
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ПРОМЫШЛЕННАЯ  СОБС ТВЕННОС ТЬ

Սույն տեղեկագրում 
զետեղված տեղեկությունները
համարվում են հրապարակված 2017 թվականի հուլիսի 3-ից

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

Երևան  2017  Ереван

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

№ 07/1



Internet: www.aipa.am
E-mail: armpat@aipa.am 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԳՅՈՒՏԵՐ ...................................................................................  4, 93        

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին .........................  6, 95

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ ................................................................ 10, 99

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին ........................  12, 101

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ..........................................................  13
Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային և 
սպասարկման նշանների մասին .................................................  15
Տեղեկություններ ապրանքային նշանների գրանցման
գործողության երկարաձգման մասին .......................................... 54

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ ........................................... 55

Տեղեկություններ  ապրանքային և 

սպասարկման նշանների հայտերի մասին ..................................  57

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ ..............................................................................  87 

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ .......................................................  89

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ ......................................................................  102

Издается Агентством интеллектуальной
собственности с 1995г.

Ереван, 0010, Площадь Республики, 
Правительственный дом, 3
Тел. (374 11) 597-537 отдел приема заявок
Тел. (374 11) 597-535 отдел информационно-
технологического обеспечения

Հրատարակվում է Մտավոր սեփականության 
գործակալության կողմից 1995թ.

 Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, 
Կառավարական տուն, 3

Հեռ. (011) 597-537 հայտերի ընդունման բաժին
Հեռ. (011) 597-535 տեղեկատվական-

տեխնոլոգիական ապահովման բաժին



ԳՅՈՒՏԵՐ

3

ՄԱՍ 1

3

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

03 .07 . 20 17

       С О Д Е Р Ж А Н И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ...........................................4, 93
Сведения о выданных патентах................6, 95

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ.................................10, 99
Сведения о выданных патентах...............12, 101

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ...........................................13
Сведения о зарегистрированных 
товарных знаках и знаках обслуживания .......15

Сведения о продлении действия 
регистрации товарных знаков.........................54

ЗАЯВКИ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ......................55
Сведения о заявках  товарных з наках
и знаках обслуживания....................................57

УКАЗАТЕЛИ.......................................................87

СООБЩЕНИЯ...................................................89

ДВУБУКВЕННЫЕ КОДЫ..................................102

   C O N T E N T S

INVENTIONS............................................4, 93
Information on granted patenTS.............6, 95

UTILITY MODELS....................................10, 99
Information on granted patents..............12, 101

TRADE MARKS..............................................13
Information on registered trade 
marks and service marks .............................15

Information on renewal of effect 
of trademark registration ...........................54

TRADEMARK APPLICATIONS ......................55
Information on trademarks and 
service marks applications ..........................57

INDEXES.......................................................87

REPORTS.....................................................89

TWO-LETTER CODES...................................102



ԳՅՈՒՏԵՐԳՅՈՒՏԵՐ



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

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



ԳՅՈՒՏԵՐ

6

ՄԱՍ 1
 

6

ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 07/1 

03 .07 . 20 17

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 2017.01 (11) 3111 (13) A
A01B 49/00

(21) AM20150158 (22) 11.12.2015
(72) Ստյոպա Խաչատուրի Խոյեցյան (AM), 
Անահիտ Ստյոպայի Զարգարյան (AM), Ռուբեն 
Հովհաննեսի Զարգարյան (AM), Արայիկ 
Ստյոպայի Խոյեցյան (AM) 
(73) Ստյոպա Խաչատուրի Խոյեցյան, 0033, 
Երևան, Ավետիսյան 23, բն.9 (AM), Անահիտ 
Ստյոպայի Զարգարյան, 0019, Երևան, Սոսեի 2, 
բն.22 (AM), Ռուբեն Հովհաննեսի Զարգարյան, 
0019, Երևան, Սոսեի 2, բն.22 (AM), Արայիկ 
Ստյոպայի Խոյեցյան, 0033, Երևան, Ավետիսյան 
23, բն.9 (AM) 
(54) Արոտների և մարգագետինների մակերևու-
թային բարելավման համակցված սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինության բնագավառին, մասնա-
վորապես՝ արոտների և մարգագետինների 
հողամշակման սարքերին:

Արոտների և մարգագետինների մակերևու-
թային բարելավման համակցված սարքն ունի 
հիմնական շրջանակ, որի վրա ամրակցված է 
պարարտանյութի բունկեր, պարարտանյութի 
ներմուծման խողովակ, կուլտիվատորի թաթիկ 
և հարթեցնող հարմարանք: Սարքի հիմնական 
շրջանակին ամրակցված է սերմի բունկեր, որին 
միակցված է սերմի ներմուծման խողովակը, 
ընդ որում պարարտանյութի և սերմի 
ներմուծման խողովակները տեղակայված 
են ուղղաձիգ շարժվելու հնարավորությամբ: 
Սարքը լրացուցիչ ունի հիմնական շրջանակին 
հոդակապորեն միակցված բաժանմունքային 
շրջանակ և հողաշերտի կտրվածքի եզրերի 
սեղմիչ: Կուլտիվատորի թաթիկը կոշտ 
միակցված է բաժանմունքային շրջանակին, որն 
ունի իրեն կոշտ միակցված սկավառակային 
դանակ: Թաթիկի ներքևի մասին միակցված 
է պարարտանյութի և սերմի վրա լցվող հողի 
քանակը կարգավորող ուղղորդիչ թիթեղ, իսկ 
հարթեցնող հարմարանքը՝ թաթիկի կողերը 
միակցող, պարարտանյութի վրա լցվող հողը 
հարթեցնող-տոփանող ինքնապտտվող լիսեռ է:

Կրճատվում է միավոր մակերեսի հաշվով 
հողի ճեղքերի քանակը, վերականգնվում են 
հողի ծակոտիները, 6 նկ.:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3112 (13) A
A01D 23/00

(21) AM20150168 (22) 24.12.2015
(72) Սերյոժա Խաչատուրի Պապյան (AM), 
Լուսինե Գևորգի Անտոնյան (AM), Ֆելիքս 
Տիգրանի Վարդևանյան (AM) 
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային 
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան, 
Տերյան 74 (AM) 
(54) Կարտոֆիլի փրահատ-մանրիչ մեքենա
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական 
մեքենաշինությանը, մասնավորա պես, կար-
տոֆիլի փրահատ–մանրիչ մեքենաներին:

Կարտոֆիլի   փրահատ-մանրիչ   մեքենան 
ունի կախովի սարքով շրջանակ,  կտրող-
մանրացնող սարք, ըստ բարձրության 
կարգավորվող հենարանային անիվ և 
պատյան: Կտրող-մանրացնող սարքն 
իրականացված է երկու միատեսակ շղթայավոր 
ռոտորների տեսքով, որոնք ամրակցված են 
համապատասխան երկու հիդրոշարժիչներին: 
Հիդրոշարժիչներին միակցված են կարտոֆիլի 
թմբերի շեպերի նկատմամբ ռոտորների 
դիրքը կարգավորող փոխագուցավոր 
երկու մեխանիզմներ: Փոխագուցավոր 
մեխանիզմներին միակցված են շրջանակի 
նկատմամբ սևեռման հանգույցներ: 
Յուրաքանչյուր շղթայավոր ռոտորի պատյանին 
ամրակցված են  անշարժ առանցքի շուրջն 
ազատ պտտվելու հնարավորությամբ և շեպի 
վրա հենվող գլանվակներ: Շղթայավոր ռոտորի 
շղթաների և շեպի վրա հենվող գլանվակների 
միջև բացակը 3-4 սմ է:

Ապահովվում է 8 աստիճանից բարձր 
անկյան թեքության լանջերի վրա կար -
տոֆիլի թմբերի ինչպես գագաթնամասի, 
այնպես էլ շեպերի և միջ շար քային տարա ծու-
թյան տերևուքի և բուսածածկույթի հնձում-
մանրացումը, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3113 (13) A
A23F 3/00

(21) AM20170052 (22) 29.03.2017
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(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Վաչե Թոքմաջյան 
(AM), Ռուզաննա Հակոբյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Թեյ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ խոտաբուսային 
թեյերին:

Թեյը ներառում է նռան կեղևի  
աղացվածք, դդումի կորիզի աղացվածք,    
տարկավանի ծաղկազամբյուղի աղացվածք, 
երիցուկ վարդագույնի  ծաղկազամբյուղի 
աղացվածք, մատուտակի արմատների 
աղացվածք, բաղադրամասերի հետևյալ  
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). նռան 
պտղակեղևի աղացվածք՝ 20,0-21,0; դդմի 
կորիզի աղացվածք՝ 20,0-30,0; տարկավանի 
ծաղկազամբյուղի աղացվածք՝ 24,0-26,0; 
երիցուկ վարդագույնի  ծաղկազամբյուղի 
աղացվածք՝ 23,0-25,0; մատուտակի 
արմատների աղացվածք՝ 1,0-1,1: 

Բարձրացվում են  թեյի համային, բուժական 
և կազդուրիչ հատկությունները:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3114 (13) A
A61C8/00

(21) AM20170040 (22) 17.03.2017
(72) Լուսինե Ալեքսանյան (AM), Աննա Պողոսյան 
(AM), Յուրի Պողոսյան (AM) 
(73) Լուսինե Ալեքսանյան, 0051, Երևան, 
Գրիբոյեդովի 1ա, բն. 30 (AM), Աննա Յուրիի 
Պողոսյան, 0010, Երևան, Նալբանդյան 25/14, 
բն. 100 (AM), Յուրի Պողոսյան, 0817, Արարատի 
մարզ, Նոր Խարբերդ 10/14 (AM) 
(54) Միջծնոտային սևեռման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ միջծնոտային 
սևեռման եղանակներին:

