտտող մոմենտի կերպափոխիչներ ցամաքային 
տրանս պորտային միջոցների համար:

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

(210) 20160322
(220) 16.03.2016
(730) Նիսսան Ջիդոշա Կաբ�շիկի Կաիշա (նաև 
գործող որպես Նիսսան Մոթըր Քո., Լթդ.), JP 
(540) 

(511) 
դաս 12. ցամաքային, օդային, ջրային և ռելսային 

տրանս պորտային միջոցներ. փոխադրման համար 
տար բեր նշանա   կ�թյան ավտո   մեքենաներ. 
էլեկտ րական տրանս պորտային միջոց ներ. 
վագո   նիկներ. բեռնատար ավտոմոբիլներ. ֆ�ր-
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գոն   ներ (տրանսպորտային միջոցներ). արտա-
ճանա  պարհային տրանսպորտային միջոցներ.  
ավտո բ�սներ. կեմպերներ, ռեկրեացիոն ավտո-
մեքենաներ, խոհանոցով, քնել� տեղերով, 
զ�գա րանով սարքավորված ավտո ֆ�րգոններ. 
սպոր տային ավտո մոբիլներ. մրցարշավային ավտո-
մոբիլներ. ապրանքա տար մեքենա ներ. ամբար-
ձիչով սայլակներ. տրակ տորներ, այդ թվ�մ` 
սայլակ-քար  շակ ներ, տրակ տոր-քարշակ  ներ. 
քար շակ ներ, ավտո  կցանք ներ և կիսակցանքներ 
տրանս  պորտային միջոցների համար. ցամաքային, 
օդային, ջրային տրանսպորտային միջոցների 
մասեր. ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղա շարժվող 
ապարատներ. շարժիչներ ցամաքային տրանս-
պորտային միջոցների համար. մոտորներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. թափքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. տրանս պորտային միջոցների ամրա-
շրջա նակներ (հենասարքեր). փոխ հաղորդակներ 
ցամա   քային տրանս   պոր տային միջոց   ների 
համար. փոխ  հաղորդակների մասեր ցամաքային 
տրանսպորտային  միջոցների համար. փոխհաղորդիչ 
լիսեռներ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար. ատամնավոր փոխանցիչներ ցամաքային 
տրանսպորտային միջոցների համար. կցորդիչների 
ագ�յց ներ ցամաքային տրանսպոր տային միջոց -
ների համար. սռնիներ տրանսպորտային միջոց ների 
համար. կախոցների մեղմիչներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. մեղմիչ զսպա նակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. տրանս պոր-
տային միջոցների անիվներ. տրանսպորտային 
միջոցների անիվների կալանդներ. անվակ�նդեր 
տրանսպորտային միջոցների համար. ինքնա-
սոսնձվող ռետինե կարկատաններ օդախցիկների 
վերանորոգման համար. տրանս պորտային միջոց-
ների ար գելակներ. արգելակային կալ�ններ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
հողմա պակիներ. ապակեմաքրիչներ տրանս-
պորտային միջոցների համար. թափարգելներ 
տրանս պորտային միջոցների համար. ղեկի 
մեխանիզմներ ցամաքային տրանս պորտային 
միջոցների համար. ազդանշանային շչակներ 
տրանս պորտային միջոցների համար. շրջադարձի 
ց�ցիչներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
նստոցներ տրանսպորտային միջոցների համար. 
անվտանգ�թյան գոտիներ տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների համար. տրանսպորտային 
միջոցների նստոցների գլխակալներ. հետընթացքի 

ազդասարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար. հակահափշտակիչ հար մարանքներ 
տրանս պորտային միջոցների համար. անվտան-
գ�թյան բարձիկներ (անվտանգ�թյան միջոցներ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների 
համար). հետևի դիտահայելիներ. հետնամասի 
բեռնամբարձիչներ (տրանսպորտային միջոցների 
մասեր). սփոյլերներ տրանսպորտային  միջոցների 
համար. բեռնախցիկներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. ցեխապաշտպան վահանակներ. 
հակասահքային շղթաներ. պատյաններ տրանս-
պորտային միջոցների համար. պատյաններ 
տրանս պորտային միջոցների նստոցների համար. 
օդա պոմպեր (տրանսպորտային միջոցների 
պիտ�յքներ). տրանսպորտային միջոցների 
բեռնախցիկներ դահ�կների համար. ծխախոտի 
վառիչներ ցամաքային տրանսպորտային 
միջոցների համար. մանկական անվտանգ 
նստոցներ. տրանս պորտային միջոց ների հետգցովի 
թափքա ծածկեր. տրանսպորտային միջոցների 
դռներ. տիեզերական ապարատներ. ինքնաթիռներ. 
հիդրո ինքնաթիռներ. թռչող ապարատներ. սայլեր. 
մոտոցիկլետներ. կատերներ. լաստանավեր. նավեր. 
զբոսանավեր. հեծանիվներ. զանգեր հեծանիվների 
համար. շղթաներ հեծանիվների համար. շարժիչներ 
հեծանիվների համար. թամբեր հեծանիվների, 
մոտոցիկլետների համար. մոխրամաններ ավտո-
մեքենաների համար. արգելակային սկա վառակներ 
տրանսպորտային միջոցների համար. անվարորդ 
ավտոմեքենաներ (ինքնավար ավտոմեքենաներ). 
կողմնային դիտահայելիներ տրանսպորտային 
միջոցների համար. շարժիչների հենարաններ 
ցամաքային տրանսպորտային միջոցների համար. 
ավտոմոբիլների թափարգելներ. տրանսպորտային 
միջոցների վառելիքի բաքերի կափարիչներ. 
պտտող մոմենտի կերպափոխիչներ ցամաքային 
տրանս պորտային միջոցների համար:

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

(210) 20160362
(220) 22.03.2016
(730) Դաիկին Ինդասթրիզ ԼԹԴ., JP 
(540) 
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(511) 
դաս 11. լ�սավորման, ջեռ�ցման, շոգ� արտա-

դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեց ման, 
սառնա  պահպանման չորաց ման, օդափոխման, 
ջրաբաշխման և սանիտարա տեխնի կա կան սարքեր. 
օդի լավ որակման սարքեր և կայանք ներ, ինչպես 
նաև դրանց մասեր և կցամասեր. օդի մաքրման 
սարքեր և կայանքներ, ինչպես նաև դրանց մասեր 
և կցամասեր. խոնավարարներ. օդի հոտա զերծման 
սարքեր. զտիչներ. օդի լավորակիչների համար. 
օդափոխիչներ (օդի լավորակման կայանքների 
մասեր). զտման կայանքներ. օդի կափ�յրներ շոգե-
ջեռ�ցման կայանքների համար. սառնարանային 
բեռն արկղեր. մեքենայացված օդափոխիչներ օդի 
լավորակ ման համար. բոլոր վերոհիշյալ ապրանք-
ները նախատեսված են կենցաղային կամ արդյ�նա-
բերական նպատակների համար:

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

(210) 20160377
(220) 24.03.2016
(730) ÐԴ-40 Մենյ�ֆեքչրինգ Քամփնի 
(Կալիֆորնիա նահանգի ընկեր�թյ�ն), US 
(540) 

(511) 
դաս 2. ժանգից և քայքայ�մից պաշտպանող 

պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող միջոցներ հպակների համար, 

ճարպազերծող միջոցներ, մաքրող միջոցներ 
մետաղական մակերև�յթների համար.

դաս 4. �նիվերսալ տոգորման յ�ղեր և 
քսայ�ղեր:

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

(210) 20160378
(220) 24.03.2016
(730) ÐԴ-40 Մենյ�ֆեքչրինգ Քամփնի 
(Կալիֆորնիա նահանգի ընկեր�թյ�ն), US 

(540) 

(511) 
դաս 2. ժանգից և քայքայ�մից պաշտպանող 

պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող միջոցներ հպակների համար, 

ճարպազերծող միջոցներ, մաքրող միջոցներ 
մետաղական մակերև�յթների համար.

դաս 4. �նիվերսալ տոգորման յ�ղեր և 
քսայ�ղեր:  

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

(210) 20160379
(220) 24.03.2016
(730) ÐԴ-40 Մենյ�ֆեքչրինգ Քամփնի 
(Կալիֆորնիա նահանգի ընկեր�թյ�ն), US 
(540) 

(511) 
դաս 2. ժանգից և քայքայ�մից պաշտպանող 

պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող միջոցներ հպակների համար, 

ճարպազերծող միջոցներ, մաքրող միջոցներ 
մետաղական մակերև�յթների համար.

դաս 4. �նիվերսալ տոգորման յ�ղեր և 
քսայ�ղեր:  

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

(210) 20160381
(220) 24.03.2016
(730) ÐԴ-40 Մենյ�ֆեքչրինգ Քամփնի 
(Կալիֆորնիա նահանգի ընկեր�թյ�ն), US 
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(540) 

(511) 
դաս 2. ժանգից և քայքայ�մից պաշտպանող 

պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող միջոցներ հպակների համար, 

ճարպազերծող միջոցներ, մաքրող միջոցներ 
մետաղական մակերև�յթների համար.

դաս 4. �նիվերսալ տոգորման յ�ղեր և 
քսայ�ղեր:  

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

(210) 20160380
(220) 24.03.2016
(730) ÐԴ-40 Մենյ�ֆեքչրինգ Քամփնի 
(Կալիֆորնիա նահանգի ընկեր�թյ�ն), US 
(540) 

(511) 
դաս 2. ժանգից և քայքայ�մից պաշտպանող 

պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող միջոցներ հպակների համար, 

ճարպազերծող միջոցներ, մաքրող միջոցներ 
մետաղական մակերև�յթների համար.

դաս 4. �նիվերսալ տոգորման յ�ղեր և 
քսայ�ղեր:  

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

(210) 20160383
(220) 24.03.2016
(730) ÐԴ-40 Մենյ�ֆեքչրինգ Քամփնի 
(Կալիֆորնիա նահանգի ընկեր�թյ�ն), US 
(540) 

(511) 
դաս 2. ժանգից և քայքայ�մից պաշտպանող 

պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող միջոցներ հպակների համար, 

ճարպազերծող միջոցներ, մաքրող միջոցներ 
մետաղական մակերև�յթների համար.

դաս 4. �նիվերսալ տոգորման յ�ղեր և 
քսայ�ղեր:  

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

(210) 20160382
(220) 24.03.2016
(730) ÐԴ-40 Մենյ�ֆեքչրինգ Քամփնի 
(Կալիֆորնիա նահանգի ընկեր�թյ�ն), US 
(540) 

(511) 
դաս 2. ժանգից և քայքայ�մից պաշտպանող 

պատվածքներ.
դաս 3. մաքրող միջոցներ հպակների համար, 

ճարպազերծող միջոցներ, մաքրող միջոցներ 
մետաղական մակերև�յթների համար.

դաս 4. �նիվերսալ տոգորման յ�ղեր և 
քսայ�ղեր:  

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

(210) 20160397
(220) 29.03.2016
(730) Սփորթսփա�ըր, Լթդ., HK 
(540) 

(511) 
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. մարմնա-

մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր. 
սպորտային իրեր, ներառյալ խաղասեղաններ, որոնք 
վերաբեր�մ են ս�յն դասին և մարզասարքային 
սարքավորանք, որոնք վերաբեր�մ են ս�յն դասին, 
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ներառյալ սպորտային մարզասարքեր. բատ�տներ. 
մետաղական և փայտե մանկական խաղային 
կոմպլեքսներ. դրսի համար նախատեսված փչովի 
խաղա յին կոմպլեքսներ և մանկական խաղալիքներ. 
մանկական խաղատնակներ. ճոճարան ներ. տոբո-
գաններ (խաղալիքներ). խաղալիք հեղ�կա ցիրներ. 
մանկական փոխադրամիջոցներ. մանկա կան 
փոխադրա միջոցներ ջրով տեղա շարժ վել� համար. 
էլեկտրոնային թիրախներ խաղերի և սպորտային 
պարապմ�նքների համար. էլեկտրոնային զար-
գացնող խաղեր երեխաների համար. էլեկտրո-
նային կերպարային ֆիգ�րներ (խաղալիքներ). 
ծանրացիչներ (սպորտային իրեր). խաղա-
գնդակներ. բասկետբոլի և ֆ�տբոլի պարա գաներ, 
այդ թվ�մ՝ ֆ�տբոլի ցանցեր, դարպասներ և 
գնդակներ. ֆ�տբոլի հավաքած� և պարագաներ. 
բադ մինտոնի հավաքած� և պարագաներ. 
վոլեյբոլի գնդակներ և ցանցեր. բեյսբոլի զարկիչներ 
և գնդակներ. վերը նշված ապրանք ների մասեր և 
պարագաներ՝ ընդգրկված ս�յն դաս�մ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար�մ 
գործարար�թյան ասպարեզ�մ. վարչարարական 
գործ�նե�թյ�ն գործարար�թյան ասպարեզ�մ. 
գրասենյակային ծառայ�թյ�ններ. ս�յն հայտի 
ԱԾՄԴ 28-րդ դաս�մ նշված ապրանքների 
մեծածախ և մանրածախ իրաց�մ, ինչպես նաև 
առցանց իրաց�մ:

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

(210) 20160407
(220) 31.03.2016
(730) «Կանաչ խնձոր» ՍՊԸ, Երևան, Ռոստոմի 
29, թիվ 187, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20160422
(220) 02.04.2016
(730) Բրիջսթո�ն Լայսենզինգ Սերվիսիզ Ինք., 
Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US 

(540) 

(511) 
դաս 12. ավտոմեքենաներ, դրանց մասեր 

� կցամասեր. դողեր. վերականգնված պահ-
պանա շերտով դողեր. դողերի օդախցիկներ. 
անիվներ. պահպանաշերտի ռետին դողերի 
պահպա նաշեր տերի վերականգն ման համար. 
ինքնա սոսնձ վող ռետինե կարկատաններ օդախ-
ցիկների կամ դողերի վերանորոգման համար. 
փոխադրամիջոցների անիվների եզրակներ 
(եզրաշերտեր) և պատյաններ. դողերի պահ-
պանաշերտերի նախա  պատրաստվածքներ. երկա-
նիվ շարժիչային փոխադրամիջոցներ և դրանց 
մասեր � կցամասեր. հեծանիվներ և դրանց մասեր 
� կցամասեր. էլեկտրական հեծանիվներ և  դրանց 
մասեր � կցամասեր. թռչող ապարատներ և դրանց 
մասեր � կցամասեր. մեղմիչներ (վերգետնյա 
փոխա դրա  միջոցների համար). վերգետնյա 
փոխադրա միջոց ների օդաճնշական մեղմիչներ. 
լիսեռների միացքներ և կցորդիչների ագ�յցներ 
(վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար). 
նավերի բախամեղմիչներ (նավերի կողմնային 
պաշտպանիչներ). նստատեղերի բարձիկներ 
փոխադրամիջոցների համար. օդաճնշական 
մեղմիչներ և զսպաններ երկաթ�ղային վագոնների 
համար. փոխադրամիջոցների թափարգելներ. 
կախոցների մեղմիչներ փոխա դրամիջոցների 
համար. կախոցների զսպաններ փոխա դրամիջոց-
ների համար. դողերի փականներ. հիդ րավ լիկական 
համակարգերի ոչ մետաղական ճկա  փողեր 
փոխադրա միջոցների համար:

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

(210) 20160435
(220) 06.04.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտաշես Բոստան-
չյան, Երևան, Մաշտոցի 14/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտ�ր:

--------------
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(210) 20160436
(220) 06.04.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արտաշես Բոստան-
չյան, Երևան, Մաշտոցի 14/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. առևտ�ր: 

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

(210) 20160447
(220) 08.04.2016
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU 
(540) 

(511) 
դաս 5. ցավազրկող միջոցներ (անալգետիկներ). 