Ծնոտների ատամնաշարերի վրա 
տեղադրում են կարթավոր բեկակալներ, 
այնուհետև ստորին ծնոտը սևեռում են վերին 
ծնոտին ռետինե ձգանների օգնությամբ: Մինչև 

կարթավոր բեկակալները տեղադրելը վերցնում 
են վերին և ստորին ծնոտների դրոշմները, 
դրոշմների հիման վրա պատրաստում են 1մմ 
հաստությամբ էթիլենվինիլացետատային 
ստորին և վերին բեկակալներ,  որոնցից 
յուրաքանչյուրի  վրա  ամրացնում են 4 - 6 
հատ սնկաձև՝ 2,5-3,0մմ տրամագծով գլխիկի 
և 2մմ հաստությամբ  վզիկի  տիտանե կամ 
չժանգոտ վող պողպատյա կարթեր, ընդ 
որում բեկակալները տեղադրում են ծածկելով 
ատամների պսակները և ատամնաբնային 
ելունի լորձաթաղանթը մինչև 4-6 մմ:

Ապահովվում է բուժման եղանակի բարձր 
ֆունկցիոնալ և էսթետիկ արդյունք: 

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3115 (13) A
A61K 36/00

(21) AM20170051 (22) 29.03.2017
(72) Գագիկ Ներսիսյան (AM), Վաչե Թոքմաջյան 
(AM), Ռուզաննա Հակոբյան (AM) 
(73) «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» 
հիմնադրամ, Արցախի Հանրապետություն, 
Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM), «Ակադեմիկոս Ի.Վ. 
Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի 
և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ, 0047, 
Երևան, Արմենակյան 125 (AM) 
(54) Մազերի ամրացման և աճի խթանման 
միջոց
(57) Գյուտը վերաբերում է կոսմետոլոգիայի 
ոլորտին, մասնավորապես՝ մազերի ամրացման 
և աճի խթանման միջոցին:

Միջոցը ներառում  է էթիլային սպիրտ, 
ակնամոմ, կծու տաքդեղի աղացվածք,   
սխտորի յուղ, կռատուկի և  գերչակի 
յուղերի խառնուրդ, բաղադրամասերի 
հետևյալ հարաբերակցությամբ.  զանգվ %. 
էթիլային սպիրտ՝ 70.0-79.0, ակնամոմ՝ 17.0-
21.0, կծու տաքդեղի աղացվածք՝ 1.5-3.0, 
սխտորի յուղ՝ 1.5-3.0, կրատուկի և  գերչակի 
յուղերի խառնուրդ՝  1.0-3.0, ընդ որում 
կրատուկի և գերչակի յուղերը վերցված են 1:1 
հարաբերակցությամբ:

Միջոցն արդյունավետ կերպով կանխ-
արգելում է մազաթափությունը, ընդլայնվում է 
մազաթափության դեմ կոսմետիկ միջոցների 
տեսականին` նոր, բարելավված և արդյունա-
վետ միջոց  ստանալու ճանապարհով: 

_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 07/1 

03 .07 . 20 17

(51) 2017.01 (11) 3116 (13) A
B23Q11/00
B23B41/00

(21) AM20170045 (22) 23.03.2017
(72) Վահե Դանիելյան (AM), Ավետիս Սիմոնյան (AM) 
(73) ««Քենդլ» սինքրոտրոնային հետազոտու-
թյունների ինստիտուտ» հիմնադրամ, 0040, 
Երևան, Աճառյան 31 (AM) 
(54) Հաստոցի քսուքահովացնող հեղուկի և 
տաշեղի հեռացման սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է հաստոցաշինության 
բնագավառին, մասնավորապես՝ հաստոցի 
քսուքահովացնող հեղուկի և տաշեղի հեռացման 
սարքին և կարող է կիրառվել պղնձյա թասաձև 
դետալների գերճշգրիտ մեխանիկական 
մշակման գործընթացներում:

Սարքն ունի իրան, օգտագործած 
քսուքահովացնող հեղուկի և տաշեղի 
հավաքման համար ելքային անցք ունեցող 
տորաձև խցիկ, քսուքահովացնող հեղուկի և 
տաշեղի հեռացման տարր, ընդ որում տորաձև 
խցիկի ելքային անցքը խողովակա շարի միջոցով 
հաղորդակցվում է քսուքահովացնող հեղուկի 
և տաշեղի հեռացման տարրի հետ: Տորաձև 
խցիկը տեղադրված է հաստոցի սեղանի 
վրա տեղակայված իրանի շուրջը, իրանն 
ունի մշակվող թասաձև դետալի տեղադրման 
համար հանվածք և իրանի մեջ կատարված 
ներքին միջանցիկ ակոսներ, ակոսները 
հաղորդակցվում են մշակվող թասաձև դետալով 
և իրանի հանվածքով կազմավորված խոռոչի և 
տորաձև խցիկի հետ: Քսուքահովացնող հեղուկի 
և տաշեղի հեռացման տարրն իրականացված 
է խողովակաշարի ելքում տեղակայված 
վակուումային պոմպի տեսքով:

Բարձրացվում է դետալների գերճշգրիտ 
մեխանիկական մշակման որակը, նկ.1:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3117 (13) A
C03C 8/00

(21) AM20170039 (22) 16.03.2017
(72) Աշոտ Արթուրի Զանգինյան (AM), Մանուկ 
Արարատի Պողոսյան (AM) 
(73) Աշոտ Արթուրի Զանգինյան, 0018, Երևան, 
Տիգրան Մեծի 24, բն. 16 (AM), Մանուկ Արարատի 
Պողոսյան, 0097, Երևան, Նորաշեն թաղ. 34, 
բն. 115 (AM) 

(54) Դյուրահալ էմալ ալյումինի համար
(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական 
քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 
դյուրահալ ապակիների և էմալների բաղա-
դրությանը, որոնք ընդունակ են առաջացնել 
ալյումինի և նրա համաձուլվածքների 
վրա դիէլեկտրիկ թաղանթներ, որոնք 
կարող են օգտագործվել էլեկտրոնիկայում, 
էլեկտրատեխնիկայում և սարքաշինության այլ 
ճյուղերում:

Ապակին ներառում է հետևյալ 
բաղադրամասերը, զանգվ. %. P2O5` 55,0-59,0; 
Li2O` 11,0-13,0; NaF` 6,5-7,5; Al2O3` 6,0-8,0; CaO` 
1,5-2,5; MgO` 1,5-2,5; ZnO` 1,5-3,5; Co2O3` 1,5-
2,5; ZrO2` 3,0-4,5; CuO` 4,0-5,5:

Ընդլայնվում է  դյուրահալ ապակիների 
տեսականին, բարձրացվում է գծային 
ընդարձակման ջերմային գործակիցը և 
քիմիական կայունությունը:

_____________________

(51) 2017.01   (11) 3118 (13) A
C04B 38/00

(21) AM20150165 (22) 21.12.2015
(72) Էմմա Ռուբենի Սահակյան (AM) 
(73) Էմմա Ռուբենի Սահակյան, 0033, Երևան, 
Գյուլբենկյան 33, բն. 7 (AM) 
(54) Փրփրանյութի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է փրփրանյութի 
ստացման եղանակին:

Պեռլիտային հումքը մանրացնում են, 
ավելացնում են սիլիցիումի կարբիդ, ստացված 
նախապատրաստվածքը մանրացնում են 
մինչև 300-400 մ2/կգ տեսակարար մակերեսի 
ստացումը, կաղապարում չոր վիճակում կամ 
3-7 % խոնավության պայմանում, ապա թրծում 
են 1150-1200°С  ջերմաստիճանում 20 րոպե 
տևողությամբ: Պեռլիտային հումքը պեռլիտային 
ապար է, ընդ որում պեռլիտային ապարը և 
սիլիցիումի կարբիդը վերցված են հետևյալ 
հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. պեռլիտային 
ապար՝ 97-99, սիլիցիումի կարբիդ՝ 1-3:

Պարզեցվում է եղանակը:
_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
№ 07/1 

03 .07 . 20 17

(51) 2017.01 (11) 3119 (13) A
C07C 229/00

(21) AM20170042 (22) 20.03.2017
(72) Արամ Պետրոսյան (AM), Վահրամ Ղազարյան 
(AM), Ջերալդ Գիստեր (AT), Միխել Ֆլեկ (AT), 
Զբիգնև Տլչինսկի (PL), Մացեյ Վիզներ (PL) 
(73) Արամ Պետրոսյան, 0033, Երևան, Բակունցի 
2, բն.83 (AM) 
(54) Բևեռային համաչափությամբ երկմեթիլ-
գլիցինի բյուրեղային աղեր
(57) Գյուտը վերաբերում է քիմիայի 
բնագավառին, մասնավորապես, բևեռային 
համաչափությամբ երկմեթիլգլիցինի բյուրե-
ղային աղերին, որոնք կարող են դռսևորել 
բևեռային (պիրոէլեկտրիկ և սեգնետոէլեկտրիկ) 
հատկություններ։

Այդ բյուրեղային միացություներն են՝ 
bis-երկմեթիլգլիցին քլորաջրածնական 
թթու՝ C8H19ClN2O, bis-երկմեթիլգլիցին 
բրոմա ջրածնական թթու՝ C8H19BrN2O4, bis-
երկմեթիլգլիցին մալեինաթթու՝ C2H22N2O8, 
երկմեթիլգլիցին մալեինաթթու՝ C8H13NO6, 
երկմեթիլգլիցին bis-մալեինաթթու՝ C12H17NO10, 
երկմեթիլգլիցին L-գինեթթու՝ C8H15NO8 և 
երկմեթիլգլիցին D-գինեթթու՝ C8H15NO8, 
որոնք կարող են ստացվել ջրային լուծույթից, 
որը պարունակում է երկմեթիլգլիցին և 
համապատասխան թթու որոշակի մոլային 
հարաբերակցությամբ, գոլորշիացման կամ 
ջերմաստիճանի իջեցման միջոցով։  