անզ գայաց նող միջոցներ (անեստետիկներ). 
հակա    բիոտիկներ. հակա նեխիչ միջոց ներ. ճանա-
պարհորդական դեղա տ�փեր (լցված). առաջին 
օգն�թյան դեղատ�փեր (լցված). ացետատներ 
դեղա գոր ծական նպատակների համար. մանրէա-
սպան նյ�թեր (բակտերիցիդներ). բալա սաններ 
բ�ժա կան նպատակների համար. ապարան-
ջան ներ բժշկական նպատակների համար. 
վազելին բժշական նպատակների համար. պատ-
վաստա  նյ�թեր. դիետիկ նյ�թեր բժշկական 
նպատակների համար. դեղագործական նյ�թեր. 
մեղրախոտի ջ�ր դեղագործական նպատակների 
համար. սննդային թելքեր. ժելեր բժշկական 
նպատակների համար. հեմատոգեն. հեմոգլոբին. 
գլյ�կոզ բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխի սպեղանիներ. լոգանքի ցեխեր. 
բ�ժիչ ցեխեր. դեղնախեժ (գ�միգ�տ) բժշկական 
նպատակների համար. գ�րյ�ն-բալասաններ 
բժշկական նպատակների համար. դիաստազա 
բժշկական նպատակների համար. հանքային 
սննդային հավել�մներ. սննդային հավել�մներ. 
սպիտակ�ցային սննդային հավել�մներ. սննդա-
յին հավել�մներ կենդանիների համար. յոդ դեղա-
գործական նպատակների համար. քափ�ր 
բժշկական նպատակների համար. պատիճներ 
դեղերի համար. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. հեմոստատիկ մատիտներ. 

մատիտներ գլխացավի դեմ. ցող�նաբջիջներ 
բժշկա կան նպատակների համար. օղակներ 
ռևմատիզմի դեմ. դեղորայքային կոնֆետներ. 
դեղո րայքային արմատներ. դեղորայքային 
սառնաշաքար. կպչ�ն սպեղանի. լոսյոններ դեղա-
գործական նպատակների համար. մագնեզիա 
դեղա գոր ծական նպատակների համար. քս�քներ. 
քս�քներ դեղագործական նպատակների համար. 
դեղորայքային յ�ղեր. բժշկական վիրակապման 
նյ�թեր. վիրահատական վիրակապման նյ�թեր. 
դեղորայք. դեղորայք անասնա բ�ժական նպատակ-
ների համար. մենթոլ. միքստ�րաներ. դիետիկ 
ըմպելիքներ բ�ժական նպա տակների համար. 
պաստեղիկներ դեղա գործական նպատակների 
համար. բժշկական տզր�կներ. բ�ժական 
սպեղանալաթեր. տաք կոմպրեսների վիրակապեր. 
կոմպրեսների վիրակապեր. բ�ժական պոմադ-
ներ. հակա վիր�սային պատրաստ�կներ. վիտա-
մինային պատրաստ�կներ. ախտորոշման 
պատ րաստ�կներ բժշկական նպատակների 
համար. բ�ժական պատրաստ�կներ լոգանքի 
համար. դեղո  րայքային պատրաստ�կներ լոգանքի 
համար. դեղագործական պատրաստ�կներ. 
քիմիա  դեղա գործական պատ րաստ�կներ. դիետիկ 
սննդամթերք բ�ժական նպատակների համար. 
մաստակ բ�ժական նպատակների համար. 
թեյերի հակա ասթմատիկ հավաքած�. մոմեր 
ծխահարման համար. օշարակներ դեղագործական 
նպատակների համար. քնաբեր միջոցներ. 
հակամանրէային միջոցներ. ախորժակը ճնշող 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. ջեր-
միջեցնող միջոցներ. արյ�նը մաքրող միջոցներ. 
միջոցներ գլխացավի դեմ. դեղորայքային միջոցներ 
նյարդային խանգար�մների բ�ժման համար. 
հակաբորբոքային միջոցներ. հան գստաց նող միջոց-
ներ (տրանկ վիլիզատորներ). տոն�սը բարձրաց-
նող միջոցներ (դեղորայքային պատ րաստ�կներ). 
նյարդերն ամրապնդող միջոցներ. մար սող� թյանը 
նպաստող դեղա գործական միջոց ներ. ս�պո-
զիտորիա ներ (բժշկական մոմեր). շիճ�կներ. հաբեր-
հակա  օքսիդանտներ. դեղորայ քային խոտեր. հաբեր 
հազի դեմ. տրանկ վիլի զատորներ:

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

(210) 20160448
(220) 08.04.2016
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«ՖարմՖիրմա «Սոտեքս», RU 
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(540) 

(511) 
դաս 5. ցավազրկող միջոցներ (անալգետիկներ). 

անզ գայաց նող միջոցներ (անեստետիկներ). 
հակա    բիոտիկներ. հակա նեխիչ միջոց ներ. ճանա-
պարհորդական դեղա տ�փեր (լցված). առաջին 
օգն�թյան դեղատ�փեր (լցված). ացետատներ 
դեղա գոր ծական նպատակների համար. մանրէա-
սպան նյ�թեր (բակտերիցիդներ). բալա սաններ 
բ�ժա կան նպատակների համար. ապարան-
ջան ներ բժշկական նպատակների համար. 
վազելին բժշական նպատակների համար. պատ-
վաստա  նյ�թեր. դիետիկ նյ�թեր բժշկական 
նպատակների համար. դեղագործական նյ�թեր. 
մեղրախոտի ջ�ր դեղագործական նպատակների 
համար. սննդային թելքեր. ժելեր բժշկական 
նպատակների համար. հեմատոգեն. հեմոգլոբին. 
գլյ�կոզ բժշկական նպատակների համար. 
մանանեխի սպեղանիներ. լոգանքի ցեխեր. 
բ�ժիչ ցեխեր. դեղնախեժ (գ�միգ�տ) բժշկական 
նպատակների համար. գ�րյ�ն-բալասաններ 
բժշկական նպատակների համար. դիաստազա 
բժշկական նպատակների համար. հանքային 
սննդային հավել�մներ. սննդային հավել�մներ. 
սպիտակ�ցային սննդային հավել�մներ. սննդա-
յին հավել�մներ կենդանիների համար. յոդ դեղա-
գործական նպատակների համար. քափ�ր 
բժշկական նպատակների համար. պատիճներ 
դեղերի համար. պատիճներ դեղագործական 
նպատակների համար. հեմոստատիկ մատիտներ. 
մատիտներ գլխացավի դեմ. ցող�նաբջիջներ 
բժշկա կան նպատակների համար. օղակներ 
ռևմատիզմի դեմ. դեղորայքային կոնֆետներ. 
դեղո րայքային արմատներ. դեղորայքային 
սառնաշաքար. կպչ�ն սպեղանի. լոսյոններ դեղա-
գործական նպատակների համար. մագնեզիա 
դեղա գոր ծական նպատակների համար. քս�քներ. 
քս�քներ դեղագործական նպատակների համար. 
դեղորայքային յ�ղեր. բժշկական վիրակապման 
նյ�թեր. վիրահատական վիրակապման նյ�թեր. 
դեղորայք. դեղորայք անասնա բ�ժական նպատակ-
ների համար. մենթոլ. միքստ�րաներ. դիետիկ 
ըմպելիքներ բ�ժական նպա տակների համար. 
պաստեղիկներ դեղա գործական նպատակների 
համար. բժշկական տզր�կներ. բ�ժական 
սպեղանալաթեր. տաք կոմպրեսների վիրակապեր. 

կոմպրեսների վիրակապեր. բ�ժական պոմադ-
ներ. հակա վիր�սային պատրաստ�կներ. վիտա-
մինային պատրաստ�կներ. ախտորոշման 
պատ րաստ�կներ բժշկական նպատակների 
համար. բ�ժական պատրաստ�կներ լոգանքի 
համար. դեղո  րայքային պատրաստ�կներ լոգանքի 
համար. դեղագործական պատրաստ�կներ. 
քիմիա  դեղա գործական պատ րաստ�կներ. դիետիկ 
սննդամթերք բ�ժական նպատակների համար. 
մաստակ բ�ժական նպատակների համար. 
թեյերի հակա ասթմատիկ հավաքած�. մոմեր 
ծխահարման համար. օշարակներ դեղագործական 
նպատակների համար. քնաբեր միջոցներ. 
հակամանրէային միջոցներ. ախորժակը ճնշող 
միջոցներ բժշկական նպատակների համար. ջեր-
միջեցնող միջոցներ. արյ�նը մաքրող միջոցներ. 
միջոցներ գլխացավի դեմ. դեղորայքային միջոցներ 
նյարդային խանգար�մների բ�ժման համար. 
հակաբորբոքային միջոցներ. հան գստաց նող միջոց-
ներ (տրանկ վիլիզատորներ). տոն�սը բարձրաց-
նող միջոցներ (դեղորայքային պատ րաստ�կներ). 
նյարդերն ամրապնդող միջոցներ. մար սող� թյանը 
նպաստող դեղա գործական միջոց ներ. ս�պո-
զիտորիա ներ (բժշկական մոմեր). շիճ�կներ. հաբեր-
հակա  օքսիդանտներ. դեղորայ քային խոտեր. հաբեր 
հազի դեմ. տրանկ վիլի զատորներ:

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

(210) 20160460
(220) 15.04.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լորա Մաթևոսյան 
Ալեքսանդրի, Երևան, Ավան, Իսահակյան թաղ. 
1/3 շ. բն. 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. տպագրական արտադրանք. գրքեր, 

թերթեր, բ�կլետներ, այցեքարտեր, օրա ց�յցներ, 
բրոշյ�րներ, թռ�ցիկներ, բլանկներ. թղթից և 
ստվարաթղթից պատրաստված բոլոր ապրանք-
ները, որոնք ներառված են 16-րդ դաս�մ.
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դաս 40. նյ�թերի մշակ�մ. տպագր�թյ�ն.
դաս 42. դիզայներական ծառայ�թյ�ններ:

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

(210) 20160464
(220) 18.04.2016
(730) «Միստիֆյ�մս» ՍՊԸ, Երևան, Թ�մանյան 
18, թիվ 5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. էլեկտրոնային սիգարետների, էլեկտրո-

նային սիգարետների հեղ�կի և պարագաների 
առևտ�ր:

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

(210) 20160474
(220) 19.04.2016
(730) ՍեյբրՄարք Լիմիթիդ Փարթներշիփ, US 
(310) 86/828,651, 86/828,654, 86/828,656, 
86/828,657, 86/828,659
(320) 23.11.2015, 23.11.2015, 23.11.2015, 
23.11.2015, 23.11.2015
(330) US, US, US, US, US
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգչային ծրագրեր, որոնք 

նախա տեսված են, մասնա վորապես՝ գովազդի, 
շ�կայավարման և բովանդակ�թյան կառա-
վարման, ճանա  պար հորդ� թյան պլանա վորման, 
ճանա պար հորդ�թյան   կազմա կերպ ման, ճանա-
պարհորդական երթ �ղ� և ճանապար հորդա-
կան ծախսերի կառա վարման, ամրագր�մների, 
պատվերների և տոմսերի դ�րսգրման, վա�չերների 
դ�րսգրման, փոխանակման և մարման, հաճա-
խորդների հետ հարաբեր�թյ�նների կառա-
վարման, հեռախոսային տեղեկատ�ների 
կառա  վարման, պատվերների կառավարման, 
հաշիվն երի դ�րսգրման, հաշիվների կառավարման 
և հաշվառման, օդանավակայանների կառա-
վարման, օդանա վակայանների շահա գործման, 
ավիա ընկեր�թյ�նների կառավարման, ավիա-

ընկեր�թյ�նների շահագործման, օդա նա վերի 
տեխ սպասարկ ման պլանավորման և վառելիքի 
կառա վարման, չվերթ ների պլանա  վորման, 
չվաց�ցակների կազմման, չվերթների նախա-
պատրաստման, չվերթների իրականացման, 
չվերթների նավիգացիայի, չվերթների մոնի-
տորինգի, չվերթների վերլ�ծ�թյան և չվերթ ների 
կառա վարման ծառայ� թյ�նների, �ղևոր ների 
հետևման, �ղեբեռի կառավարման, �ղեբեռի 
հետևման, բեռների կառավարման և բեռների 
հետևման, հեռա հաղորդակց�թյան, կրթա կան, 
ժամանցի, մշակ� թային, սպորտային և հանգստի 
նպատակներով, կր�իզների կառա վարման, 
երկաթ�ղային փոխադրողների կառա վարման, 
տրանսպորտի կառավարման, տ�րիս  տական 
գործակալ�թյ�նների կառա վարման, գ�յքի 
կառա վարման, կայանա տեղերի կառավարման, 
հյ�րանոցային կառա վարման և ռեստորանային 
կառավարման, աշխատակազմի տեղա վոր ման, 
աշխատա կազմի վերա պատ րաստման, աշխատա-
կազմի կառա վարման և աշխա տակիցների 
օգտագործման պլանա վորման, ծախ սերի 
հաշվարկի, ծախսերի համեմա տ�թյան, ծախ սերի 
հետևման, ծախսերի վերլ� ծ�թյան, ծախսերի 
օպտիմալացման, գնա գոյացման, գների համեմա-
տ�թյան և եկամ�տների կառավարման, ինչպես 
նաև վճարման ծառա յ�թյ�ն ների, էլեկտրոնային 
վճարման ծառա յ�թյ�ն ների, վար կային քարտերով 
ծառայ�թյ�նների, էլեկտրոնային վճար�մների 
մշակման ծառա յ�թյ�նների և էլեկտրոնային 
վարկային քարտերով վճար�մների մշակման 
ծառայ�թյ�նների համար. համա կարգչային 
տվյա լների հիմնա  պաշարներ, մասնա  վորապես` 
վերոնշյալ նպատակների համար. ավտո  մեքենա -
ների վար  ձ�յ թի ամրա գրման, օդանավ�մ տեղերի 
ամրագրման և չարթերային օդանավի ամրագրման 
համար համակարգչային ծրագրեր և տեխնիկա. 
գրառված համակարգչային տվյալներ, մասնա-
վորապես՝ վերո նշյալ նպատակների համար. թվային 
քարտեզներ և թվային հատակագծեր. տվյալների 
կրիչներ՝ նախապես գրառված կամ չգրառված, 
մասնավորապես՝ սկավառակների, դիսկետների, 
երիզների կամ քարթրիջների տեսքով. տվյալների 
մագնիսական կրիչներ. մեքենայաընթեռնելի 
տվյալների կրիչներ գրառված ծրագրերով. 
մագնիսական, էլեկտրոնային կամ օպտիկական 
կրիչների վրա գրառված համակարգչային 
ծրագրեր, �ս�ցողական ձեռնարկներ և ծրագրեր. 
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ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ 
վերարտադրման սարքեր. հաշվիչ մեքենաներ. 
տեղեկատվ�թյան մշակման սարքավոր�մներ և 
գործիքներ. համակարգիչներ և համակարգչային 
արտաքին սարքեր իրենց մասերով և լրասարքերով. 
ճանա պարհոր դական տեղեկատ�ների և 
քարտեզների տեսքով բեռնվող էլեկտրոնային 
հրատարակ� թյ�ններ. համա կարգչային սպասար-
կող ծրագրեր և համակարգչային ծրագրեր 
տ�րիս տական գործակալ�թյ�նների կողմից 
հաճա խորդների տեղափոխ�մը կազմակերպել� 
նպատակով օգտագործել� համար, այն է՝ 
էլեկտրոնային աղյ�սակներ, հաշվապահական 
ծրագրեր, տեքստի մշակման ծրագրեր և 
գործարար�թյան կառավարման հավելվածներ, այն 
է՝ տ�րիստական գործակալ�թյան գործ�նե�թյան 
կառավարման համար ժամա դր�թյ�նների 
պլանա վորման համա կարգչային ծրագրեր և գործ-
արարական ճանապարհորդ�թյ�նների ծախ սերի 
կառա վարման համար հաշվապահական համա-
կարգ չային ծրագրեր. գործարար�թյան ծախսերի 
վերաբերյալ զեկ�յցների համար համակարգչային 
ծրագրային ապահով�մ և ծրագրեր. 
ճանապարհորդ�թյան պատվիրման և ամրագրման 
տեղեկատվ�թյան տվյալների հիմնապաշարներ 
մ�տք գործել� համար նախատեսված համա-
կարգչային ծրագրեր. անվտանգ�թյան ռիսկերը 
կառավարել� համար նախատեսված համա-
կարգչային ծրագրեր. ճանապար հորդական 
ոլորտի համար կազմաձևվող և կարգաբերվող 
տեխնո լոգիա ապահովել� համար նախատեսված 
համակարգչային ծրագրեր. համակարգչային 
ծրագրեր, այն է՝ ճանապարհորդական ոլորտի 
համար նախա տեսված բջջային ինտերնետային 
հավելվածներ և սպասառ� ինտերֆեյսներ. 
համա կարգչային էլեկտրոնային առևտրի համար 
նախա տեսված համա կարգչային ծրագրեր, որոնք 
դրանցից օգտվողներին թ�յլ են տալիս կատարել 
էլեկտրոնային գործարարական գործարքներ 
համաշխարհային համակարգչային ցանցի միջոցով.

դաս 16. ճանապարհորդական ոլորտին 
վերաբերող տպագիր պարբերականներ. ճանա-
պար հոր դ� թյան ամրագրման ծրագրերի 
գոր ծարկման ց�ց�մների ձեռնարկներ. ճանա-
պար  հորդ�թյան ամրագրման ծրա գրերի 
գործարկման համա կարգչային ձեռնարկներ. տպա-
գրական արտադրանք, այն է  ̀ համակարգիչների 
և համակարգչային համակարգերի վերա-

նորոգման, համակարգչային արտաքին սարքերի, 
համակարգչային ծրագրավորման ծառա-
յ�թյ�նների, ճանա պարհորդ�թյ�նների և 
ժամ անցի ամրագրման և ժամանակաց�յցի 
կազմ  ման ոլորտներին վերաբերող բրոշյ�րների, 
բ�կլետ ների և �ս�ցողական նյ�թերի տեսքով 
տպագիր հրա տարակ�թյ�ններ. համա-
կար գիչների շահագործման ձեռ նարկներ և 
օգտվողների ձեռնարկներ ճանապարհոր-
դ�թյ�ն  ների ամրագրման համար նախա-
տես ված համակարգչային տեխնիկայի և 
ծրա գրերի վերաբերյալ. ճանապարհորդական 
ամրագր�մների համար նախատեսված համա-
կարգ չային տեխնիկայի և ծրագրերի վերաբերյալ 
տպագիր ց�ց�մներ և �ս�ցողական նյ�թեր. 
ճանապարհորդ�թյան վերաբերյալ գրքեր. 
համակարգչով տպված ճանապարհորդական 
տեղեկատվ�թյանը վերաբերող դիագրամներ 
և գրա ֆիկներ. ճանապարհորդ�թյան մասին 
տեղեկա գրեր.

դաս 35. գովազդային ծառայ�թյ�ններ. 
շ�կայա վարման ծառայ�թյ�ններ. գովազդային 
տարածքի վարձակալ�թյ�ն. կայքերի որոնման 
համակարգի օպտիմալաց�մ գովազդի և 
շ�կայավարման նպատակներով. հաճախորդների 
հավատարմ�թյան սխեմաների մշակ�մ, 
գործարկ�մ և վերահսկ�մ. տեղեկատվ�թյան 
ծառայ�թյ�ններ գործարար�թյան վերաբերյալ. 
խորհրդատվական ծառայ�թյ�ններ գործ-
արար�թյան վերաբերյալ. գործարար�թյան 
կառավարման ծառայ�թյ�ններ. հաճախորդների 
հետ հարա բեր�թյ�նների կառավարման ծառա-
յ�թյ�ններ. երրորդ անձանց համար հեռախոսային 
տեղեկատ�ների կառավար�մ. վարչարար�թյան 
ծառայ�թյ�ններ գործարար�թյան վերաբերյալ. 
պատվերների կառավարման ծառա յ�թյ�ններ. 
հաշիվն ե րի դ�րս գրման ծառայ�թյ�ններ. հաշիվ-
ների կառա վարման ծառա յ�թյ�ններ. հաշվա-
պահական ծառա յ�թյ�ններ. աշխատակազմի 
տեղավորման, աշխատակազմի կառավարման և 
աշխատակազմի օգտագործման պլանավորման 
ծառայ�թյ�ններ. աշխատանքային գրաֆիկների 
պատրաստ�մ և կառավար�մ. աշխատակազմի 
համար խրախ�սման սխեմաների ղեկավար�մ. 
ճանապարհորդական երթ�ղ� կառավար�մ. 
ճանապարհորդական ծախսերի կառավար�մ. 
ծախսերի հաշվարկման, ծախսերի համեմա-
տ�թյան, ծախսերի հետևման, ծախսերի 
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վերլ�ծ�թյան և ծախսերի օպտիմալացման 
ծառայ�թյ�ններ. գների համեմատ�թյան ծառա-
յ�թյ�ն ներ. գնագոյացման ծառա յ�թյ�ններ. 
գրա սենյակային ծառայ�թյ�ններ. հասցեների 
վավերացման ծառայ�թյ�ններ. տվյալների 
հիմնապաշար�մ տվյալների պահպանման, 
կազմակերպման, ղեկավարման, սպասարկման 
և որոնման ծառայ�թյ�ններ. երրորդ անձանց 
համար ճանապարհորդ�թյան ոլորտ�մ 
համա կարգիչների միջոցով գրասենյակային 
կառավարման ծառայ�թյ�նների տրամադր�մ. 
երրորդ անձանց համար ճանապարհորդ�թյան 
ոլորտ�մ գործարար�թյան կառավարման ծառա-
յ�թյ�ն ների տրամադր�մ. երրորդ ան ձանց 
համար ճանա պարհորդ�թյան ոլորտ�մ առևտրի 
և գործարար�թյան գների վերա բերյալ տեղեկա-
տվ�թյան և վիճակագրական տեղեկատվ�թյան 
հավաքագր�մ և տրամադր�մ. գործարար�թյան 
վերաբերյալ տեղեկատվ�թյան կառավար�մ, այն 
է  ̀ երրորդ անձանց համար ճանապարհորդ�թյան 
ոլորտ�մ գործարար�թյան վերաբերյալ տեղեկա  -
տվ�թյան ստաց�մ. գործարար�թյան վերա-
բերյալ տվյալների և գործարար�թյան վերաբերյալ 
դիագրամների և գրաֆիկների տեսքով 
պատկերների էլեկտրոնային հավաքագր�մ, 
մշակ�մ և տրամադր�մ. էլեկտրոնային 
առցանց տեղեկատվական ծառայ�թյ�ններ, 
այն է՝ ճանա  պարհորդ� թյան, զբոսաշրջ�թյան, 
տրանսպորտի, ժամանցի ոլորտ�մ համակարգչի 
տվյալների հիմնապաշարի միջոցով գովազդի և 
գործարար�թյան վերա բերյալ տեղեկատվ�թյան 
տրամադր�մ. տվյալների հաղորդման միջոցով 
գովազդային և տարած ման ծառայ�թյ�ններ 
հյ�րանոցների, հյ�րանոցատերերի, ավիա-
ընկեր�թյ�նների, կր�իզ ների երթ�ղիների, մեքե-
նա ների վարձ�յթ տրամադրող ընկեր� թյ�նների և 
ճանա պարհորդ�թյան ոլորտ�մ ծառա յ�թյ�ններ 
տրամադրողների համար. երրորդ անձանց համար 
առցանց անմիջական էլեկտրոնային շ�կայա -
վարման ծառա յ�թյ�ններ և գովազդի ծառա-
յ�թյ�ններ հյ�րանոցների, հյ�րանոցատերերի, 
ավիաընկեր�թյ�նների, կր�իզների երթ-
�ղիների, մեքենաների վարձ�յթ տրամադրող 
ընկեր�թյ�նների և ճանապարհորդ�թյան ոլորտ�մ 
ծառա յ�թյ�ններ տրամադրողների համար. հյ�րա-
նոցներ�մ կեց�թյան վարկանիշային գնահատման 
համար առցանց համակարգչային տվյալների 
հիմնա պաշարի տրամադր�մ. վերոնշյալ ծառա-

յ�թյ�նների վերաբերյալ տեղեկա տվ�թյ�ն և 
խորհրդատվ�թյ�ն. վերոնշյալ բոլոր ծառա-
յ�թյ�նների տրամադր�մ նաև համ աշխարհային 
համա կարգչային ցանցերի միջոցով.

դաս 36. ապահովագրական ծառայ�թյ�ններ. 
ֆինանսական գործ�նե�թյ�ն. դրամավարկային 
գործառն�թյ�ններ. վճարման ծառայ�թյ�ններ. 
էլեկտրո նային վճարման ծառա յ�թյ�ններ. 
վարկային քարտերով սպասարկման ծառա-
յ�թյ�ններ. էլեկտրոնային վճար�մների մշակման 
ծառայ�թյ�ններ. էլեկտրոնային վարկային 
քարտերով վճար�մների մշակման ծառա-
յ�թյ�ններ. ապահովագրական ծառայ�թյ�նների, 
վճարման ծառայ�թյ�նների, էլեկտրոնային 
վճարման ծառա յ�թյ�նների և վարկային քարտերով 
ծառա յ�թյ�նների համար միջնորդային ծառա-
յ�թյ�ններ. վարկ�նակ�թյան, ֆինանսական 
վճար�նակ�թյան և վարկային ռիսկերի ստ�գ�մ. 
ճանապար հորդական վա�չերների, մասնա-
վորապես՝ տրանսպորտային վա�չերների, 
կեց� թյան վա�չերների, սննդի վա�չերների, 
միջոցառ�մների վա�չերների և զբաղմ�նքի 
վա�չեր ների տրամադր�մ, փոխանակ�մ և մար�մ. 
բոլոր վերոնշյալ ծառայ�թյ�նների վերաբերյալ 
տեղեկատվ�թյ�ն և խորհրդատվ�թյ�ն. վերո-
նշյալ բոլոր ծառա յ�թյ�նների տրամադր�մ նաև 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի 
միջոցով.

դաս 38. հեռահաղորդակց�թյան ծառայ�-
թյ�ն ներ. դեպի համակարգչային ցանցեր մ�տքի 
հնարա վոր�թյան տրամադր�մ. դեպի համա-
կարգչային տվյալների հիմնապաշար մ�տքի 
հնարավոր�թյան տրամադր�մ. դեպի համա-
կարգչային ցանցեր�մ առկա տվյալներ, տեղեկա-
տվ�թյ�ն և համակարգչային ծրագրեր մ�տքի 
հնարավոր�թյան տրամադր�մ. ճանապար-
հորդական տեղեկատվ�թյան և ամրագր�մների 
ոլորտ�մ առկա համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշար մ�տքի հնարավոր�թյան 
տրամադր�մ ժամանակավարձով. չվերթների, 
հյ�րանոցների և վարձ�յթով տրամադրվող 
մեքենաների ամրագրման համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշար մ�տքի հնարավոր�թյան 
տրամադր�մ ժամանակավարձով. առցանց 
զր�յցի վիրտ�ալ սենյակների տրամադր�մ. 
տվյալների, տեղեկատվ�թյան և համակարգչային 
ծրագրերի փոխանց�մ համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի միջոցով. վերոնշյալ 
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ծառայ�թյ�նների վերաբերյալ տեղեկատվ�թյ�ն 
և խորհրդատվ�թյ�ն. վերոնշյալ բոլոր ծառայ�-
թյ�նների տրամադր�մ նաև համ աշխարհային 
համակարգչային ցանցերի միջոցով.