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3120 (13) A
C07C3/00

(21) AM20150164 (22) 21.12.2015

(72) Գագիկ Հովհաննեսի Թորոսյան (AM), 
Ալիսա Հարությունի Չերքեզյան (AM), Աննա 
Սուրենի Պռազյան (AM) 
(73) Գագիկ Հովհաննեսի Թորոսյան, 0001, 
Երևան, Սայաթ-Նովայի պող. 37, բն. 10 (AM), 
Ալիսա Հարությունի Չերքեզյան, 0019, Երևան, 
Այգեձորի 1-ին նրբ. 22, բն.21 (AM), Աննա 
Սուրենի Պռազյան, 0115, Երևան, Մելկումովի 
26, բն. 55 (AM) 
(54) 1,2-երկմեթիլ -3-երկէթիլամինապրոպանոլի 
ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի 
բնագավառին, մասնավորապես՝ 1,2-երկմեթիլ-
3-երկէթիլամինապրոպանոլի ստացման 
եղանակին:

1,2-երկմեթիլ-3-երկէթիլամինապրոպանոնը 
վերականգնում են նատրիումի բորհիդրիդով 
միջֆազային փոխանցման կատալիզորդի 
առկայությամբ՝ 1,2-երկմեթիլ-3-երկէթիլամինա-
պրոպանոնի, նատրիումի բորհիդրիդի 
և կատալիզորդի 0,1:0,1:0,005 մոլային 
հարաբերակցությամբ: Պրոցեսը կատարում 
են ռեակցիայի խառնուրդի խառնմամբ 0-5°C 
ջերմաստիճանում 20 րոպեի ընթացքում, 
այնուհետև՝ սենյակային ջերմաստիճանում 
2 ժամվա ընթացքում: Արգասիքն 
անջատում են ռեակցիայի խառնուրդից 
լուծամզմամբ: Որպես միջֆազային 
փոխանցման կատալիզորդ օգտագործում 
են երկմեթիլէթիլդոդեցիլամոնիումի բրոմիդ, 
քառաօկտիլամոնիումի բրոմիդ, եռամեթիլբեն-
զիլա մո նիումի  հիդրօքսիդ կամ եռամեթիլ 
β-օքսիէթիլամոնիումի քլորիդ:

Պարզեցվում է եղանակը, բարձրացվում է 
արգասիքի ելքը: 

_____________________



ՕԳՏԱԿԱՐ 
ՄՈԴԵԼՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ

ՄՈԴԵԼՆԵՐ



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

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

21



ԳՅՈՒՏԵՐ

12

ՄԱՍ 1

12

№ 07/1   03 .07 . 20 17

ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ

(51) 2017.01 (11) 489 (13) U
A63F 11/00
G06F 7/00

(21) AM20170036U (22) 14.03.2017
(72) Էդուարդ Գարեգինի Անդրեասյան (AM) 
(73) Էդուարդ Գարեգինի Անդրեասյան, 0033, 
Երևան, Գյուլբենկյան 42, բն. 43 (AM) 
(54) Էլեկտրոնային խաղոսկր
(57) Թվանշանների համապատասխան 
բազմությունից որևէ թվանշան ընտրվում է 
կոճակի միջոցով, որը սեղմում է խաղացողը: 
Կոճակի սեղմելու պահը պատահական է, 
հետևաբար, պատահական է նաև այն թիվը, 
որն ընտրվում է այդ բազմությունից: Խաղոսկրի 
վրա յուրաքանչյուր խաղացողի համար 
նախատեսված է մեկ կոճակ: Խաղի ընթացքում 
յուրաքանչյուր խաղացող սեղմում է կոճակը և 
կատարում իր քայլը ընտրված թվանշանին 
համապատասխան, որը լուսարձակվում է 
ցուցասարքի վրա:

Ընդլայնվում են խաղոսկրի ֆունկցիոնալ 
հնարավորությունները, 2 նկ.: 

_____________________

(51) 2017.01 (11) 490  (13) U
A63H 33/00

(21) AM20170044U (22) 22.03.2017
(72) Էդգար Աշոտի Մարտիրոսյան (AM) 
(73) Էդգար Աշոտի Մարտիրոսյան, 0031, 
Երևան, Սպորտի 25 (AM) 
(54) Ճարտարապետական կառուցվածքների 
մոդելների պատրաստման եղանակ
(57) Oգտակար մոդելը վերաբերում է ճարտա-
րապետական կառուցվածք ների  մոդելներին:

Ճարտարապետական կառուցվածքների 
մոդելների պատրաստման եղանակի 
համաձայն մոդելի հիմնակմախքի դետալներն 
ամրակցվում են միմյանց միակցման 
տարրերով՝ ըստ մոդելի ճարտարապետական 
կառուցվածքի: Հավաքված հիմնակմախքի վրա 
լրացուցիչ միակցվում են ճարտարապետական 
կառուցվածքի արտաքին տեսքը ձևավորող 
դետալներ՝ միակցող զույգի միջոցով: 
Անhրաժեշտության  դեպքում արտաքին տեսքը 
ձևավորող դետալները միակցող զույգի միջոցով 
միակցվում են միմյանց:

Պարզեցվում է ճարտարապետական 
կառուցվածքների մոդելների հավաքումն ու 
երեսպատումը, 2 նկ.:

_____________________

(51) 2017.01 (11) 491  (13) U
E04H6/00

(21) AM20170017U (22) 24.02.2017
(72) Մկրտիչ Մարկոսյան (AM) 
(73) Մկրտիչ Մարկոսյան (AM) 
(54) Ավտոմատացված ավտոկայանատեղ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է 
ավտոմեքենաների կայանման համար 
սարքավորումներին:

Ավտոմատացված ավտոկայանատեղն 
ունի ավտոմեքենաների ընդունման և 
հանձնման համար առնվազն մեկ տաղավար, 
կայանման հարթակներ ունեցող փոխակրիչ, 
ավտոմեքենաները տաղավարից դեպի 
կայանման հարթակներ և հակառակը 
տեղափոխելու համար առնվազն մեկ վերելակ: 
Փոխակրիչը կատարված է հորիզոնական 
տեղակայված շարժական  փակ շղթայի 
տեսքով, իսկ կայանման հարթակները 
կատարված են շարժական սայլակների 
տեսքով, որոնք տեղադրված են շղթային 
զուգահեռ տեղակայված ռելսերի վրա և 
միակցված են շղթայի օղակներին: Վերելակն 
ունի ավտոմեքենան վերելակից սայլակ և 
սայլակից վերելակ հորիզոնական ուղղությամբ 
ավտոմատ տեղափոխելու համար իր ուղղաձիգ 
առանցքի շուրջ պտտվելու հնարավորությամբ 
տեղակայված տակդիր:

Ավտոմեքենան վերելակից սայլակ և 
հակառակը հորիզոնական ուղղությամբ 
ավտոմեքենաներն ավտոմատ տեղափոխելու 
համար տակդիրը կատարված է 
փոխագուցավոր հորիզոնագծով և սանրաձև, 
տակդիրի մեջտեղում հիմքն է, իսկ երկու կողմից 
ատամներն են, իսկ սայլակը կատարված 
է հակադիր սանրի տեսքով այնպես, որ 
տակդիրն ունենա ուղղաձիգ ուղղությամբ 
սայլակի ատամների միջով ազատ անցնելու 
հնարավորություն։

Բարձրացվում են ավտոմեքենաների 
ընդունման և հանձնման արագությունները, 11 նկ.:
(74) Արեգ Պետրոսյան

_____________________

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 



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

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

 646

 526

 740
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(210) 20161013  (111) 26046
(220) 08.08.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 08.08.2026
(730) «Գյումրի պռինտ» ՍՊԸ, ք. Գյումրի, 
Շահբազյան 8, AM 
(442) 16.09.2016
(540) 

(511) 
դաս 16. անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ:

_____________________

(210) 20161213  (111) 26047
(220) 15.09.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 15.09.2026
(730) «Մեդիապլանեթ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
4/14, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային 
և սպասարկման նշանների մասին

մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրասենյա-
կային պիտույքներ, բացառությամբ կահույքի. 
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-

րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր.

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

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քա վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործ-

ընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու   -
նա   բե րա կան վերլու ծումների և հետա    զո տու-



ԳՅՈՒՏԵՐ

16

ՄԱՍ 1

16

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
№ 07/1 

03 .07 . 20 17

թյունների ծառայություններ. համակարգ  չային 
ապարատների և ծրագրերի մշա կում և 
կատարելագործում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161214  (111) 26048
(220) 15.09.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 15.09.2026
(730) «Մեդիապլանեթ» ՍՊԸ, Երևան, Գետառի 
4/14, AM 
(442) 03.10.2016
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-
գրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 

նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապա-
վեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ. 

դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա րատ-

ներ տեսախաղերի համար. մարմնամարզական 
և սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր.