դաս 39. ճանապարհորդ�թյան կազմա-
կերպման ծառայ�թյ�ններ. ճանապար հոր-
դ�   թյան պլանավորման ծառա յ�թյ�ններ. 
ճանապարհորդական գործակալ�թյան ծառա-
յ� թյ�ններ. ճանապարհորդական տոմսերի 
վաճառքի ծառայ�թյ�ններ. ճանապար հորդ�-
թյ�նների ամրագրման ծառայ�թյ�ններ. ավիա-
ընկեր�թյ�ններով ճանապարհորդ�թյան և 
մեքենա ների վարձ�յթի ամրագրման ծառա-
յ�թյ�ններ. ավիաընկեր� թյ�նների, կր�իզ-
ների, երկաթ �ղային փոխադրողների, 
մեքե նա ների վարձ�յթի, շրջա գայ�թյ�նների 
և ճանապարհորդ�թյան վերաբերյալ տեղեկա-
տվական և ամրագրման ծառայ�թյ�ններ համա-
կարգչի միջոցով. ցամաքային, օդային և ջրային 
փոխադրամիջոցների ամրագր�մ և պատվիր�մ. 
համակարգչի միջոցով չվերթների ամրագրման 
ծառայ�թյ�ններ. օդանավ�մ տեղի ամրագրման 
ծառայ�թյ�ններ. չարթերային օդանավի 
ամրագրման ծառայ�թյ�ններ. վարձով տրվող 
տրանսպորտային միջոցների, մասնավորապես՝ 
վարձով տրվող մեքենաների, ինքնաթիռների 
և նավերի ամրագր�մ և պատվիր�մ. ավտո-
մեքենաների վարձ�յթի ամրագրման ծառա-
յ�թյ�ններ. համակարգչի միջոցով մեքենաների 
ամրագրման ծառայ�թյ�ններ. համակարգչի 
միջոցով վարձով տրվող մեքենաների ամրագրման 
ծառայ�թյ�ններ. չվերթների պլանավորման, 
չվերթ ների չվա ց�ցակի կազմ ման, չվերթների 
նախա  պատրաստ ման, չվերթ ների իրա կանացման, 
չվերթ  ների  նավի գա  ցիայի, չվերթների մոնի  տո-
րինգի, չվերթ  նե րի վերլ � ծ�թյան և չվերթ  ների կառա-
վար ման ծառա   յ� թյ�ն ներ. ավիաընկեր�թյ�նների 
և օդանա   վակայան ների հաշվառման ծառա յ�թյ�ն-
ներ. ճանապարհորդ�թյան և տրանսպորտի 
վերաբերյալ տեղեկատվ�թյ�ն. փոխադրման 
ծառայ�թյ�ններ. մարդկանց և ապրանքների 
փոխադրման ծառայ�թյ�ններ. կահ�յքի 
տեղա փոխման ծառայ�թյ�ններ. լաստա նա-
վերի շահա գործման ծառայ�թյ�ններ. ծովային 
քարշակման, նավերի բեռնաթափման և նավերի 
վերանավարկման ծառայ�թյ�ններ. ջրի և 
էլեկտրաէներգիայի բաշխման ծառայ�թյ�ններ. 
ապրանք ների փաթեթավորման ծառայ�թյ�ններ. 

պահպանման և պահեստա վորման ծառա-
յ�թյ�ններ. հագ�ստի պահեստավորման և 
ապահով պահպան�թյան ծառայ�թյ�ններ. 
օդանավերի վարձ�յթի, նավերի վարձ�յթի և 
ավտոմեքենաների վարձ�յթի ծառայ�թյ�ններ. 
փոխադրամիջոցի վարձ�յթի ծառայ�թյ�ններ. 
փոխադրամիջոցների համար ավտոտնակներ 
տրամադրել� ծառա յ�թյ�ններ. ավտոտնակի և 
կայանատեղիների վարձ�յթի ծառա յ�թյ�ններ. 
սառնարանի վարձ�յթի ծառայ�թյ�ններ. 
բոլոր վերոնշյալ ծառա յ�թյ�նների վերաբերյալ 
տեղեկատվ�թյ�ն և խորհրդա տվ�թյ�ն, վերո-
նշյալ բոլոր ծառա յ�թյ�նների տրամադր�մ նաև 
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի 
միջոցով.

դաս 41. կրթական ծառայ�թյ�ններ. վերա-
պատրաստման ծառա յ�թյ�ններ. ժամանցի 
ծառա   յ�թյ�ններ. կրթական, ժամանցի, մշա-
կ� թային, սպորտային և հանգստի միջոց-
առ�մների և գործ�նե�թյան կազմա կերպ�մ. 
կրթական, ժամանցի, մշակ�թային, սպորտային 
և հանգստի միջոցառ�մների և գործ�նե�թյան 
ամրագր�մ և պատվիր�մ. տոմսերի հետ 
կապված ծառայ�թյ�ններ կրթական, ժամանցի, 
մշակ�թային, սպորտային և հանգստի միջոց-
առ�մների և գործ �նե�թյան համար. կրթա կան, 
ժամանցի, մշակ�թային, սպորտային և հանգստի 
բն�յթի տեղեկատվ�թյ�ն. ճանապարհորդական 
�ղեց�յցների և տեղեկատ�ների հրատարակ�մ. 
բոլոր վերոնշյալ ծառա յ�թյ�նների վերաբերյալ 
տեղեկա տվ�թյ�ն և խորհրդատվ�թյ�ն. վերո նշյալ 
բոլոր ծառայ�թյ�նների տրամադր�մ նաև համ-
աշխարհային համակարգչային ցանցերի միջոցով.

դաս 42.գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառա  յ�թյ�ններ և դրանց վերաբերյալ գիտա-
կան հետա զոտ�թյ�ններ և նախագծ�մ. 
արդյ�նա բերական վերլ�ծ�թյան և գիտա հետա   
զոտական ծառա յ�թյ�ններ. տեխ նիկա կան 
խորհրդա  տվ�թյան ծառա յ�թյ�ններ. համա-
կարգչային խորհրդատվ�թյան ծառա յ�թյ�ններ. 
աերոնավիգացիոն, աշխարհագրական և 
օդերև�թա բանական տվյալների տրամադր�մ. 
գովազդի, շ�կայավարման և բովանդակ�թյան 
կառա վարման, ճանա  պար հորդ�թյան պլանա -
վորման, ճանա պարհորդ�թյան կազմա-
կերպ  ման, ճանա  պարհորդական երթ�ղ� 
կառավարման և ճանապարհորդական ծախսերի 
կառավարման, ամրագր�մների, պատվերների 
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և տոմսերի վաճառքի, վա�չերների դ�րսգրման, 
փոխանակման և մարման, հաճախորդների հետ 
հարաբեր�թյ�նների կառավարման, հեռա խոսային 
տեղեկատ�ների կառա վարման, պատ վերների 
կառավարման, հաշիվների դ�րսգրման, հաշիվների 
կառավարման և հաշվառ ման, օդանավակայանների 
կառավարման, օդա նավակայանների շահա-
գործման, ավիա  ընկեր�թյ�նների կառավարման, 
ավիա  ընկեր� թյ�նների շահագործման, օդանա-
վերի տեխս պասարկման պլանավորման և վառելիքի 
կառավարման, չվերթների պլանավորման, 
չվաց�ցակների կազմման, չվերթների նախա-
պատրաստման, չվերթների իրականացման, 
չվերթ ների նավիգացիայի, չվերթների մոնիտո-
րինգի, չվերթների վերլ�ծ�թյան և չվերթների 
կառավարման ծառայ�թյ�նների, �ղևորների 
հետևման, �ղեբեռի կառավարման, �ղեբեռի 
հետևման, բեռների կառավարման և բեռների 
հետևման, հեռահաղորդակց�թյան, կրթական, 
ժամանցի, մշակ�թային, սպորտի և հանգստի, 
կր�իզների կառավարման, երկաթ�ղային 
փոխադրողի կառավարման, փոխադրման 
կառավարման, ճանապարհորդական գործա կալ�-
թյ�նների կառավարման, գ�յքի կառավարման, 
կայանատեղերի կառավարման, հյ�րանոցային 
կառավարման և ռեստորանային կառավարման, 
աշխատակազմի տեղավորման, աշխատակազմի 
վերապատրաստման, աշխատակազմի կառա-
վարման և աշխատակազմի օգտագործման 
պլանավորման, ծախսերի հաշվարկի, ծախսերի 
համեմա տ�թյան, ծախսերի հետևման, ծախսերի 
վեր լ�ծ�թյան, ծախսերի օպտիմալացման, գնա-
գոյացման, գնի համեմատ�թյան և եկամ�տի 
կառավարման և վճարման ծառայ�թյ�նների, 
էլեկտրո նային վճարման ծառա յ�թյ�նների, 
վարկային քարտերով ծառայ�թյ�նների, էլեկտրո-
նային վճար�մների մշակման ծառայ�թյ�նների և 
էլեկտրոնային վարկային քարտերով վճար�մների 
մշակման նպատակներով չբեռնվող համա-
կարգչային ծրագրերի տրամադր�մ ժամանակավոր 
օգտագործման համար. համակարգչային ծրա-
գրավորման ծառայ�թյ�ններ. երրորդ անձանց 
համար համակարգչային ծրագրերի նախա-
գծ�մ, մշակ�մ, փորձարկ�մ, տեղադր�մ, 
տեխս պասարկ�մ, թարմաց�մ, հոսթինգ և 
կարգաբեր�մ. երրորդ անձանց համար կայքերի 
նախագծ�մ, մշակ�մ, փորձարկ�մ, տեղադր�մ, 
տեխսպասարկ�մ, թարմաց�մ, հոսթինգ և 
կարգաբեր�մ. երրորդ անձանց համար տվյալների 

հիմնա պաշար ների նախագծ�մ, մշակ�մ, 
փորձարկ�մ, տեղադր�մ, տեխ սպասարկ�մ, 
թար մաց�մ, հոսթինգ և կարգաբեր�մ. երրորդ 
անձանց համար տրանսպորտի ոլորտ�մ 
համա  կարգչային ամրագրման համա կարգերի 
գործարկ�մ. համակարգչային ծրագրերի և 
տվյալների հիմնապաշարների վարձ�յթ. երրորդ 
անձանց համար քարտեզների և հատակագծերի 
նախագծ�մ. անվտանգ�թյան ռիսկերի կառա-
վարման համար համակարգչային ծրագրերի 
մշակ�մ. ճանապարհորդ�թյան ոլորտի համար 
կազմաձևվող և կարգաբերվող տեխնոլոգիայի 
ապահովման համար համակարգչային ծրագրերի 
մշակ�մ. եղանակի տես�թյան մասին տեղեկա-
տվ�թյ�ն պար�նակող համակարգչային ծրա-
գրերի տրամադր�մ. համակարգչային ծրագրային 
ապահով�մ՝ որպես ծառայ�թյ�ն (soãware as 
a service SAAS), որոնք ապահովված են ճանա-
պար հորդական ոլորտ�մ կիրառել� համար 
նախատեսված համակարգչային ծրագրերով. 
կիրառական ծրագրեր տրամադրողների 
ծառայ�թյ�ններ (application service provider ASP)՝ 
որոնք ապահովված են ճանա պարհորդական 
ոլորտ�մ կիրառել� համար նախատեսված 
համակարգչային ծրագրերով. համակարգչային 
ծրագրերի մշակ�մ, այն է  ̀ ճանապարհորդական 
ոլորտ�մ կիրառել� համար նախատեսված բջջային 
ինտերնետային հավելվածների և սպասառ� 
ինտեր ֆեյսների մշակ�մ. համա կարգչային էլեկտրո-
նային առևտրի ծրագրերի մշակ�մ, որոնք թ�յլ 
են տալիս օգտվողներին կատարել էլեկտրոնային 
գործարարական գործարքներ. բոլոր վերոնշյալ 
ծառայ�թյ�նների տրամադր�մ նաև համ-
աշխարհային համակարգչային ցանցերի միջոցով.

դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով 
ապահովման կազմակերպ�մ. սննդի կազմա-
կերպ�մ. տրանսպորտային փոխադրման կազմա-
կերպ�մ. ճանապարհորդական գործ�նե�թյան 
կազմակերպ�մ. ժամանակավոր բնակատեղի, 
սննդի, փոխադրման, ճանապարհորդական գործ-
�նե�թյան համար ամրագր�մներ և պատվերներ. 
բնակատեղերի ամրագրման ծառայ�թյ�ններ. 
հյ�րա նոցների ամրագրման ծառայ�թյ�ններ. 
համա կարգչի միջոցով հյ�րանոցների ամրա-
գրման ծառա   յ�թյ�ններ. ժամանակավոր 
բնակա  տեղերի, բարերի, սրճարանների և 
ռեստորան ների վերաբերյալ տեղեկատվ�թյ�ն. 
համա կարգչի միջոցով հյ�րանոցների վերաբերյալ 
տեղեկատվ�թյան տրամադրման ծառայ�թյ�ններ. 
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վերոնշյալ բոլոր ծառայ�թյ�նների վերաբերյալ 
տեղեկա տվ�թյան և խորհրդատվ�թյան տրամա-
դր�մ. բոլոր վերոնշյալ ծառա յ�թյ�նների տրամա-
դր�մ նաև համաշխարհային համա կարգչային 
ցանցերի միջոցով.

դաս 45. իրավաբանական ծառայ�թյ�ններ. 
առցանց սոցիալական ցանցերի ծառայ�թյ�ններ. 
վերոնշյալ ծառայ�թյ�նների վերաբերյալ տեղեկա-
տվ�թյ�ն և խորհրդատվ�թյ�ն. նշված բոլոր ծառայ-
�թյ�նների տրամադր�մ նաև համաշխարհային 
համակարգչային ցանցերի միջոցով:

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

(210) 20160515
(220) 27.04.2016
(730) «Սամկոն» ՍՊԸ, Երևան, Տպագրիչների 
8, բն. 9, AM 
(540) 

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

գարեջրի):
--------------

(210) 20160514
(220) 27.04.2016
(730) «Սամկոն» ՍՊԸ, Երևան, Տպագրիչների 
8, բն. 9, AM 
(540) 

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

գարեջրի):
--------------

(210) 20160480
(220) 20.04.2016
(730) «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» 
ՓԲԸ, Մեծամոր 0910, Արմավիրի մարզ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 40. ատոմային էներգիայի արտադր�թյ�ն 

և մշակ�մ:
--------------

(210) 20160483
(220) 20.04.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթ�ր Հակոբյան 
Ալբերտի, ք. Մեծամոր, 1-ի թաղ., 10գ, բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. GPS համակարգ.
դաս 38. տարբեր տեսակի շարժվող և անշարժ 

օբյեկտների տեղորոշման ծառայ�թյ�ն GPS 
համակարգի միջոցով:

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

(210) 20160484
(220) 21.04.2016
(730) Էդ�արդ Կարենի Քանքանյան, Երևան, 
Սարյան 29, բն. 24, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 9. ներբեռնվող բջջային հավելված, 

համակարգչային ծրագրային ապահով�մ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար�մ 

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

դաս 38. հեռահաղորդակց�թյ�ն.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայ�թյ�ններ. ռեստորանների 
վերաբերյալ տեղեկատվ�թյան տրամադր�մ, 
սեղանների ամրագր�մ և պատվերի ձևակերպ�մ 
վեբ-կայքի միջոցով:

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

(210) 20160485
(220) 21.04.2016
(730) Լևոն Արսենի Թառոյան, Երևան, Արաբկիր 
43, տ�ն 37, AM 
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակ�մներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասեր�մ. կենդանիների մորթիներ. 
սնդ�կներ և ճամփորդական ճամպր�կներ. 
անձրևա կալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր.

դաս 25. հագ�ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար�մ 

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

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

(210) 20160486
(220) 21.04.2016
(730) «Ման բեվըրիջիս» ՍՊԸ, Երևան, 
Թամանյան 3/40, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

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

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

(210) 20160488
(220) 22.04.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարեկ Իսաղ�լյան, 
ք. Էջմիածին, Արամ Ման�կյան 179, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. ավտոպահեստամասերի վաճառք:

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

(210) 20160491
(220) 22.04.2016
(730) «Բիոպրոդ�կտ» ՍՊԸ, Երևան, Արամ 
Խաչատրյան փ., տ�ն 39, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 29. միս, ձ�կ, թռչնամիս և որսամիս. 