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

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

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն. ուսումնական 

գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. 
մարզական և մշակութային միջոցառումների 
կազմակերպում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետա զոտություններ և մշակումներ. արդյու -
նա բերական վերլուծումների և հետա զոտու-
թյունների ծառայություններ. համակարգ չային 
ապարատների և ծրագրերի մշա  կում և 
կատարելագործում.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161285  (111) 26049
(220) 28.09.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 28.09.2026
(730) «Կարեն Ելեն» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ, 
Շենավան համայնք, 10 փ., 1 նրբ., տուն 9, AM 
(442) 17.10.2016
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(540) 

(526) «SHOPPING» բառը և «&» նշանն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սև և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդ:
_____________________

(210) 20161299  (111) 26050
(220) 03.10.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 03.10.2026
(730) «Ֆրի» ՍՊԸ, Երևան, Էստոնական 7, բն. 
49, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20161310  (111) 26051
(220) 05.10.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 05.10.2026
(730) «Արենիի գինու գործարան» ՓԲԸ, Վայոց 
Ձորի մարզ, գյուղ Արենի, AM 

(442) 16.11.2016
(540) 

(526) Բացի «ԱՐԷԱՆ» և «AREAN» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, դեղին և ոսկեգույն գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 33. գինիներ:
_____________________

(210) 20161342  (111) 26052
(220) 11.10.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 11.10.2026
(730) «Միտոյան» մանկական և ուսումնա-
խորհրդատվական կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, 
Ռոմանոս Մելիքյան 80/1, AM 
(442) 01.11.2016
(540) 

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

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

_____________________
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(210) 20161374  (111) 26053
(220) 19.10.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 19.10.2026
(730) «Արմինաշող» ՍՊԸ, ք. Արարատ, Կոլխոզ-
նիկների 28/4, AM 
(442) 16.01.2017
(540) 

(526) «Հրուշակեղեն» բառն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
շագանակագույն, սպիտակ և դեղին գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. խմորեղեն, հացաբուլկեղեն:
_____________________

(210) 20161387  (111) 26054
(220) 24.10.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 24.10.2026
(730) «Ինտելեկտուալ ռենեսանս» հիմնադրամ, 
Երևան, Արաբկիր 21, շ. 10, բն. 8, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային գոր-
ծառ նություններ.

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն, 

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

_____________________

(210) 20161409  (111) 26055
(220) 28.10.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 28.10.2026
(730) «Արտվան ջեվելերի» ՍՊԸ, Երևան, 
Շիրազի 24, բն. 14, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(526) «jewelery» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. ոսկերչական իրեր և զարդեղեն:
_____________________

(210) 20161430  (111) 26056
(220) 03.11.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 03.11.2026
(730) «Անուշահամ» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, գ. 
Սևքար 16, փ. 24, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 
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(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մուգ մանուշակագույն և սպիտակ գունային 
համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20161431  (111) 26057
(220) 03.11.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 03.11.2026
(730) «Անուշահամ» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, գ. 
Սևքար 16, փ. 24, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161432  (111) 26058
(220) 03.11.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 03.11.2026

(730) «Անուշահամ» ՍՊԸ, Տավուշի մարզ, գ. 
Սևքար 16, փ. 24, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20161460  (111) 26059
(220) 10.11.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 10.11.2026
(730) «ՋիէնՋիՔեյ» գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, 
Արշակունյաց 119/12, AM 
(442) 01.03.2017
(540) 

(526) Բացի «garaj» գրառումից մնացած բոլոր 
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և 
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. ավտոպահեստամասերի վաճառք:
_____________________
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(210) 20161505  (111) 26060
(220) 18.11.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 18.11.2026
(730) «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 39 
/18 կից, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20161506  (111) 26061
(220) 18.11.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 18.11.2026
(730) «Բյուրեղ ալկո» ՍՊԸ, ք. Բյուրեղավան, 
39/18 կից, AM 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

_____________________

(210) 20161588  (111) 26062
(220) 06.12.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 06.12.2026
(730) «Իջևան գինու կոնյակի գործարան» ՓԲԸ, 
ք. Իջևան, Երևանյան 9, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

_____________________

(210) 20161615  (111) 26063
(220) 09.12.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 09.12.2026
(730) «Մակօ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Փափազյան 17, AM 
(442) 16.12.2016
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ 
շագանակագույն, սպիտակ և մորեգույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և 
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա-
զերծման և հղկամշակման համար. ոչ բուժական 
նպատակներով օգտագործվող օճառներ. 
օծանելիք. եթերային յուղեր. ոչ բուժական 
նպատակներով օգտագործվող կոսմետիկա-
կան միջոցներ. ոչ բուժական նպատակներով 
օգտագործվող լոսյոններ մազերի համար. ոչ 
բուժական նպատակներով օգտագործվող 
ատամի փոշիներ և մածուկներ. բուրավետիչներ 
(եթերային յուղեր). օդի բուրավետիչներ. 
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար. հոտավետ (բուրավետ) նյութեր 
սպիտակեղենի բուրավետացման համար. 
պատրաստուկներ հիգիենիկ նպատակների 
համար, որոնք վերաբերում են պարֆյումերային, 
կոսմետիկային և հարդարանքին. յուղեր 
օծանելիքների և բուրավետ միջոցների համար. 
եթերային յուղեր. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). 
հիմքեր ծաղկային օծանելիքների համար. 
ծաղիկների էքստրակտներ (օծանելիքային).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. մանրածախ և մեծածախ առևտուր, 
սուպերմարկետների ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________
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(210) 20161626  (111) 26064
(220) 13.12.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 13.12.2026
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ-
վեն նոստյու «Սուպերկոսմետիքս», RU 
(442) 16.01.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. հղկանյութեր. համպար (պարֆյու-

մերիա). կենցաղային հակադիրտեր. 
կենցաղային հակաստատիկներ. սննդային 
բուրավետիչներ (եթերային յուղեր). 
բուրա վետիչներ (եթերային յուղեր). օդի 
բուրավետիչներ. բուրավետիչներ ամոքահունց 
խմորից պատրաստվող հրուշակեղենի 
համար (եթերային յուղեր). բուրավետիչներ 
ըմպելիքների համար (եթերային յուղեր). 
աերոզոլներ բերանի խոռոչի թարմացման 
համար. սեղմված օդով բալոններ մաքրման 
և փոշու հեռացման համար. բալզամներ, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. փայլ շրթունքների 
համար. հղկաքարեր ողորկման համար. 
հղկաթուղթ. զմռնիտի թուղթ. ողորկման թուղթ. 
կոսմետիկական վազելին. գուտալին (կոշիկի 
քսուք). կոշիկի կուպր. բամբակ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար. խոնավակլանիչ նյութեր սպասք 
լվացող մեքենաների համար. կպչուն նյութեր 
կոսմետիկական միջոցների համար. բուրավետ 
ջուր. ժավելաջուր. նարդոսի ջուր. անուշաբույր 
ջուր. մոմ սպիտակեղենի համար. մոմ հատակի 
համար. մոմ հատակի համար, որը կանխում 
է սահելը. մազահեռացնող մոմ. մոմ բեղերի 
համար. դերձակի մոմ. մոմեր կաշվի համար. 
մոմեր կահույքի և հատակների փայլեցման 
համար. կոշիկի մոմեր. ողորկելու մոմեր. 
ժելեր մերսման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվող ների. 
հելիոտրոպին. ժել ատամների սպիտակեցման 
համար. գերանիոլ. գրիմ. հոտազերծիչ-
ներ ընտանի կենդանիների համար. 
հոտազերծիչներ մարդու կամ կենդանիների 
համար. դեպիլյատորներ. բուրավետ 
փայտանյութ. օծանելիք. հեղուկներ հատակի 