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

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

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

(210) 20160493
(220) 22.04.2016
(730) «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» 
ՓԲԸ, Երևան, Ա. Արմենակյան 127, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ. մետաղյա շինանյ�թեր. շարժական 
մետաղյա կառ�ցվածքներ և շին�թյ�ններ. 
մետաղյա նյ�թեր ռելս�ղիների համար. մետաղյա 
ճոպաններ և լարեր. մետաղա կապեր և փական-
քային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորա կան մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր�մ. հանքանյ�թեր.

դաս 16. թ�ղթ, ստվարաթ�ղթ և դրանցից 
պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր�մ. տպագրական արտադրանք. նյ�թեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լ�սա նկարներ. թղթա գրենական պիտ�յք ներ. 
կպչ�ն նյ�թեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտ�յքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտ�յքներ (բացառ�թյամբ 
կահ�յքի). �ս�ցողական նյ�թեր և դիտողական 
ձեռնարկ  ներ (բացառ�թյամբ սարքավոր�մների). 
պլաստմասսայե նյ�թեր փաթեթավորման համար, 

որոնք ընդգրկված չեն այլ դասեր�մ. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադր�մներ). 
ապրանքների փաթեթավոր�մ և պահպան�մ. 
ճանապարհորդ�թյ�նների կազմակերպ�մ:

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

(210) 20160494
(220) 22.04.2016
(730) «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» 
ՓԲԸ, Երևան, Ա. Արմենակյան 127, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց համա-

հալվածքներ. մետաղյա շինանյ�թեր. շարժական 
մետաղյա կառ�ցվածքներ և շին�թյ�ններ. 
մետաղյա նյ�թեր ռելս�ղիների համար. մետաղյա 
ճոպաններ և լարեր. մետաղա կապեր և փական-
քային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի 
պահարաններ. սովորա կան մետաղներից պատ-
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր�մ. հանքանյ�թեր.

դաս 16. թ�ղթ, ստվարաթ�ղթ և դրանցից 
պատ րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր�մ. տպագրական արտադրանք. նյ�թեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լ�սա նկարներ. թղթա գրենական պիտ�յք ներ. 
կպչ�ն նյ�թեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտ�յքներ 
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ 
և գրասենյակային պիտ�յքներ (բացառ�թյամբ 
կահ�յքի). �ս�ցողական նյ�թեր և դիտողական 
ձեռնարկ  ներ (բացառ�թյամբ սարքավոր�մների). 
պլաստմասսայե նյ�թեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասեր�մ. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 37. շինարար�թյ�ն. նորոգ�մ. սարքա-
վոր�մների տեղակայ�մ.
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դաս 39. տրանսպորտ (փոխադր�մներ). 
ապրանքների փաթեթավոր�մ և պահպան�մ. 
ճանապարհորդ�թյ�նների կազմակերպ�մ:

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

(210) 20160496
(220) 22.04.2016
(730) «Ռեալիզ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսական  գոր ծ�նե�թյ�ն. 

ան շարժ գ�յ քի հետ կապ   ված գոր ծ առ ն�  թյ�ն ներ. 
ան շարժ գ�յքի գնա   հատ�մ. ֆինան  սական կառա-
վար�մ. անշարժ գ�յքի կառավար�մ. ֆինանսա-
վոր�մ. ֆինան սա կան վերլ�ծ�թյ�ն. փոխադարձ 
ներ դր�մային հիմնա դրամների հիմն�մ. կապի-
տալ ներդր�մներ. խորհրդատվ�թյ�ն ֆինա ն -
սական հարցերով. ֆինանսական գնա հատ�մն եր 
(ապահովագր�թյ�ն, բանկային գործ առն�-
թյ�ններ. անշարժ գ�յք):

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

(210) 20160497
(220) 22.04.2016
(730) «Դը Գ�դ Դիլ» ՍՊԸ, Երևան, Կոմիտասի 
35, բն. 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդային նյ�թերի տարած�մ. 

հեռա  հաղորդակցական ծառայ�թյ�նների բաժա-
նորդագր�մ երրորդ անձանց համար. մանրա-
ծախ վաճառքի նպատակով ապրանքների 
ց�ցադր�մ հաղորդակց�թյան բոլոր միջոցներով. 
խորհրդատվ�թյ�ն գործարար�թյան կազմա-
կերպման և կառավարման հարցերով. հաշվա-
պահական գրքերի վար�մ. փաստա թղթերի 
բազմաց�մ. տվյալների ավտոմատացված հիմնա-

պաշարի վար�մ. տվյալների հոսքի կառավար�մ 
ինտերնետային կայքերի համար. ց�ցահանդեսների 
կազմակերպ�մ առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. առցանց գովազդ համակարգչային 
ցանց�մ. գովազդային ժամանակի վարձ�յթ 
հաղորդակ ց�թյան բոլոր միջոց ներ�մ. գովազ-
դային տեքստերի հրա տարա կ�մ. տարածք ների 
վարձակալ�մ գովազդի տեղադրման համար. 
ծառայ�թյ�ններ հասարակ�թյան հետ կապերի 
բնագավառ�մ. առևտրային ա�դիտ. առևտրային 
միջնորդ�թյ�ն.

դաս 38. տեղեկատվ�թյ�ն հեռա հա ղոր-
դակ  ց� թյան հարցերով. կապ համա կարգ չային 
տերմինալների միջոցով. օպտիկամանրա թելային 
կապ. հեռախոսակապ. ռադիոհեռախոսակապ. 
մ�տքի ապահով�մ համացանց. առցանց ֆոր�մ-
ների տրամադր�մ. մ�տքի ապա հով�մ տվյալ-
ների հիմնապաշարներ. հաղորդա գր� թյ�ն նե րի 
էլեկտրոնային տախտակի ծառա յ�թյ�ններ. 
հեռահաղորդակցական կապի ապահով�մ 
համա ցանցի հետ. լրատվական գործա կալ�-
թյ�ն ներ. հեռահաղորդակցական կապի սարքա-
վոր�մների վարձ�յթ. ռադիոհեռարձակ�մ. 
հեռ�ստա  հեռարձակ�մ. հեռակոնֆերանսների 
ծառա  յ�թյ�ններ. տեսակոնֆերանսների ծառա-
յ�թյ�ններ. էլեկտրոնային փոստի ծառայ�թյ�ններ. 
համացանց մ�տք գործել� ժամանակի վարձ�յթ:

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

(210) 20160498
(220) 22.04.2016
(730) Ջինսանա ՍԱ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբ�ժական 

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

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

(210) 20160499
(220) 25.04.2016
(730) «Քվիմագո» ՍՊԸ, ք. Վանաձոր, Ներսիսյան 
11ա, AM 
(540) 

(511) 
դաս 32. գազավորված զովաց�ցիչ ըմպելիք:

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

(210) 20160500
(220) 25.04.2016
(730) Անահիտ Ջաղինյան, Երևան, Բաշինջաղյան 
99, բն. 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. կոսմետոլոգիական ծառայ�թյ�ններ:

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

(210) 20160502
(220) 25.04.2016
(730) Աշոտ Մարտիրոսյան, Երևան, Արաբկիր 
38, տ�ն 3, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բրենդի, 

գինի, օղի):
--------------

(210) 20160504
(220) 25.04.2016
(730) «Լիլի ռիելթի» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 1, 
բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գ�յքի վաճառք և վարձա-

կալ�թյ�ն:
--------------

(210) 20160505
(220) 26.04.2016
(730) «Արև ռեզիդենս» ՍՊԸ, Երևան, Նորք 
Մարաշ 13, տ�ն 16, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով ապա-

հով�մ:
--------------

(210) 20160506
(220) 26.04.2016
(730) «Լա մեզոն ռ�ժ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք 
Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տ�ն 7/1, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապա հովման ծառայ�թյ�ններ:
--------------

(210) 20160507
(220) 26.04.2016
(730) «Լա մեզոն ռ�ժ» ՍՊԸ, Երևան, Նորք 
Մարաշ 6-րդ փ., 1-ին նրբ., տ�ն 7/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապա հովման ծառայ�թյ�ններ:
--------------

(210) 20160508
(220) 26.04.2016
(730) «Պաստա ընդ վայն» ՍՊԸ, Երևան, 
Արշակ�նյաց 39/9, 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպ�մ:

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

(210) 20160510
(220) 26.04.2016
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պ�շկինի 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20160511
(220) 26.04.2016
(730) «Վիլիջ» ՍՊԸ, ք. Տաշիր, Երևանյան 1, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20160512
(220) 26.04.2016
(730) «Ջեյ Քեյ  Էյ Արմենիա» Շոտոկան կարատեի 
ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպ�թյ�ն, 
Երևան, Սարմենի փ., 92-20, AM 
(540) 

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

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

--------------
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(210) 20160520
(220) 29.04.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Նահապետյան 
Սպարտակի,Երևան,Նալբանդյան փ.,շ. 25/14/34, AM 
(540) 

(511) 
դաս 10. նախապահպանակներ:

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

(210) 20160521
(220) 29.04.2016
(730) ««Ջի ընդ էյ» ÐՎԿ» ՍՊԸ, Երևան, Կասյան 
5/15, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսավարկային գործ�նե�թյ�ն:

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

(210) 20160522
(220) 02.05.2016
(730) «Էգալիտե» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի 
11, բն. 59, AM 
(540) 

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

գործ արար�թյան ասպարեզ�մ. վարչարարական 
գործ� նե�թյ�ն գործարար�թյան ասպարեզ�մ. 
գրա սենյակային ծառայ�թյ�ններ.

դաս 38. հեռահաղորդակց�թյ�ն. ռադիո ծրա-
գրերի հեռարձակ�մ. ձայնա- և տեսածրագրերի 
փոխանց�մ և հեռարձակ�մ համացանցի միջոցով.

դաս 41. կրթ�թյ�ն (դաստիարակ�թյ�ն, 
�ս�ց�մ). �ս�մնական գործընթացի ապահով�մ, 
զվար ճ�թյ�ններ. մարզական և մշակ�թային 
միջոց   ա ռ�մների կազմակերպ�մ. ռադիո ծրագրերի 
պատ րաստ�մ:

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

(210) 20160523
(220) 02.05.2016
(730) «Քեյ ընդ ջի լո� ֆիրմ» ՍՊԸ, Երևան, 
Կիևյան 3-51, AM 
(540) 

(511) 
դաս 45. իրավաբանական ծառայ�թյ�ններ. 

անվտանգ�թյան ծառա յ�թյ�ններ սեփակա-
ն� թյան և անհատի պաշտ պա ն�թյան համար. 
այլ անձանց կողմից մատ�ցվող անհատական և 
սոցիա  լական ծառայ�թյ�ններ անհատի կարիք-
ները հոգալ� համար:

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

(210) 20160524
(220) 02.05.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արփինե Կոշտոյան, 
Երևան, Շենգավիթ, Հայկ Հովսեփյանի 11, բն. 21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակ�մներ, 

դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված 
չեն այլ դասեր�մ. կենդանիների մորթիներ. 
սնդ�կներ և ճամփորդական ճամպր�կներ. 
անձրևա կալներ և հովանոցներ. ձեռնափայտեր. 
մտրակ ներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր.

դաս 25. հագ�ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավար�մ 

գործարար�թյան ասպարեզ�մ. վարչարարական 
գործ�նե�թյ�ն գործարար�թյան ասպարեզ�մ. 
գրասենյակային ծառայ�թյ�ններ.
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դաս 40. նյ�թերի մշակ�մ.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

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

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

(210) 20160526
(220) 03.05.2016
(730) «Օդակ» ՍՊԸ, Երևան, Մարշալ Բաղրամյան 
պող., շ. 1, բն. 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռ�ստատեսային հեռարձակ�մ:

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

(210) 20160527
(220) 03.05.2016
(730) «Օդակ» ՍՊԸ, Երևան, Մարշալ Բաղրամյան 
պող., շ. 1, բն. 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 38. հեռ�ստատեսային հեռարձակ�մ:

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

(210) 20160528
(220) 03.05.2016
(730) Փֆայզր Ինք., Դելավեր նահանգի կոր պորա-
ցիա, US 
(540) 

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

օժտված դեղա  գործական պատ րաստ�կներ:
--------------

(210) 20160529
(220) 03.05.2016
(730) Փֆայզր Էնթերփրայզիս ՍԱՌԼ, LU 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստ�կներ:

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

(210) 20160530
(220) 03.05.2016
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պ�շկինի 12, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20160532
(220) 04.05.2016
(730) «Ստարտափ Արմենիա» գիտակրթական 
հիմնադրամ, Երևան, Արաբկիր 21 փ., շ. 10, բն. 
8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագր�թյ�ն. ֆինանսական 

գործ�նե�թյ�ն. դրամավարկային գործ առն� -
թյ�ն ներ. անշարժ գ�յքի հետ կապված գործ-
առն�թյ�ններ.