համար, որոնք կանխում են սահելը. հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների 
մաքրման համար. յուղեր կոսմետիկական 
նպատակների համար. հրաբխային մոխիր 
մաքրման համար. պատրաստուկներ հիգիե-
նիկ նպատակների համար, որոնք վերաբերում 
են պարֆյումերիային կոսմետիկային 
և հարդարանքին. օծանելիքային իրեր 
(պարֆյումերիա). դեկորատիվ փոխատիպ 
նկարներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. իոնոն (օծանելիքային). քարեր 
սափրվելու համար. (կապող միջոցներ). 
հղկաքարեր. մատիտներ հոնքերի համար. 
կոսմետիկական մատիտներ. սիլիցիումի 
կարբիդ (հղկանյութեր). մետաղների կարբիդ-
ներ (հղկանյութեր). ալյումինային շիբեր 
(հականեխիչներ). կիզելգուր ողորկման համար. 
սոսինձներ արհեստական թարթիչ ների 
ամրացման համար. սոսինձներ դնովի մազերի 
ամրացման համար. մազերի լավորակիչներ. 
օճառածառի կեղև լվացքի համար. կորունդ 
(հղկանյութ). ներկանյութեր մորուքի և 
բեղերի համար. ներկանյութեր զուգարանի 
ջրի համար. կոսմետիկական ներկանյութեր. 
օսլա (ապրետուր). օսլա սպիտակեղենին փայլ 
հաղորդելու համար. կոշիկի քսուքներ. քսուքներ 
ողորկման համար. կոսմետիկական կրեմներ. 
մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ. կարմիր կրոկուս ողորկման համար. 
խունկ. լաքեր մազերի համար. լաքեր եղունգների 
համար. ոչ բուժական լոսյոններ մազերի համար. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. սափրվելու լոսյոններ. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր օծանելիքների և բուրավետ 
միջոցների համար. կոսմետիկական յուղեր. 
հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր. եթե-
րային յուղեր մայրու ծառից. եթերային յուղեր 
կիտրոնից. եթերային յուղեր ցիտրոնից. յուղեր, 
որոնք ծառայում են որպես մաքրող միջոցներ. 
բերգամոտի յուղ. գաուլտերյան յուղ. հասմիկի 
յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. վարդի յուղ. 
տերպենթինի յուղ ճարպազերծման համար. 
կավիճ սպիտակեցման համար. մաքրող կավիճ. 
նշի կաթ կոսմետիկական նպատակների 
համար. հարդարանքի կաթ. մուշկ. ոչ բուժական 
օճառներ. հոտազերծող օճառներ. օճառներ 
սափրվելու համար. գործվածքների երանգները 
վերականգնող օճառներ. հատով օճառներ 
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հարդարանքի համար. օճառներ քրտնելու դեմ. 
օճառներ ոտքերի քրտնելու դեմ. նշի օճառ. 
դաղձ օծանելիքի արտադրության համար. 
կոսմետիկական հավաքածուներ. զմռնիտ. 
կպչուն պիտակներ եղունգների համար. 
արհեստական եղունգներ. անուշաբույր ջուր 
(օդեկոլոն). հիմքեր ծաղկային օծանելիքների 
համար. բամբակե տամպոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. խնկաձողիկներ. 
մածուկներ ածելիներ սրելու փոկերի համար. 
ոչ բուժական ատամի մածուկներ. ոչ բուժական 
ատամի փոշիներ. պեմզա (չեչաքար). տուփեր 
շրթներկի համար. ջրածնի պերօքսիդ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
շերտիկներ շնչառությունը թարմացնելու 
համար. ատամների սպիտակեցնող 
շերտիկներ. հղկապաստառ. զմռնիտային 
պաստառ ապակե հղկանյութով. շրթներկ.  
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ սափրվելու 
համար. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ լոգանքի 
համար ոչ բժշկական նպատակների համար. 
պատրաստուկներ մազերն ուղղելու համար. 
պատրաստուկներ մազերը գանգրացնելու 
համար. պատրաստուկներ լվացք թրջելու 
համար. պատրաստուկներ գործիքներ սրելու 
համար. պատրաստուկներ անձնական 
հիգիենայի համար. հոտազերծիչներ մարդու 
կամ կենդանիների համար. պատրաստուկներ 
գործվածքները կոկելու (օսլայելու) համար. 
պատրաստուկներ գունազերծման համար. 
պատրաստուկներ կաշվի գունաթափման 
համար. պատրաստուկներ ողորկման համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզների 
ողորկման համար. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական   նպատակներով    օգտագործվող-
ների. կոսմետիկական պատրաստուկներ 
նիհա րելու համար. պատրաստուկներ սպիտակե-
ղենին փայլ հաղորդելու համար. պատրաս-
տուկներ մաքրելու կամ փայլեցնելու համար. 
պատրաստուկներ լվանալիս սպիտակեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ չոր մաքրման 
համար. պատրաստուկներ ներկերը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ լաքը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ դիմահարդա-

րանքը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
մանրատախտակի վրայից մոմը հեռացնելու 
համար (մաքրող միջոցներ). պատրաստուկներ 
արծնուկը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
ժանգը հեռացնելու համար. պատրաստուկներ 
եղունգների խնամքի համար. պատրաստուկներ 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզները մաքրելու համար. 
պատրաստուկներ պատի պաստառները 
մաքրելու համար. պատրաստուկներ ջրհոր-
դանները մաքրելու համար. կոլագեններ 
(սոսնձանյութ) կոսմետիկական նպատակների 
համար. սպիտակեցնող պատրաստուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կենցաղային քիմիական պատրաստուկներ 
սպիտա կեղենը լվանալիս գույները թարմաց-
նելու համար. փայլ տվող պատրաստուկներ 
(ողորկման համար). դիմափոշի. ալմաստի 
փոշի (հղկանյութ). բծերը հանելու միջոցներ. 
լուծույթներ մաքրելու համար. արհեստական 
թարթիչներ. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. դիմահարդարումը 
հեռացնող պատրաստուկներով տոգորված 
անձեռոցիկներ. սաֆրոլ. լեղակ սպիտակեղենի 
համար. բևեկնայուղ ճարպազերծման համար. 
հոտավետ խառնուրդներ ծաղիկներից և 
խոտերից. սոդա սպիտակեցման համար. 
լվացքի սոդա. մաքրելու համար սոդա. աղեր 
վաննաների համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. աղեր 
սպիտակեցման համար. բաղադրություններ 
հոտավետ նյութերով ծխեցման համար 
(օծանելիքային արտադրանք). ողորկող, 
պահպանող բաղադրություններ կաշվի 
համար. անուշադրի սպիրտ (լվացող, մաքրող 
միջոց). կապակցող միջոցներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
միջոցներ հոնքերի համար. միջոցներ գրիմ 
անելու համար. կոսմետիկական միջոցներ 
արևայրուքի համար. միջոցներ մազերը 
ներկելու համար. չեզոքացնող միջոցներ 
մշտագանգրացման համար. միջոցներ 
բույսերի տերևներին փայլ հաղորդելու համար. 
կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների համար.   
կոսմետիկական   միջոց ներ մաշկը խնամելու 
համար. կոշիկների խնամքի միջոցներ. 
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ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ. 
կոսմետիկական միջոցներ կենդանիների 
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչ ները 
և հոնքերը ներկելու համար. լվացող միջոց ներ, 
բացառությամբ արդյունաբերական և բժշկա-
կան նպատակների համար օգտագործվող-
ների. ճարպազերծող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական նպատակների համար 
օգտագործվողների. գունազրկող միջոցներ 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). հարդարանքի 
(արդուզարդի) տալկ. տերպեններ (եթերային 
յուղեր). զմռնիտի կտորներ. լվացող միջոցներով 
տոգորված ջնջոցներ մաքրելու համար. հինա 
(կոսմետիկական ներկանյութ). շամպուններ. 
շամպուններ ընտանի կենդանիների համար. 
չոր շամպուններ. ապակե հղկաթուղթ. սոդայի 
մոխրաջուր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(օծանելիքային). եթերային էսենցիաներ (բնա-
հյութեր). էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. 
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ).

դաս 5. ախտահանիչ և բուժիչ օճառներ.
դաս 8. ապարատներ դաջվածքի համար. 

էլեկտրական և ոչ էլեկտրական ածելի ներ. 
մազազրկման էլեկտրական և ոչ էլեկտրա-
կան հարմարանքներ. եղունգներ կտրելու 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական գործիքներ. 
ականջներ դակելու գործիքներ. կտրող 
գործիքներ (ձեռքի գործիքներ). ձեռքի 
շարժակով ձեռքի գործիքներ. եղունգների 
ունելիներ, սայրեր (ձեռքի գործիքներ). 
ածելիների սայրեր. մորուք խուզելու 
մեքենաներ. անձնական օգտագործման 
էլեկտրական և ոչ էլեկտրական մեքենաներ 
մազերը խուզելու համար. գործիքների հավա-
քակազմեր մատնահարդարման համար. 
էլեկտրական գործիքների հավաքակազմեր 
մատնահարդարման համար. գործիքների 
հավաքակազմեր ոտնահարդարման համար. 
պիտոյատուփեր սափրվելու պարագաների 
համար. մեխանիկական մկրատներ մազերը 
կտրելու համար. մկրատներ. եղունգների 
սղոցիկներ. եղունգների էլեկտրական 
սղոցիկներ. նրբունելիներ. մազազերծման 
նրբունելիներ. ձեռքի գործիքների 
կալիչ գոտիներ. ձեռքի ոչ էլեկտրական 
գանգրացնող հարմարանքներ. եղունգները 

ողորկելու էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական 
հարմարանքներ. ածելիներ սրելու փոկեր. 
ածելիներ, կտրող գործիքներ սրելու 
կաշվե փոկեր. ածելիների պատյաններ. 
մածկաթիակներ (ձեռքի գործիքներ). աքցաններ 
(ունելիներ). ունելիներ մազերը գանգրացնելու 
համար. ծլեպները հեռացնելու ունելիներ. 
եղունգների ունելիներ և կծաքցաններ. 
նրբունելիներ թարթիչները ոլորելու համար.

դաս 18. կաշվից կամ կաշեստվարաթղթից 
արկղեր, քսակներ, կաշվե պարկեր (ծրարներ, 
պայուսակներ) փաթեթավորման համար. 
պիտույքատուփեր հարդարանքի իրերի 
համար, դատարկ. թիկնապայուսակներ. 
ուղեպայուսակներ. ճամփորդական հավա-
քածուի համար կաշվե պայուսակներ. կանացի 
պայուսակներ. ճամպրուկներ. տափակ 
ճամպրուկներ.

դաս 35. վաճառքի օժանդակություն երրորդ 
անձանց համար.

դաս 44. մատնահարդարում. մերսում. 
վարսա վիրանոցների ծառայություններ. գեղեց-
կության սրահների ծառայություններ. դաջում. 
վիզաժիստների ծառայություններ. արևա-
բուժարանների ծառայություններ:
(740) Թերեզա Կանեցյան

_____________________

(210) 20161638  (111) 26065
(220) 15.12.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 15.12.2026
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված 

կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար 
և այդ նյութերի փոխարինիչներ. մասնակի 
մշակված պլաստմասսաներ և ռետիններ. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր, 
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այդ թվում՝ ձայնամեկուսիչ և ջերմամեկուսիչ 
նյութեր, մեկուսիչ ապակեթելք, մեկուսիչ 
գործվածքներ. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ.

դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր, 
այդ թվում՝ գեոտեքստիլ, բիտումային 
շինանյութեր, նյութեր ճանապարհային 
պատվածքների համար, նյութեր ճանա-
պարհաշինության և ճանապարհների պատ-
վածքների համար, մածուցիկ շինանյութեր, 
բիտումե տանիքապատվածքներ, տանիքա-
պատվածքներ (ոչ մետաղական), ճանա-
պարհային պատվածքներ (ոչ մետաղական), ոչ 
մետաղական պատվածքներ շինարարության 
համար. ոչ մետաղական կոշտ խողովակներ 
շինարարական նպատակների համար. 
ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղական 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքավորումների տեղակայում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20161639  (111) 26066
(220) 15.12.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 15.12.2026
(730) Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո 
«ՏեխնոՆԻԿՈԼ», RU 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված 

կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար 
և այդ նյութերի փոխարինիչներ. մասնակի 
մշակված պլաստմասսաներ և ռետիններ. 
խծուծման, խցման և մեկուսացման նյութեր, 
այդ թվում՝ ձայնամեկուսիչ և ջերմամեկուսիչ 
նյութեր, մեկուսիչ ապակեթելք, մեկուսիչ 
գործվածքներ. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ.

դաս 19. ոչ մետաղական շինանյութեր, 
այդ թվում՝ գեոտեքստիլ, բիտումային 
շինանյութեր, նյութեր ճանապարհային 
պատվածքների համար, նյութեր ճանա-
պարհաշինության և ճանապարհների պատ-

վածքների համար, մածուցիկ շինանյութեր, 
բիտումե տանիքապատվածքներ, տանիքա-
պատվածքներ (ոչ մետաղական), ճանա-
պարհային պատվածքներ (ոչ մետաղական), ոչ 
մետաղական պատվածքներ շինարարության 
համար. ոչ մետաղական կոշտ խողովակներ 
շինարարական նպատակների համար. 
ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղական 
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20161657  (111) 26067
(220) 20.12.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 20.12.2026 
(730) Ջեննովա ԲայոՖարմասյութիքլս Լթդ, IN 
(442) 30.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բժշկական պատրաստուկներ:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161681  (111) 26068
(220) 23.12.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 23.12.2026
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Դոմինանտա- սերվիս», RU 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. օծանելիք. եթերային 

յուղեր. կոսմետիկական միջոցներ. լոսյոններ 
մազերի համար. ատամի փոշիներ և 
մածուկներ. քարեր սափրվելու համար (կապող 
միջոցներ). ներկանյութեր մորուքի և բեղերի 
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համար. կոսմետիկական կրեմներ. մաշկը 
սպիտակեցնող կոսմետիկական կրեմներ. լաք 
մազերի համար. լաքեր եղունգների համար. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. սափրվելու լոսյոններ. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր օծանելիքների և բուրավետ 
միջոցների համար. կոսմետիկական յուղեր. 
հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր մայրու 
ծառից. եթերային յուղեր կիտրոնից. եթերային 
յուղեր ցիտրոնից. բերգամոտի յուղ. գաուլտեր-
յան յուղ. հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. 
վարդի յուղ. տերպենթինի յուղ ճարպազերծ-
ման համար. նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի կաթ. 
մուշկ. հոտազերծող օճառներ. օճառներ 
սափրվելու համար. անուշաբույր ջուր 
(օդեկոլոն). հիմքեր ծաղկային օծանելիքների 
համար. բամբակե փայտիկներ կոսմետիկա-
կան նպատակների համար. մածուկներ 
ածելիներ սրելու փոկերի համար. շերտիկներ 
շնչառությունը թարմացնելու համար. շրթներկ. 
շրթներկեր կոսմետիկական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ սափրվելու համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ վաննա-
ների համար. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում 
են պարֆյումերիային կոսմետիկային և 
հարդարանքին. պատրաստուկներ մազերը 
գանգրացնելու համար. հոտազերծիչներ. 
պատրաստուկներ կաշվի գունաթափման 
համար. պատրաստուկներ եղունգների խնամքի 
համար. պատրաստուկներ հալվե վերայով 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. կոսմետիկական միջոցներ 
հոնքերի համար. կոսմետիկական միջոցներ 
թարթիչների համար. կոսմետիկական միջոցներ 
մաշկը խնամելու համար. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչները և հոնքերը ներկելու 
համար. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). շամպուններ. 
չոր շամպուններ. ծաղիկների էքստրակտներ 
(օծանելիքային). եթերային էսենցիաներ 
(բնահյութեր). էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. 
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ).

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժա կան նպատակների համար. վիրա-
կապման նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. 

հոտազերծիչներ հագուստի կամ մանա-
ծագործվածքային արտադրանքի համար. 
լոսյոններ դեղագործական նպատակների 
համար. քսուքներ. քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. քսուքներ արևայրուքի 
դեմ. սնդիկային քսուքներ. ցրտահարությունից 
պաշտպանող քսուքներ դեղագործական 
նպատակների համար. դեղագործական 
պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար. 
պատրաստուկներ հալվե վերայից դեղա-
գործական նպատակների համար. միջոցներ 
քրտնելու դեմ. միջոցներ ոտքերի քրտնելու դեմ.
ախտահանող օճառներ. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուն ներ. ներմուծման-արտահանման 
գործակա   լու թյունների ծառայություններ. 
առև   տրա  յին տեղեկատվության գործակալու-
թյուն ների ծառայություններ. գովազդային 
գործա կալությունների ծառայություններ. 
ինքնար ժեքի վերլուծություն. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման 
համար. աուդիտ (առևտրային գործու-
նեության). աշխատանքի տեղավորման 
գործակալություններ. ապրանքների ցուցա-
դրում. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). հասա-
րակական կարծիքի հետազոտում. 
շուկայի ուսումնասիրություն. գործնական 
տեղեկատվություն. առևտրային տեղեկա-
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. գովազդի մանրակերտում. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գովազդային 
նյութերի նորացում. տեքստի մշակում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային տեղեկա-
տվության բոլոր միջոցներում. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
արտաքին գովազդ. նմուշների տարածում. 
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդային 
նյութերի առաքում. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. ինտերակտիվ գովազդ համա-
կարգչային ցանցում. հեռուստագովազդ. 
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վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. տեղեկատվության հավաքում 
տվյալների համակարգչային բազաներից։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161682  (111) 26069
(220) 23.12.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 23.12.2026
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Դոմինանտա-սերվիս», RU 
(442) 16.01.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ. 

ատամի փոշիներ և մածուկներ. աերոզոլներ 
բերանի խոռոչի թարմացման համար. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզների 
ողորկման համար. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական նպատակներով օգտագործվողների. 
պատրաստուկներ ատամների պրոթեզները 
մաքրելու համար. սոդայի մոխրաջուր. 

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. ախտահանիչ 
միջոցներ. մածիկներ (մաստիկա) ատամների 
համար. նյութեր ատամների ծեփապատճենների 
համար. նյութեր ատամնալցման համար. 
միքստուրաներ. էվկալիպտի (նիվենու) թուրմ 
դեղագործական նպատակների համար. 
թուրմեր բժշկական նպատակների համար. 
պաստեղներ դեղագործական նպատակների 
համար. պատրաստուկներ հալվե վերայից 
դեղագործական նպատակների համար. 
ատամի ցեմենտներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յություն ներ. 
ներմուծման-արտահանման        գործա  կա լությունների 
ծառայություններ. առև տրային տեղեկա տվու-
թյան գործակալու թյուն ների ծառայություն ներ. 

գովազ   դային գործա կալությունների ծառա-
յու թյուններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. աուդիտ (առևտրային 
գործունեության). աշխատանքի տեղավորման 
գործակալություններ. ապրանքների ցուցա-
դրում. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). հասա-
րա կական կարծիքի հետազոտում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. գործնական տեղեկա-
տվություն. առևտրային տեղեկատվություն 
և խորհուրդներ սպառողներին. շուկա յա-
գիտական (մարքեթինգային) հետազոտու-
թյուններ. գովազդի մանրա կերտում. 
մարքեթինգ (շուկայա վարում). գովազդային 
նյութերի նորացում. տեքստի մշակում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային տեղեկա-
տվության բոլոր միջոցներում. գովազդային 
տեքստերի հրատարակում. ռադիոգովազդ. 
արտաքին գովազդ. նմուշների տարածում. 
գովազդային նյութերի տարածում. գովազդային 
նյութերի առաքում. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. hեռուստագովազդ. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. տեղեկատվության հավաքում 
տվյալների համակարգչային բազաներից։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161683  (111) 26070
(220) 23.12.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 23.12.2026
(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Դոմինանտա- սերվիս», RU 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. օճառներ. օծանելիք. եթերային յուղեր. 

կոսմետիկական միջոցներ. լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. փայլ 
շրթունքների համար. բամբակ կոսմետիկական 
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նպատակների համար. հոտավետ (բուրավետ) 
նյութեր սպիտակեղենի բուրավետացման 
համար. բուրավետ ջուր. ժելեր մերսման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. դեկորատիվ փոխատիպ 
նկարներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. կոսմետիկական կրեմներ. 
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների 
համար. յուղեր օծանելիքների և բուրավետ 
միջոցների համար. կոսմետիկական յուղեր. 
հարդարանքի կաթ. հոտազերծող օճառներ. 
նշի օճառ. կոսմետիկական հավաքածուներ. 
բամբակե փայտիկներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. շրթներկ. շրթներկեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 
կոսմետիկական պատրաստուկներ վաննա-
ների համար. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում 
են պարֆյումերիային կոսմետիկային և 
հարդարանքին. պատրաստուկներ բերանի 
խոռոչի ողողման համար, բացառությամբ 
բժշկական     նպատակներով    օգտագործվող ների. 
պատրաստուկներ  լվանալիս  սպիտա կեղենը 
փափկացնելու համար. պատրաս տուկներ 
լվացքի համար. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակ ների 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված 
անձեռոցիկներ. հոտավետ խառնուրդներ 
ծաղիկներից և խոտերից. կոսմետիկական 
միջոցներ մաշկը խնամելու համար. լվացող 
միջոցներ, բացառությամբ արդյունաբերական 
և բժշկական նպատակների համար 
օգտագործվողների. շամպուններ.