դաս 41. կրթ�թյ�ն (դաստիարակ�թյ�ն, 
�ս�ց�մ). �ս�մնական գործընթացի ապահով�մ, 
զվար ճ�թյ�ններ. մարզական և մշակ�թային 
միջոցառ�մների կազմակերպ�մ:  

--------------
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(210) 20160533
(220) 04.05.2016
(730) Իռենա Գրիգորյան, Երևան, Հովհ. 
Հովհաննիսյան փ., տ�ն 20, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 

ծառա յ�թյ�ններ և հետազոտ�թյ�ններ և դրանց 
հետ կապված մշակ�մներ. արդյ�նաբերական 
վերլ�ծ�մներ և հետազոտ�թյ�ններ. համա-
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակ�մ և 
կատարելագործ�մ. մասնավորապես՝ հագ�ստի 
դիզայնի խորհրդա տվական ծառա յ�թյ�ններ, ձևա-
վորման ծառայ�թյ�ններ:

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

(210) 20160534
(220) 04.05.2016
(730) «Տավինկո» գին�-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Տափերական, Պ. Սևակի 51, AM 
(540) 

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

գարեջրի):
--------------

(210) 20160535
(220) 04.05.2016
(730) Ս�չժո� Ֆա�նդեյշն Թ�լզ Մանյ�ֆաքչըրը 
Քո., Լթդ., CN 
(540) 

(511) 
դաս 8. հղկիչ գործիքներ (ձեռքի). ձեռքով 

կառավարվող գյ�ղա տնտեսական գործիքներ. 
ձեռքով կառա վար  վող այգե-բան ջարանոցային գ�յք. 
անձնա կան օգտա գործման համար էլեկտրական 
և ոչ էլեկտրական մեքենաներ մազերը խ�զել� 

համար. ձեռքի շարժաբերով ձեռքի գործիքներ. 
քերաններ (ձեռքի գործիքներ). մածկաթիակներ 
(ձեռքի գործիքներ). մկրատներ. կծաքցաններ. 
ձեռքի ամբարձիկներ:

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

(210) 20160536
(220) 04.05.2016
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ»  ՍՊԸ, ք. Մասիս, 
Արդյ�նաբերական հանգ�յց, Գործարանային 10, AM 
(540) 

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

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

(210) 20160537
(220) 05.05.2016
(730) «Էցշինենթակայան» ԲԲԸ, Երևան, Զաքարիա 
Քանաքեռց� 126, AM 
(540) 

(511) 
դաս 37. շինարար�թյ�ն, մոնտաժային աշխա-

տանքներ:
--------------

(210) 20160538
(220) 05.05.2016
(730) «Այ էյ բի սենթր» ՓԲԸ, Երևան, Ագաթանգեղոսի 
2ա, 2-րդ հարկ, կենտրոն վարչական շրջան, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 16. թ�ղթ, ստվարաթ�ղթ և դրանցից 

պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ 
դասեր�մ. տպագրական արտադրանք. նյ�թեր 
կազմ   արարական աշխա տանքների համար. 
լ�սա   նկարներ. թղթագրենական պիտ�յք ներ. 
կպչ�ն նյ�թեր գրա սենյակային կամ կենց աղա-
յին նպատակների համար. պիտ�յքներ նկարիչ-
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և 
գրա սենյակային պիտ�յքներ (բացա ռ�թյամբ 
կահ�յքի). �ս� ցողական նյ�թեր և դիտողական 
ձեռնարկ ներ (բացառ�թյամբ սարքավոր�մների). 
պլաստմասսայե նյ�թեր փաթեթավորման համար, 
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասեր�մ. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 36. ապահովագր�թյ�ն. ֆինանսական 
գործ�նե� թյ�ն. դրամավարկային գործառն�-
թյ�ն ներ. անշարժ գ�յքի հետ կապված գործ առն�-
թյ�ններ.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադր�մներ). 
ապրանք ների փաթեթավոր�մ և պահպան�մ. 
ճանապար  հորդ� թյ�նների կազմա կերպ�մ.

դաս 41. կրթ�թյ�ն (դաստիարակ�թյ�ն, 
�ս�ց�մ). �ս�մնական գործընթացի ապահով�մ, 
զվար ճ�թյ�ններ. մարզական և մշակ�թային 
միջոց առ�մների կազմակերպ�մ.

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

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա-
հովման ծառայ�թյ�ններ. ժամանակավոր բնակա-
տեղով ապահով�մ.

դաս 45. իրավաբանական ծառայ�թյ�ններ. 
անվտանգ�թյան ծառայ�թյ�ններ սեփա կան�-
թյան և անհատի պաշտպան�թյան համար. այլ 
անձանց կողմից մատ�ցվող անհատական և 
սոցիալական ծառայ�թյ�ններ անհատի կարիք-
ները հոգալ� համար:

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

(210) 20160539
(220) 05.05.2016
(730) «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան» 
ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM 
(540) 

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

ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային 
ըմպելիքներ և մրգահյ�թեր. օշարակներ և ըմպելիք-
ների պատրաստման այլ բաղադրանյ�թեր:

(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20160540
(220) 05.05.2016
(730) Մայլն Ֆարմասյ�թիքլս Փրայվիթ 
Լիմիթիդ, IN 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստ�կներ 

շաքարային դիաբետի կարգավորման համար:
--------------

(210) 20160541
(220) 05.05.2016
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ երևանյան 
մասնաճյ�ղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5, 17 ս., AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ծիրանից պատրաստված թ�նդ 

ալկոհոլային խմիչք:
--------------

(210) 20160542
(220) 05.05.2016
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ երևանյան 
մասնաճյ�ղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5, 17 ս., AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

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

(210) 20160543
(220) 05.05.2016
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ երևանյան 
մասնաճյ�ղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5, 17 ս., AM 
(540) 

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

գարեջրի):
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20160544
(220) 05.05.2016
(730) «ԱԻՍ գր�պ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 105/1, 
գրասենյակ 208, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթ�թյ�ն:

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

(210) 20160545
(220) 06.05.2016



ԳՅՈՒՏԵՐ

6565

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 06/1

01 .06 . 20 16

(730) «Ջիջիտաքսի» ՓԲԸ, Երևան, Մանթաշյան 
փ., տ�ն 6, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. ներբեռնվող համակարգչային ծրագրեր, 

հավելվածներ հեռախոսների, պլանշետների և 
համա կարգիչների համար.

դաս 39. տրանսպորտի ամրագր�մ և առաք�մ 
հեռա  խոսների, պլանշետների, համակարգիչ ների 
համար նախա տեսված ծրագրերի միջոցով.

դաս 42. հեռախոսների, պլանշետների, համա-
կարգիչ ների ծրագրերի նախագծ�մ, ստեղծ�մ, 
մշակ�մ և կատարելա գործ�մ:

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

(210) 20160546
(220) 06.05.2016
(730) «Գոլդեն տ�ր» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 35, 
բն.24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադր�մներ). 

ապրանք  ների փաթեթավոր�մ և պահպան�մ. 
ճանա  պար  հորդ� թյ�ն ների կազմակերպ�մ:

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

(210) 20160548
(220) 06.05.2016
(730) Իթն Հիդրոլիքս ԷլԷլՍի, US 
(540) 

(511) 
դաս 7. մեքենաներ, շարժիչներ (բացառ�թյամբ 

վերգետնյա փոխադրամիջոցների շարժիչների), 

պոմպեր, փականներ (մեքենաների մասեր), 
փոխանց ման հիդրավլիկ տ�փեր, բոլորն ընդ-
գրկված  7-րդ դաս�մ, բոլոր վերոհիշյալ 
ապրանքների մասեր և պիտ�յքներ.

դաս 9. էլեկտրական և մագնիսական սարքեր և 
գործիքներ, դրանց մասեր և պիտ�յքներ.

դաս 12. պոմպեր, փականներ, փոխանցման 
տ�փեր, փոխանցման հիդրավլիկ տ�փեր, 
ղեկային կառավարման սարքեր, արգելակման  
համակարգեր, նստարանի հետգցման 
համակարգեր, բոլորը փոխադրամիջոցներ�մ 
տեղակայման համար. վերոհիշյալ սարքերի մասեր 
և պիտ�յքներ:

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

(210) 20160549
(220) 06.05.2016
(730) Ռեմտսմա Սիգարետենֆաբրիկեն ԳմբՀ, DE 
(540) 

(511) 
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխախոտ. 

ծխախոտային արտա դրանք. ծխախոտի փոխա-
րինիչներ՝ ոչ բ�ժական կամ ոչ բժշկական 
նպատակ ների համար. սիգարետներ. սիգարիլներ. 
սիգարներ. սիգարետներ պատրաստել� ձեռքի 
մեքենաներ. ծխափողեր. սիգարետի զտիչներ. 
սիգարետի թ�ղթ. էլեկտրոնային սիգարետներ. 
հեղ�կներ էլեկտրոնային սիգարետների համար. 
լ�ցկի և ծխել� պիտ�յքներ:

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

(210) 20160550
(220) 06.05.2016
(730) Ջեներալ Միլս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(540) 

(511) 
դաս 30. հացահատիկի հիմքով կամ հացա-

հատիկից ստացված պատրաստի նախ�տեստներ:
--------------
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(210) 20160551
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20160552
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20160553
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20160554
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20160555
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20160556
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20160557
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ: 

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

(210) 20160558
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20160559
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20160560
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20160561
(220) 10.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20160562
(220) 10.05.2016
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, Ðլնեց� 
70/1, բն. 58, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-

յ�  թյ�ն ներ և հետազոտ�թյ�ններ և դրանց հետ 
կապված մշակ�մներ. արդյ�նա բերական վեր-
լ�ծ�մներ և հետա  զոտ�թյ�ններ. համա կարգչային 
ապարատ ների և ծրագրերի մշակ�մ և կատարելա-
գործ�մ:

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

(210) 20160563
(220) 10.05.2016
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, Ðլնեց� 
70/1, բն. 58, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-

յ�  թյ�ն ներ և հետազոտ�թյ�ններ և դրանց հետ 
կապված մշակ�մներ. արդյ�նա բերական վեր-
լ�ծ�մներ և հետա  զոտ�թյ�ններ. համա կարգչային 
ապարատ ների և ծրագրերի մշակ�մ և կատարելա-
գործ�մ:

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

(210) 20160564
(220) 10.05.2016
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, Ðլնեց� 
70/1, բն. 58, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-

յ�  թյ�ն ներ և հետազոտ�թյ�ններ և դրանց հետ 
կապված մշակ�մներ. արդյ�նա բերական վեր-
լ�ծ�մներ և հետա  զոտ�թյ�ններ. համա կարգչային 
ապարատ ների և ծրագրերի մշակ�մ և կատարելա-
գործ�մ:

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

(210) 20160565
(220) 10.05.2016
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, Ðլնեց� 
70/1, բն. 58, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-

յ�  թյ�ն ներ և հետազոտ�թյ�ններ և դրանց հետ 
կապված մշակ�մներ. արդյ�նա բերական վեր-
լ�ծ�մներ և հետա  զոտ�թյ�ններ. համա կարգչային 
ապարատ ների և ծրագրերի մշակ�մ և կատարելա-
գործ�մ:

--------------
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(210) 20160566
(220) 10.05.2016
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, Ðլնեց� 
70/1, բն. 58, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-

յ�  թյ�ն ներ և հետազոտ�թյ�ններ և դրանց հետ 
կապված մշակ�մներ. արդյ�նա բերական վեր-
լ�ծ�մներ և հետա  զոտ�թյ�ններ. համա կարգչային 
ապարատ ների և ծրագրերի մշակ�մ և կատարելա-
գործ�մ:

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

(210) 20160567
(220) 10.05.2016
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, Ðլնեց� 
70/1, բն. 58, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-

յ�  թյ�ն ներ և հետազոտ�թյ�ններ և դրանց հետ 
կապված մշակ�մներ. արդյ�նա բերական վեր-
լ�ծ�մներ և հետա  զոտ�թյ�ններ. համա կարգչային 
ապարատ ների և ծրագրերի մշակ�մ և կատարելա-
գործ�մ:

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

(210) 20160568
(220) 10.05.2016
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, Ðլնեց� 
70/1, բն. 58, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-

յ�  թյ�ն ներ և հետազոտ�թյ�ններ և դրանց հետ 
կապված մշակ�մներ. արդյ�նա բերական վեր-
լ�ծ�մներ և հետա  զոտ�թյ�ններ. համա կարգչային 
ապարատ ների և ծրագրերի մշակ�մ և կատարելա-
գործ�մ:

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

(210) 20160569
(220) 10.05.2016
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, Ðլնեց� 
70/1, բն. 58, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-

յ�  թյ�ն ներ և հետազոտ�թյ�ններ և դրանց հետ 
կապված մշակ�մներ. արդյ�նա բերական վեր-
լ�ծ�մներ և հետա  զոտ�թյ�ններ. համա կարգչային 
ապարատ ների և ծրագրերի մշակ�մ և կատարելա-
գործ�մ:

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

(210) 20160570
(220) 10.05.2016
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, Ðլնեց� 
70/1, բն. 58, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-

յ�  թյ�ն ներ և հետազոտ�թյ�ններ և դրանց հետ 
կապված մշակ�մներ. արդյ�նա բերական վեր-
լ�ծ�մներ և հետա  զոտ�թյ�ններ. համա կարգչային 
ապարատ ների և ծրագրերի մշակ�մ և կատարելա-
գործ�մ:

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

(210) 20160571
(220) 10.05.2016
(730) «Երևան հյ�րանոց» ԲԲԸ, 0001, Երևան, 
Աբովյան 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

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

--------------
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(210) 20160572
(220) 10.05.2016
(730) Ալեքսանդր Գրիգորյան, Երևան, Ðլնեց� 
70/1, բն. 58, AM 
(540) 

(511) 
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական ծառա-

յ�  թյ�ն ներ և հետազոտ�թյ�ններ և դրանց հետ 
կապված մշակ�մներ. արդյ�նա բերական վեր-
լ�ծ�մներ և հետա  զոտ�թյ�ններ. համա կարգչային 
ապարատ ների և ծրագրերի մշակ�մ և կատարելա-
գործ�մ:

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

(210) 20160573
(220) 10.05.2016
(730) «Ագրո բիո պրոդ�կտ» ՍՊԸ, Սյ�նիքի 
մարզ, գ. Սյ�նիք, Գաղթականներ 35, AM 
(540) 

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

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

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

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

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

(210) 20160575
(220) 10.05.2016
(730) Բ�րգեր Քինգ Քորփորեյշն, US 
(540) 

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

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

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

դաս 43. պատրաստի  սննդամթերքի և 
ըմպելիքների տրամադրման ծառայ�թյ�ններ. 
դ�րս հանվող սննդամթերքի և ըմպելիքների 
պատրաստ�մ և մատակարար�մ:

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

(210) 20160576
(220) 10.05.2016
(730) «Գոլդեն հարվիսթ» ՍՊԸ, գ. Բջնի, 1-ին 
փող., տ�ն 22, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20160577
(220) 10.05.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
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(540) 

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

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

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

(210) 20160578
(220) 10.05.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20160579
(220) 10.05.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 

(540) 

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

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

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

(210) 20160580
(220) 10.05.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20160581
(220) 10.05.2016
(730) ԷմԷլԷս Քո., ԼԹԴ., CN 
(540) 

(511) 
դաս 9. էլեկտրական կաբելներ (մալ�խներ). 

էլեկտրական լարեր. էլեկտրական փոխարկիչներ. 
խցակի երկժանիներ, վարդակներ և այլ միացքներ 
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( էլեկտրական). կիսահաղորդիչներ, դրանց մասեր 
և կցամասեր. ինտեգրալ սխեմաներ. էլեկտրոնային 
չիպեր ինտեգրալ սխեմաների արտադրանքի 
համար. էլեկտրական կոնդեսատորներ. էլեկտրո-
նային վակ��մային սարքեր, ոչ բ�ժական 
նպատակներով.

դաս 11. լյ�մինեսցենտային խողովակներ 
լ�սավորման համար. էլեկտրական լամպանոթներ, 
լամպեր. ֆլ�որես ցենտային խողովակներ լ�սա-
վորման համար. լ�սադիոդային լ�սավորող 
սարքեր. լ�սավորման ապարատներ, մասնա-
վորապես՝ լ�սավորման տեղակայանքներ. չինական 
(թղթե) լապտերներ տոնական հարդարանքի 
համար. հատակի լ�սատ�ներ, հատակաջահեր, 
լապտերներ. ավտոմեքենաների լապտերներ. 
լ�սավորման սարքեր տրանսպորտային միջոցների 
համար: 

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

(210) 20160582
(220) 10.05.2016
(730) Նարեկ Ավայան, Երևան, Բագրատ�նյաց 
2-րդ նրբ., տ�ն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

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

(210) 20160583
(220) 10.05.2016
(730) Նարեկ Ավայան, Երևան, Բագրատ�նյաց 
2-րդ նրբ., տ�ն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

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

(210) 20160584
(220) 10.05.2016
(730) Նարեկ Ավայան, Երևան, Բագրատ�նյաց 
2-րդ նրբ., տ�ն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

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

(210) 20160586
(220) 10.05.2016
(730) Արմինե Աբելյան, Երևան, Ջանիբեկյան 
38, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. ծրագրային հավելված բջջային 

հեռախոսների համար:
--------------

(210) 20160590
(220) 11.05.2016
(730) ՆԲԱ Փրոփըրթիս, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագ�ստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 41. կրթ�թյ�ն (դաստիարակ�թյ�ն, 

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

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

7272

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 06/1

01 .06 . 20 16

(210) 20160591
(220) 11.05.2016
(730) Հարդ Ռոք Լիմիթիդ, JE 
(540) 

(511) 
դաս 35. մանրածախ առևտրի ծառայ�թյ�ններ. 

ապրանքների տեսական� հավաք�մ մի տեղ�մ 
երրորդ անձանց համար՝ հնարավոր�թյ�ն տալով 
սպառողին հարմար կերպով դիտել և գնել այդ 
ապրանքները:

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

(210) 20160593
(220) 11.05.2016
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան 
18/18, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. օղի:

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

(210) 20160595
(220) 12.05.2016
(730) «Դավիս�ր» ՍՊԸ, Երևան, Գաջեգործների 
30, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. փրկարար բաճկոններ, զրահա-

բաճկոններ և դրանց պատյաններ. անվտանգ�թյան 
գոտիներ նախատեսված զինվորների համար.

դաս 13. ծածկոցներ, պայ�սակներ նախա-
տեսված հրազենային տեխնիկայի և օպտիկական 
սարքերի համար.

դաս 18. գոտիներ, ամրագոտիներ ռազմական 
տեխնիկայի համար.

դաս 22. քողարկային ծածկոցներ նախա-
տեսված ռազմական տեխնիկայի և զինվորների 
համար.

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

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

(210) 20160597
(220) 12.05.2016
(730) «Աֆոս» ՓԲԸ, Երևան, Տերյան 69, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. արտահան�մ:

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

(210) 20160598
(220) 12.05.2016
(730) «ՎՍ և Անի յարդ ՍԱ» ՓԲԸ, Երևան, 
Աջափնյակ համայնք, 16 թաղ. 44, բն. 25, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

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

(210) 20160599
(220) 12.05.2016
(730) Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական և անասնաբ�ժական 

պատրաստ�կներ. հիգիենիկ պատրաստ�կներ 
բ�ժական նպատակների համար. դիետիկ սն�նդ 
և նյ�թեր բ�ժական կամ անասնաբ�ժական 
նպատակների համար. դիետիկ հավել�մներ 
մարդկանց և կենդանիների համար. վնասատ� 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստ�կներ. 
ֆ�նգիցիդներ:

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

(210) 20160601
(220) 13.05.2016
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(730) «Ինվեսթմընթ մեդիա գր�պ» ՍՊԸ, 
Երևան, Սայաթ-Նովա փ., թիվ 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 40. էներգաարտա դր�թյան ծառա յ�-

թյ�ն ներ:
--------------

(210) 20160602
(220) 13.05.2016
(730) «Լիլի ռիելթի» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 1, 
բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. անշարժ գ�յքի վաճառք և վարձա-

կալ�թյ�ն:
--------------

(210) 20160603
(220) 16.05.2016
(730) Խաչիկ Բաղդասարյան, Երևան, 
Սիսակյան 18, բն. 5, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20160604
(220) 16.05.2016
(730) «Սիկոնե» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյ�ղ 
Մրգան�շ, AM 

(540) 

(511) 
դաս 29. արևածաղկի սերմ՝ բոված:

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

(210) 20160605
(220) 16.05.2016
(730) «Սիկոնե» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյ�ղ 
Մրգան�շ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. արևածաղկի սերմ՝ բոված:

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

(210) 20160606
(220) 16.05.2016
(730) «Սիկոնե» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյ�ղ 
Մրգան�շ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. դդմի սերմ՝ բոված:

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

7474

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 06/1

01 .06 . 20 16

(210) 20160607
(220) 16.05.2016
(730) «Սիկոնե» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյ�ղ 
Մրգան�շ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. արևածաղկի սերմ՝ բոված:

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

(210) 20160608
(220) 16.05.2016
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. 
Քանաքեռց� 129/3 շ., բն. 19, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպ�մ:

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

(210) 20160609
(220) 16.05.2016
(730) Ռաֆայել Նահապետյան, Երևան, 
Կոմիտաս 20, բն. 48, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. չորացված, վերամշակված խոտա-

բ�յսեր, որոնք ընդգրկված են 30-րդ դաս�մ:
--------------

(210) 20160617
(220) 18.05.2016
(730) «Էքսպրես�ս ֆ�դ» ՍՊԸ, Երևան, 
Ամիրյան 3, AM 
(540) 

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

�ս�ց�մ). �ս�մն ական գործընթացի ապահով�մ, 
զվարճ� թյ�ններ. մարզական և մշակ�թային 
միջոցառ�մների կազմակերպ�մ.

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

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

(210) 20160618
(220) 19.05.2016
(730) Արմեն Սամվելի Անտոնյան, Երևան, 
Մելք�մով 11 շ., բն. 26, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. կոմպոտներ, մարինադներ, մսա-

մթերքից պատրաստված պահածոներ:
--------------

(210) 20160619
(220) 19.05.2016
(730) «Էֆֆեկտ գր�պ» ՓԲԸ, Կոտայք, Նոր 
Հաճն, Չարենցի փ., 8 ա, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 2. ներկեր, արծն�կներ, լաքեր. մետաղը 

ժանգոտ�մից և փայտանյ�թը քայքայ�մից պաշտ-
պանող նյ�թեր. ներկանյ�թեր. խածանյ�թեր, 
ներկանյ�թերի սևեռակայիչներ. չմշակված բնական 
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ՝ 
գեղարվեստական, գեղազարդման նպատակների 
և գեղարվեստական տպագր�թյան համար.

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

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

(210) 20160621
(220) 19.05.2016
(730) «Խոսպ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. 
Մրգավետ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապա հով ման ծառա յ�թյ�ն ներ:
--------------



ՑÉՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

ՑÉՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
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Ց�ՑԻՉՆԵՐ

ԳյÊտերի արտոնագրերի համակարգված ցÊցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

 A61Q3/00           3022  A
 C25D11/00          3023  A



ՀԱՂՈՐԴԱԳՐÐÐՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐÐÐՆՆԵՐ

СООБЩЕНИЯ
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ՏեղեկÊթյÊններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանց�մ No 1688
Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No 14823
73 (1) Իրավատեր  «Գիռոս» ՍՊԸ, Երևան, 
Բ.Մ�րադյան 1-77, AM
73 (2) Օգտագործող  «Պիտա Գիռոս» ՍՊԸ, 
Երևան, Ջրվեժ Մայակ 6/25, AM
73 (1) Լիցենզատ�  «Գիռոս» ՍՊԸ, Երևան, 
Բ.Մ�րադյան 1-77, AM
73 (2) Լիցենզառ�  «Պիտա Գիռոս» ՍՊԸ, 
Երևան, Ջրվեժ Մայակ 6/25, AM
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ�թյամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործող�թյան ժամկետը       01.02.2016թ.-ից 

                                            մինչև 01.01.2018թ.
Գործող�թյան տարածքը      Հայաստանի 

 Հանրապետ�թյ�ն
Գրանցված է             11.05.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1689
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR 821543
73 (1) Լիցենզատ�   ԼԻՏՈԿՈԼ Ս.պ.Ա., Via G. 
Falcone, 13/1, I-42048 RUBIERA, IT
73 (2) Լիցենզառ�   «ԼԻՏՈԿՈԼ ԱՄ ԿՈ» ՍՊԸ, 
ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ�ղի 25/7, AM
Փոխանցվող իրավ�նքները  
ԱԾՄԴ դաս 01. արդյ�նաբեր�թյան 
մեջ օգտագործվող քիմիկատներ, 
կապակցանյ�թեր.
դաս 02. ջրային ներկեր.
դաս 19. շինանյ�թեր (ոչ մետաղյա):
Լիցենզիայի տեսակը         բացառիկ
Գործող�թյան ժամկետը   23.12.2020
Գործող�թյան տարածքը  Հայաստանի 
                                          Հանրապետ�թյ�ն
Գրանցված է         11.05.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1690
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 702 
73 (1) Իրավատեր  Ալստոմ Փա�եր 
Տ�րբոմաշին ՍԱ, 3 avenue des Trois Chenes, 
90018 Belfort, France, FR
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  Ալստոմ Փա�եր 
Սիսթըմզ ՍԱ, 2, quai Michelet-3, avenue Andre 
Malraux, 92300 Levallois-Perret, France, FR
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ�թյամբ
Գործող�թյան տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետ�թյ�ն
Գրանցված է                          11.05.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1691
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների 
փոխանց�մ
(11) Վկայական No 3810
73 (1) Իրավատեր  Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ 
Քամփնի, One Procter & Gamble Plaza, Cincin-
nati, Ohio 45202, U.S.A., US
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  Քոնթեր 
Ս.Ռ.Լ., Viale Europa, 12, 26855 Lodi Vecchio, 
Italy (LO), IT
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ�թյամբ
Գործող�թյան տարածքը  Հայաստանի 
   Հանրապետ�թյ�ն
Գրանցված է    11.05.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1692
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 23224
73 (1) Լիցենզատ�  «Ճորճ Պերթիկյան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աբովյան փ., 2/5 շ., բն. 12, AM
73 (2) Լիցենզառ�  Անհատ ձեռնարկատեր 
Հակոբ Հրաչ Վարդգեսի, Երևան, Աբովյան փ., 
2/5 շ., բն. 29, AM
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Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ�թյամբ
Լիցենզիայի տեսակը  ոչ բացառիկ
Գործող�թյան ժամկետը  01.04.2016-ից 
            մինչև 31.03.2019
Գործող�թյան տարածքը  Հայաստանի 

Հանրապետ�թյ�ն
Գրանցված է    11.05.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1693
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 21003
73 (1) Իրավատեր  «Ագաթատ գոլդ» ՍՊԸ, 
Արարատի մարզ, գ. Նոր - Կյ�րին, AM
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող «ՌՈՍՏ-Բրենդ» 
ՍՊԸ, 125167, g. Moskva, prosp. Leningradskiy, 
d. 37, korp. 9, of. 808, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ�թյամբ
Գործող�թյան տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետ�թյ�ն
Գրանցված է             11.05.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1694
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 22337, 22336, 22438, 22437
73 (1) Իրավատեր  «Արտսոքս» ՍՊԸ, 
Արագածոտնի մարզ, գյ�ղ Աշնակ, AM
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  «Հելլո» ՍՊԸ, 
Երևան, Բաղյան 11/12, AM
Փոխանցվող իրավ�նքները ամբողջ�թյամբ
Գործող�թյան տարածքը     Հայաստանի 

  Հանրապետ�թյ�ն
Գրանցված է                         12.05.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1695
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 18812
73 (1) Իրավատեր  «Մետալ լևո գր�պ» ՍՊԸ, 
Երևան, Կոմիտասի 29, AM
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  «Բամելեքս» 
ՍՊԸ, Երևան, Գայի 39, բն. 39, AM
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ�թյամբ
Գործող�թյան տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետ�թյ�ն
Գրանցված է                         12.05.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1696
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 3083
73 (1) Իրավատեր «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ, 
ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ�ղի 43, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող  «Գազպրոմ» 
հանրային բաժնետիրական ընկեր�թյ�ն, Russian 
Federation, g. Moskva, ul. Namyotkina, d.16, RU
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ�թյամբ
Գործող�թյան ժամկետը      Ապրանքային 
նշանների գործող�թյան ժամկետի ավարտը
Գործող�թյան տարածքը    Հայաստանի 

Հանրապետ�թյ�ն
Գրանցված է                         13.05.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1697
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 734, 2802, 3294, 3905
73 (1) Իրավատեր  Հյ�լիթ-Փեքարդ Դիվելոփմենթ 
Քամփնի, Լ.Փ. Տեխաս նահանգի ՍՊԸ, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, Texas 77070, 
USA, US
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  Հյ�լիթ Փեքարդ 
Էնթըփրայս Դիվելոփմենթ ԼՓ, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, USA, US
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ�թյամբ
Գործող�թյան տարածքը      Հայաստանի 

              Հանրապետ�թյ�ն
Գրանցված է                          16.05.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1698
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 2164
73 (1) Իրավատեր Իթն Հիդրոլիքս Ինք., Դելա-
վերի նահանգ, 1111 Superior Avenue, Cleveland, 
Ohio 44114, USA, US
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող Իթն Հիդրոլիքս 
ԷլԷլՍի, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 
44122, USA, US
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ�թյամբ
Գործող�թյան տարածքը  Հայաստանի 
   Հանրապետ�թյ�ն
Գրանցված է    16.05.2016

_____________________
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Գրանց�մ No 1699
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 18265
73 (1) Իրավատեր  «Ֆայն» ՍՊԸ, Երևան, 
Թ�մանյան 18, AM
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  «Սովռանո» 
ՍՊԸ, ք. Երևան, Միկոյան 17/2, AM
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ�թյամբ
Գործող�թյան տարածքը      Հայաստանի

                           Հանրապետ�թյ�ն
Գրանցված է                          16.05.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1700
Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No IR934603
73 (1) Իրավատեր  Հիլթըն Ուորլդ�այդ 
Ֆրանչայզինգ Էլ-Փի, Maple Court Central Park, 
Reed Crescent Watford, WD 24 4QQ, UK
73 (2) Օգտագործող  «Վելոֆիրմա» ՍՊԸ, 
Երևան 0001, Աբովյան փող. 14
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ�թյամբ
Լիցենզիայի տեսակը   ոչ բացառիկ
Գործող�թյան ժամկետը 30.06.2037
Գործող�թյան տարածքը        Երևան, Գ. 
Լ�սավորիչ 4/2 հասցե�մ գտնվող հյ�րանոցի 
տարածքը
Գրանցված է    16.05.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1701
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 20435, 20436, 20437, 20760
73 (1) Իրավատեր  Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե 
Օբշչեստվո Կոմպանիա «Մայ», Dom 1 a, Ozer-
naya, RU-141190 Fryazino Moskovskoy obl., Rus-
sian Federation, RU
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  Օբշչեստվո ս 
Օգրանիչեննոյ Օտվետստվեննոստյ� «ՄԱՅ», 1 a 
Ozernaya, RU-141191 Fryazino Moskovskoy obl., RU
Փոխանցվող իրավ�նքները  ամբողջ�թյամբ
Գործող�թյան տարածքը  Հայաստանի 
   Հանրապետ�թյ�ն
Գրանցված է    23.05.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1702
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 10768, 10769, 10770, 10858
73 (1) Իրավատեր  ՍմիթՔլայն Բիչեմ (Քորք) 
Լիմիթիդ, Currabinny, Carrigaline, County Cork, 
Ireland, IE
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող Լեո Օսփրեյ 
Լիմիթիդ, Frimley Business Park, Frimley, Cam-
berley, Surrey, GU16 7SR, England, GB
Փոխանցվող իրավ�նքները   ամբողջ�թյամբ
Գործող�թյան տարածքը  Հայաստանի 
   Հանրապետ�թյ�ն
Գրանցված է    23.05.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1703
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 13724
73 (1) Իրավատեր  ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ, 
Corporation Service Company, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, 
Delaware, 19808, United States of America., US
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  Նովարթիս 
Ֆարմա ԱԳ, LichTStrasse 35, 4056 Basel, Swit-
zerland, CH
Փոխանցվող իրավ�նքները   ամբողջ�թյամբ
Գործող�թյան տարածքը  Հայաստանի 
   Հանրապետ�թյ�ն
Գրանցված է    23.05.2016