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. խոնավածուծ 
բամբակ. բամբակյա կտորներ բժշկական 
(բուժական) նպատակների համար. ծովի 
ջուր բուժիչ լոգանքների համար. հանքային 
ջրեր բժշկական նպատակների համար. 
հեմատոգեն. խանձարուրներ (մանկական 
տակաշորեր). բարձիկներ կրծքով կերակրելիս 
օգտագործելու համար. բժշկական շրթնա-
քսուքներ. բուժիչ պատրաստուկներ 
լոգանքի համար. պատրաստուկներ ատամ-
ների դուրս գալը հեշտացնելու համար. 
պատրաստուկներ այրվածքները մշակելու 
համար. պատրաստուկներ աչքերը լվանալու 

համար. պատրաստուկներ հալվե վերայից 
դեղագործական նպատակների համար. 
ախտահանող օճառներ. 

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ. ներմուծման-արտահանման   գործակա-
լու  թյուն ների ծառայություններ. առև տրային 
տեղե կա տվության գործակա լությունների ծառա-
յություններ. գովազդային գործակալությունների 
ծառայություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. աուդիտ (առևտրային 
գործունեության). աշխատանքի տեղավորման 
գործակալություններ. ապրանքների ցուցա-
դրում. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). հասարա-
կական կարծիքի հետազոտում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. գործնական տեղեկա-
տվություն. առևտրային տեղեկատվություն և 
խորհուրդներ սպառողներին. շուկայագիտա-
կան (մարքեթինգային) հետազոտություններ. 
գովազդի մանրակերտում. մարքեթինգ 
(շուկայավարում). գովազդային նյութերի 
նորացում. տեքստի մշակում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. ցուցափեղկերի ձևավորում. 
գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում. գովազդային տեքստերի 
հրատարակում. ռադիոգովազդ. արտաքին 
գովազդ. նմուշների տարածում. գովազդային 
նյութերի տարածում. գովազդային նյութերի 
առաքում. գովազդային տեքստերի խմբագրում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. հեռուստագովազդ. վիճակագրական 
տվյալների հավաքում և տրամադրում. 
տեղեկատվության հավաքում տվյալների 
համակարգչային բազաներից։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20161684  (111) 26071
(220) 23.12.2016 (151) 20.06.2017
   (181) 23.12.2026
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(730) Զակրիտոյե ակցիոներնոյե օբշչեստվո 
«Դոմինանտա- սերվիս», RU 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. օծանելիք. եթերային յուղեր. 

կոսմետիկական միջոցներ. լոսյոններ մազերի 
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ. 
բալզամներ, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. փայլ 
շրթունքների համար. կոսմետիկական 
վազելին. բուրավետ ջուր. նարդոսի ջուր. 
անուշաբույր ջուր. ժելեր մերսման համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. ժել ատամների 
սպիտակեցման համար. դեկորատիվ 
փոխատիպ նկարներ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կրեմներ մաշկի համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. մոմեր մաշկի համար, 
բացառությամբ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվողների. կոսմետիկական կրեմներ. 
մաշկը սպիտակեցնող կոսմետիկական 
կրեմներ. լոսյոններ կոսմետիկական 
նպատակների համար. կոսմետիկական 
դիմակներ. յուղեր օծանելիքների և բուրավետ 
միջոցների համար. կոսմետիկական յուղեր. 
հարդարանքի յուղեր. եթերային յուղեր մայրու 
ծառից. եթերային յուղեր կիտրոնից. եթերային 
յուղեր ցիտրոնից. յուղեր, որոնք ծառայում են 
որպես մաքրող միջոցներ. բերգամոտի յուղ. 
գաուլտերյան յուղ. հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. 
նշի յուղ. վարդի յուղ. նշի կաթ կոսմետիկական 
նպատակների համար. հարդարանքի 
կաթ. օճառներ. հոտազերծող օճառներ. 
հատով օճառներ հարդարանքի համար. 
օճառներ քրտնելու դեմ. օճառներ ոտքերի 
քրտնելու դեմ. նշի օճառ. դաղձ օծանելիքի 
արտադրության համար. կոսմետիկական 
հավաքածուներ. անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն).  
հիմքեր ծաղկային օծանելիք ների համար. 
բամբակե փայտիկներ կոսմետիկա կան 
նպատակների համար. շրթներկ. շրթներկեր 
կոսմետիկական նպատակների համար. 

կոսմետիկական պատրաստուկներ վաննաների 
համար. պատրաստուկներ հիգիենիկ 
նպատակների համար, որոնք վերաբերում 
են պարֆյումերիային կոսմետիկային և 
հարդարանքին. պատրաստուկներ մազերը 
գանգրացնելու համար. պատրաստուկներ 
անձնական հիգիենայի համար, 
հոտազերծիչներ. պատրաստուկներ կաշվի 
գունաթափման համար. պատրաստուկներ 
ատամների պրոթեզների ողորկման 
համար. պատրաստուկներ բերանի խոռոչի 
ողողման համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակներով օգտագործվողների. պատրաս-
տուկներ դիմահարդարանքը հեռացնելու 
համար. պատրաստուկներ եղունգների 
խնամքի համար. պատրաստուկներ հալվե 
վերայով կոսմետիկական նպատակների 
համար. արևապաշտպան պատրաստուկներ. 
դիմափոշի. կոսմետիկական լոսյոններով 
տոգորված անձեռոցիկներ. սոդա 
սպիտակեցման համար. աղեր վաննաների 
համար, բացառությամբ բժշկական 
նպատակների համար օգտագործվողների. 
աղեր սպիտակեցման համար. կոսմետիկական 
միջոցներ հոնքերի համար. կոսմետիկական 
միջոցներ թարթիչների համար. 
մազահեռացման միջոցներ. դեպիլյատորներ. 
կոսմետիկական միջոցներ մաշկը խնամելու 
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները 
և հոնքերը ներկելու համար. գունազրկող 
միջոցներ կոսմետիկական նպատակների 
համար. արդուզարդի միջոցներ քրտնելու դեմ 
(արդուզարդի պարագաներ). հարդարանքի 
(արդուզարդի) տալկ. տերպեններ (եթերային 
յուղեր). շամպուններ. չոր շամպուններ. սոդայի 
մոխրաջուր. ծաղիկների էքստրակտներ 
(օծանելիքային). եթերային էսենցիաներ 
(բնահյութեր). էսենցիա (բնահյութ) բադիանից. 
անանուխի էսենցիա (եթերայուղ).

դաս 5. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. բալզամներ 
(բալասաններ) բժշկական նպատակների 
համար. պատրինջի ջուր դեղագործական 
նպատակների համար. ծովի ջուր բուժիչ 
լոգանքների համար. հանքային ջրեր բժշկական 
նպատակների համար. քսուքներ. քսուքներ 
դեղագործական նպատակների համար. 
քսուքներ արևայրուքի դեմ. ցրտահարությունից 
պաշտպանող քսուքներ դեղագործական 
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նպատակների համար. նշի կաթ 
դեղագործական նպատակների համար. մայր 
մեղվի կաթ դեղագործական նպատակների 
համար. բուժիչ պատրաստուկներ լոգանքի 
համար. պատրաստուկներ այրվածքները 
մշակելու համար. պատրաստուկներ աչքերը 
լվանալու համար. լոգանքի աղեր բժշկական 
նպատակների համար. աղեր հանքային 
ջրերով լոգանքի համար. աղեր բժշկական 
նպատակների համար. ախտահանող օճառներ. 
բուժիչ օճառներ.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարա-
րական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուն ներ. ներմուծման-արտահանման 
գործա   կա  լու  թյունների ծառայություններ. 
առև տրային տեղեկատվության գործա-
կալությունների ծառայություններ. 
գովազ  դային գործակալությունների ծառա-
յություններ. ինքնարժեքի վերլուծություն. 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար. աուդիտ (առևտրային 
գործունեության). աշխատանքի տեղավորման 
գործակալություններ. ապրանքների ցուցա-
դրում. հաղորդագրությունների գրառում 
(գրասենյակային աշխատանքներ). հասա-
րակական կարծիքի հետազոտում. 
շուկայի ուսումնասիրություն. գործնական 
տեղեկատվություն. առևտրային տեղեկա-
տվություն և խորհուրդներ սպառողներին. 
շուկայագիտական (մարքեթինգային) հետա-
զոտություններ. գովազդի մանրակերտում. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). գովազդային 
նյութերի նորացում. տեքստի մշակում. 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առև-
տրային կամ գովազդային նպատակներով. 
ցուցափեղկերի ձևավորում. գովազդային 
ժամանակի վարձույթ զանգվածային 
տեղեկատվության բոլոր միջոցներում. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
ռադիոգովազդ. արտաքին գովազդ. նմուշների 
տարածում. գովազդային նյութերի տարածում. 
գովազդային նյութերի առաքում. գովազդային 
տեքստերի խմբագրում. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. հեռուստագովազդ. 
վիճակագրական տվյալների հավաքում և 
տրամադրում. տեղեկատվության հավաքում 
տվյալների համակարգչային բազաներից։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170017  (111) 26072
(220) 11.01.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 11.01.2027
(730) «Աննա ֆարմ» ՍՊԸ, Գյումրի, Մ. 
Խորենացի 6, բն. 7, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժա-
կան նպատակների համար. դիետիկ սնունդ 
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական 
նպատակների համար, մանկական սնունդ. 
կենսաակտիվ սննդային հավելումներ մարդկանց 
և կենդանիների համար. սպեղանալաթեր, 
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման և 
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

_____________________

(210) 20170023  (111) 26073
(220) 12.01.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 12.01.2027
(730) Յուլիա Մանասյան, UA 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. թանկարժեք իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և 
ճամփորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
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հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. պարա-
նոցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար.