_____________________

Գրանց�մ No 1704
Ապրանքային նշանի իրավ�նքների փոխանց�մ
(11) Վկայական No 11347
73 (1) Իրավատեր ԳլաքսոՍմիթՔլայն ԼԼՔ, Cor-
poration Service Company, 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, County of New Castle, 
Delaware, 19808, United States of America., US
73 (2) Իրավ�նքներն ստացող  Գլաքսո Գր�փ 
Լիմիթիդ, 980 Great West Road, Brentford, Mid-
dlesex, TW8 9GS, England, GB
Փոխանցվող իրավ�նքները   ամբողջ�թյամբ
Գործող�թյան տարածքը  Հայաստանի

 Հանրապետ�թյ�ն
Գրանցված է    23.05.2016

_____________________
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Տեղեկ�թյ�ններ 
գյ�տերի արտոնագրերի գործող�թյան դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на изобретения

Գործող�թյան 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

2728 14.09.2015

2818 30.09.2015

2820 13.09.2015

2893 23.09.2015

2908 05.09.2015

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

2916 19.09.2015

2987 23.07.2015

2972 24.06.2015

2975 20.06.2015

2976 20.06.2015

2978          20.06.2015

2982 12.05.2015

2987 23.07.2015

2990 27.06.2015

2995 06.08.2015

Տեղեկ�թյ�ններ 
օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործող�թյան

 դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия патентов на полезные модели

Գործող�թյան 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

     388U       15.10.2015

     390U       07.10.2015

     348U            06.11.2015

     349U                05.11.2015

     393U             14.11.2015

     395U             18.11.2015

     415U             27.12.2014

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента
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ՏեղեկÊթյÊններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանÊթյÊնը դադարեցնելÊ մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

      21634              14.03.2016

      21635              14.03.2016

ԳործողÊթյան 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

ՏեղեկÊթյÊններ 
արդյÊնաբերական նմÊշի նկատմամբ տրամադրված իրավÊնքների

դադարեցման մասին

Сведения
о прекращении действия прав на промышленный образец

ԳործողÊթյան 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

   133S            24.06.2015
   156S          14.11.2015
   231S          21.01.2015

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства

236S    25.05.2015
237S    01.06.2015
239S    16.09.2015
240S    15.09.2015
246S    12.10.2015
247S    05.11.2015
248S    05.11.2015
250S    09.06.2015
251S    03.11.2015

ՏեղեկÊթյÊններ
ԳյÊտի արտոնագրի գործողÊթյան վերականգնման  մասին

Сведения
о  восстановлении действия патента на изобретения

N Արտոնագրի համարը

Номер патента

Վերականգնման մասին դիմÊմի 
ներկայացման թվականը

Дата поступления заявления 
о восстановлении действия 

патента

Արտոնագրի գործողÊթյան 
վերականգնելÊ  թվականը

 Дата восстановления 
действия патента

1. 2881 A 20.05.2016թ. 24.05.2016թ.



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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Сведения о выданных патентах

(51) 2016.01 (11) 3022 (13) A
A61Q3/00

(21) AM20140160 (22) 24.11.2014
(72) Степан Арутюнян (AM), Нарине Григорян 
(AM) 
(73) Степан Арутюнян, 0078, Ереван, 
Шинарарнери 10/1, кв. 132 (AM) 
(54) Средство для ухода за ногтями
(57) Изобретение относится к косметологии, 
а именно к средствам по уходу за ногтями и 
может быть использовано для лечения кутикулы 
ногтей и укрепления ногтей.

Средство для ухода за ногтями включает  
следующие компоненты: 12 капсул ретинола 
ацетата 33000МЕ и по 30 грамм 33 % перекиси 
водорода и 10% глицерина.

Расширяется ассортимент продукции по 
уходу за ногтями. Средство имеет высокую 
эффективность обработки и лечения кутикулы.

_____________________

(51) 2016.01 (11) 3023 (13) A
C25D11/00

(21) AM20150155 (22) 30.11.2015
(72) Рафик Баласанян (AM), Радик Костанян (AM) 
(73) Институт физических исследований НАН РА (AM) 
(54) Способ получения кремнийсодержа  щего 
покрытия на поверхности алюми ниевой заго-
товки
(57) Изобретение относится к материалове-
дению, в частности, к способу получения 
кремнийсодержащего покрытия на поверхности 
алюминиевой заготовки.

Электроды погружают в электролит, 
соединяют с источником постоянного 
электрического тока и подвергают электролизу, 
при этом, в качестве катода взята алюминиевая 
заготовка. В качестве электролита используют 
воду, в качестве анода используют нержавеющую 
сталь, а электролиз проводят при величине тока 
равном 0,0015 - 0,003 A/см2 в течении 2-8 
часов.   

Упрощается процесс.  
(74) А. Петросян

_____________________
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Заключения Агенства о патентоспособности

(51) 2016.01 (11) 2234 (13) B
C08F 36/00
C08F 2/00
C08F 14/00
C08L 11/00
C09J 11/00

(21) AM20070100 (22) 19.09.2007
(31) 102006045128.7,  (32) 25.09.2006, (33) DE
(72) Лотар Райф (DE), Кристиан Ленте (DE) 
(73) Ленгсесс Дойчланд ГмбХ (DE) 
(54) Способ получения латекса гомополимера 
или сополимера хлоропрена, латекс и его 
применение

_____________________
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ԵՐԿՏԱՌ  ԿՈԴԵՐԸ
№06/1

01 .06 . 20 16

ՊետÊթյÊնների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպÊթյÊնների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

AD Անդորրա
AE Արաբական Միացյալ
  ԱմիրայÊթյÊններ
AF Աֆղանստան
AG ԱնտիգÊա և 
 ԲարբÊդա
AI Անգիլա
AL Ալբանիա
AM Հայաստան
AN Նիդեռլանդական  
 Անտիլներ
AO Անգոլա
AP Մտավոր սեփակա-  
 նÊթյան աֆրիկյան
 տարածաշրջանային
 կազմակերպÊթյÊն   
 (ՄՍԱՏԿ)
AR Արգենտինա
AT Ավստրիա
AU Ավստրալիա
AW ԱրÊբա
AZ Ադրբեջան
BA Բոսնիա և Հերցեգովինա
BB Բարբադոս
BD Բանգլադեշ
BE Բելգիա
BF ԲÊրկինա Ֆասո
BG ԲÊլղարիա
BH Բահրեյն
BI ԲÊրÊնդի
BJ Բենին
BM ԲերմÊդա
BN ԲրÊնեյ Դարասսալամ
BO Բոլիվիա
BR Բրազիլիա
BS Բահամներ
BT ԲÊթան
BV ԲÊվեի կղզի
BW Բոտսվանա
BX Ապրանքային նշանների
 և արդյÊնաբերական
 նմÊշների ԲենիլյÊքսի
 գերատեսչÊթյÊն
BY ԲելառÊս
BZ Բելիզ
CA Կանադա
CD Կոնգոյի
 Դեմոկրատական 
 ՀանրապետÊթյÊն 
CF Կենտրոնական 
 Աֆրիկյան 
 ՀանրապետÊթյÊն
CG Կոնգո
CH Շվեյցարիա

CI Փղոսկրի Ափ
CK ԿÊկի Կղզիներ
CL Չիլի
CM ԿամերÊն
CN Չինաստան
CO ԿոլÊմբիա
CR Կոստա Ռիկա
CU ԿÊբա
CV Կանաչ հրվանդան
CY Կիպրոս
CZ Չեխիայի
 ՀանրապետÊթյÊն
DE Գերմանիա
DJ ՋիբÊթի
DK Դանիա
DM Դոմինիկա
DO Դոմինիկյան
 ՀանրապետÊթյÊն
DZ Ալժիր
EA Եվրասիական
 արտոնագրային կազմա-
 կերպÊթյÊն (ԵԱԿ)
EC Էկվադոր
EE Էստոնիա
EG Եգիպտոս
EH Արևմտյան Սահարա
EM Ներքին շÊկայի 
 ներդաշնակման 
 գերատեսչÊթյÊն
 (ապրանքային նշաններ 
 և արդյÊնաբերական 
 նմÊշներ)
EP Եվրոպական 
 արտոնագրային 
 գերատեսչÊթյÊն (ԵԱԳ)
ER Էրիտրեա
ES Իսպանիա
ET Եթովպիա
FI Ֆինլանդիա
FJ Ֆիջի
FK Ֆոլկլանդյան 
 կղզիներ (Մալվիններ) 
FO Ֆարոյան Կղզիներ
FR Ֆրանսիա
GA Գաբոն
GB Միացյալ 
 ԹագավորÊթյÊն
GC Պարսից 
 Ծոցի արաբական 
 հանրապետÊթյÊնների 
 համագործակցÊթյան
 խորհրդի արտոնա-
 գրային վարչÊթյÊն
GD Գրենադա

GE Վրաստան
GG ԳÊեռնսեյ
GH Գանա
GI Ջիբրալթար
GL Գրենլանդիա
GM Գամբիա
GN Գվինեա
GQ Հասարակածային 
 Գվինեա
GR ՀÊնաստան
GS Հարավային Ջորջիա և
 Հարավային Սենդվիչ 
 կղզիներ
GT Գվատեմալա
GW Գվինեա-ԲիսաÊ
GY Գայանա
HK Հոնկոնգ
HN ՀոնդÊրաս
HR Հորվաթիա
HT Հայիթի
HU ՀÊնգարիա
IB Մտավոր
 սեփականÊթյան   
 համաշխարհային
 կազմակերպÊթյան 
 միջազգային բյÊրո 
 (ՄՍՀԿ)
ID Ինդոնեզիա
IE Իռլանդիա
IL Իսրայել
IM Այլովման
IN Հնդկաստան
IQ Իրաք
IR Իրան (Իրանի 
 Իսլամական 
 ՀանրապետÊթյÊն)
IS Իսլանդիա
IT Իտալիա
JE Ջերսի
JM Ջամայկա
JO Հորդանան
JP Ճապոնիա
KE Քենիա
KG Ղրղզստան
KH ԿամպÊչիա
KI Կիրիբաթի
KM Կոմորոս
KN Սենտ Քիտս և Նևիս
KP Կորեայի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 ՀանրապետÊթյÊն
KR Կորեայի 
 ՀանրապետÊթյÊն
KW ՔÊվեյթ
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KY Կայմանյան Կղզիներ
KZ Ղազախստան
LA Լաոսի Ժողովրդա-
 դեմոկրատական
 ՀանրապետÊթյÊն 
LB Լիբանան
LC Սենտ ԼյÊսիա
LI Լիխտենշտայն
LK Շրի Լանկա
LR Լիբերիա
LS Լեսոտո
LT Լիտվա
LU ԼյÊքսեմբÊրգ
LV Լատվիա
LY Լիբիա
MA Մարոկկո
MC Մոնակո
MD Մոլդովայի
 ՀանրապետÊթյÊն
ME Մոնտենեգրո
MG Մադագասկար
MK Մակեդոնիա
ML Մալի
MM Միանմար
MN Մոնղոլիա
MO Մակաո
MP ՀյÊսիսային 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 ՆիկարագÊա
NL Նիդեռլանդներ
NO Նորվեգիա

NP Նեպալ
NR ՆաÊրÊ
NZ Նոր Զելանդիա
OA Մտավոր սեփակա-
 նÊթյան աֆրիկյան
 կազմակերպÊթյÊն 
 (ՄՍԱԿ)
OM Օման
PA Պանամա
PE ՊերÊ
PG ՊապÊա Նոր Գվինեա
PH Ֆիլիպիններ
PK Պակիստան
PL Լեհաստան
PT ՊորտÊգալիա
PW ՊալաÊ
PY Պարագվայ
QA Կատար
QZ ԵվրոմիÊթյան բÊյսերի 
 տեսակների գրասենյակ 
RS Սերբիա
RO ՌÊմինիա
RU ՌÊսաստանի 
 ԴաշնÊթյÊն
RW ՌÊանդա
SA ՍաÊդյան Արաբիա
SB Սողոմոնյան Կղզիներ
SC Սեյշելներ
SD ՍÊդան
SE Շվեդիա
SG ՍինգապÊր
SH ՍÊրբ Հեղինե
SI Սլովենիա
SK Սլովակիա
SL Սիեռա Լեոնե
SM Սան Մարինո
SN Սենեգալ
SO Սոմալի
SR ՍÊրինամ
ST Սաո Թոմե և Պրինցիպե
SU* ԽՍՀՄ 
SV Էլ Սալվադոր
SY Սիրիայի Արաբական 
 ՀանրապետÊթյÊն

SZ Սվազիլանդ
TC ՏÊրկս և Կեյկոս 
 Կղզիներ
TD Չադ
TG Տոգո
TH Թաիլանդ
TJ Տաջիկստան
TL Արևելյան Թիմոր 
TM ԹÊրքմենստան
TN ԹÊնիս
TO Տոնգա
TR ԹÊրքիա
TT Տրինիդադ և Տոբագո
TV ՏÊվալÊ
TW Տայվան (Չինաստանի
  երկրամաս)
TZ Տանզանիայի Միացյալ 
 ՀանրապետÊթյÊն
UA Ուկրաինա
UG Ուգանդա
US Ամերիկայի Միացյալ
  Նահանգներ
UY ՈւրÊգվայ
UZ Ուզբեկստան
VA ՍÊրբ Առաջնորդարան
VC Սենտ Վինսենտ և
 Գրենադիններ
VE ՎենեսÊելա
VG Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
VN Վիետնամ
VU ՎանÊատÊ
WO Մտավոր սեփակա-
 նÊթյան համաշխարհ-
 ային կազմակերպÊթյÊն 
 (ՄՍՀԿ)
WS Սամոա
YE Եմեն
YU Սերբիա և Մոնտենեգրո
ZA Հարավային Աֆրիկա
ZM Զամբիա
ZW  Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյ�թյ�ն չ�նի