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

գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170044  (111) 26074
(220) 17.01.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 17.01.2027
(730) Մուայադ Ռադվան Ալզայն, SY 
(442) 16.02.2017
(540) 

(526) «Luxurious Timepieces» արտահայտությունն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 14. ձեռքի ժամացույցներ. արևի 
ժամացույցներ. զարթուցիչներ. էտալոնային 
ժամացույցներ (ազդանշանների տվիչ 
գեներատոր). էլեկտրական ժամացույցներ. 
ժամացույցների սլաքներ (բացառությամբ 
ձեռքի ժամացույցների). ժամացույցների 
ընթացային մեխանիզմներ. ճոճանակներ 
(ժամագործություն). շարժականգով վայրկյա-
նաչափներ. ժամացույցների ապարանջաններ. 
գրպանի կամ ձեռքի ժամացույցների 
իրաններ. ժամացույցների շղթաներ. ձեռքի 
ժամացույցների ապակիներ։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170045  (111) 26075
(220) 17.01.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 17.01.2027
(730) Մուայադ Ռադվան Ալզայն, SY 
(442) 16.02.2017
(540) 

(526) «Eau De Parfum» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 3. օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ 
բուժական նպատակներով օգտագործվող 
կոսմետիկական միջոցներ, ոչ բուժական 
նպատակներով օգտագործվող լոսյոններ 
մազերի համար. պատրաստուկներ մաքրման, 
ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման 
և հղկամշակման համար. ոչ բուժական 
նպատակներով օգտագործվող օճառներ. 
սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ նյութեր 
լվացքի համար։
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170058 (111) 26076
(220) 19.01.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 19.01.2027
(730) Արմեն Ղումաշյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Մերձավան, Երևանյան խճ., 2-րդ փակ. տուն 4, AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
_____________________
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(210) 20170096 (111) 26077
(220) 26.01.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 26.01.2027
(730) «Քոլլ մաստեր» ՍՊԸ, Երևան, 
Մամիկոնյանց 50-47, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

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

դաս 38. մալուխային և համացանցային 
արձանագրության հեռուստատեսային (IP-TV) 
ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170111  (111) 26078
(220) 31.01.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 31.01.2027
(730) Արթին-Անտրանիկ-Հարրի Ղազալյան, ք. 
Էջմիածին, Վազգեն Ա փ., բն.48 բ/22, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

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

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

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

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված  
գյուղատնտեսական, ակվակուլտուրական, 
այգեգործական և անտառային մթերքներ. 
չմշակված կամ չվերամշակված hացահատիկ 
և սերմեր. թարմ մրգեր, բանջարեղեն և 
թարմ խոտաբույսեր. բնական բույսեր և 
ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ և սերմեր. 
կենդանի կենդանիներ.  կերեր և ըմպելիքներ 
կենդանիների համար. ածիկ.

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

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

_____________________

(210) 20170112  (111) 26079
(220) 31.01.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 31.01.2027
(730) Ռազմիկ Արշակի Մինասյան, Երևան, 
Նալբանդյան 25ա, բն. 63, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(526) «SNACK BAR» արտահայտությունն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց 
և մուգ կարմիր, բաց և մուգ շագանակագույն, 
դեղին, սպիտակ, կապույտ, մարմնագույն, 
վարդագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. արագ սննդի սպասարկման 
ծառայություններ:

_____________________
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(210) 20170118  (111) 26080
(220) 31.01.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 31.01.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ: 

_____________________

(210) 20170119  (111) 26081
(220) 31.01.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 31.01.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ: 

_____________________

(210) 20170120  (111) 26082
(220) 31.01.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 31.01.2027
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություններ: 

_____________________

(210) 20170145  (111) 26083
(220) 02.02.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 02.02.2027
(730) Ֆելիքս Դանիելյան, Երևան, Թումանյան 
12, բն. 38, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(526) Բոլոր գրառումները բացի «WTW» հապա-
վումից ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ ներ 
չեն:
(511) 

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 
տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետա զոտություններ և մշակումներ. 
արդյու  նա  բերական վերլուծումների և 
հետա  զոտությունների ծառայություններ. համա-
կարգ չային ապարատների և ծրագրային ապա-
հովման մշակում և զարգացում:

_____________________

(210) 20170155  (111) 26084
(220) 06.02.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 06.02.2027
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(730) «Կռունկ տպագրատուն» ՍՊԸ, Էջմիածին, 
Մաշտոց 6/35, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. 

տպագրական արտադրանք. նյութեր 
կազմարարական աշխատանքների համար. 
լուսանկարներ. թղթագրենական և գրա-
սենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցավորման համար. տառաշարեր. 
տպագրական կլիշեներ.

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապա-
րատներ տեսախաղերի համար. մարմնա-
մարզական և սպորտային իրեր. տոնածառի 
զարդեր:

_____________________

(210) 20170156  (111) 26085
(220) 06.02.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 06.02.2027
(730) Մայլն Ինք., US 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք 

ալերգիկ հիվանդությունների, քաղցկեղի, 
սրտանոթային հիվանդությունների, շաքա-
րախտի, փորլուծության, վարակիչ հիվան-
դությունների, բորբոքային հիվանդությունների, 

նյութափոխանակության հիվանդությունների, 
մկանային սպազմների, ցավի, հոգեկան 
հիվանդությունների, թոքային խցանումների 
բուժման համար. դեղագործական արտա-
դրանք մարդկանց մաշկաբանական, ստամոքս-
աղիքային, նյարդաբանական, շնչառական, 
հոգեկան, ալերգիկ, նյութափոխանակության, 
մկանային և վարակիչ հիվանդությունների ու 
խանգարումների կարգավորման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170211  (111) 26086
(220) 14.02.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 14.02.2027
(730) Սարգիս Յուրիկի Թարվերդյան, Երևան, 
Վ. Դավթյան փ., տուն 13, AM 
(442) 01.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի)։
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170212  (111) 26087
(220) 15.02.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 15.02.2027
(730) «Արիդես» ՍՊԸ, Երևան, Րաֆֆի 111, AM 
(442) 01.03.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
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(511) 
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա-

բաշխական, լուսանկարչական, կինեմա-
տոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, 
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), 
փրկության և ուսուցման սարքեր ու 
գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, 
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և 
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների 
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, 
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության 
մշակման սարքավորումներ և համակարգիչներ. 
համակարգչային ծրագրային ապահովում. 
կրակմարիչներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան

_____________________

(210) 20170254  (111) 26088
(220) 21.02.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 21.02.2027
(730) «Հայացք» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց 5, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

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

դաս 14. համայիլներ (թանկարժեք 
իրեր), ապարանջաններ (թանկարժեք 
իրեր), ժամացույցների ապարանջաններ, 
կախազարդեր (թանկարժեք իրեր), 

կրծքազարդեր (թանկարժեք իրեր), 
ուլունքներ թանկարժեք և ոչ թանկարժեք 
իրեր պատրաստելու համար, մարգարիտ 
(թանկարժեք իրեր), փողկապների սեղմիչներ, 
թևքաճարմանդներ, կրծքանշաններ 
ազնիվ մետաղներից, գեղարվեստական 
իրեր ազնիվ մետաղներից, ոսկերչական 
իրեր, կիսաթանկարժեք քարեր, արծաթյա 
մետաղաթել, վզնոցներ (թանկարժեք 
իրեր), մատանիներ (թանկարժեք իրեր), 
ժամացույցների իրաններ, ճոճանակներ 
(ժամագործություն), մեդալներ, մեդալիոններ 
(թանկարժեք իրեր), չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ազնիվ մետաղներ, արձանիկներ 
ազնիվ մետաղներից, ձեռքի ժամագիրներ 
(ժամացույցներ).

դաս 16. ինքնահոս գրիչներ, ջրա-
ներկեր, ալբոմներ, ալմանախներ, փաստա-
թղթերի մակաշերտման ապարատներ 
(գրասենյակային), ատլասներ (քարտեզա-
գրքեր), ազդագրեր, պլակատներ, տոմսեր, 
բլանկներ (տպագրված), ծանուցագրեր 
(գրասենյակային), բլոկնոտներ (նոթատետրեր), 
գրասենյակային բլոկնոտներ (նոթատետրեր), 
բրոշյուրներ, բուկլետներ, թերթերով թղթեր 
(գրասենյակային), պատճենահան թուղթ 
(գրասենյակային), գրասենյակային թուղթ, 
մագաղաթաթուղթ, փայլուն թուղթ, զուգարանի 
թուղթ, փաթեթավորման թուղթ, զտաթուղթ, 
թուղթ, լրագրեր, ամսագրեր (պարբերական), 
պարբերական մամուլ, տպագրական 
հրատարակություններ, օրացույցներ, մատիտ-
ներ,  քարտեր, կատալոգային քարտեր, 
կատալոգներ, գրքեր, անդորրագրերի 
գրքույկներ (գրասենյակային ապրանքներ), 
կպչուն ժապավեններ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար, 
թռուցիկներ (գովազդային թերթիկներ), 
ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ 
սարքերի), թղթե կամ պլաստմասսայե 
տոպրակներ (ծրարներ, կապոցներ) 
փաթեթավորելու համար, շնորհավորական 
բացիկներ, փոստային բացիկներ, օֆորտներ, 
թղթե տոպրակներ, կպչուն պաստառ 
գրասենյակային նպատակների համար, ոչ 
մանածագործական օֆսետային պաստառ, 
գրասենյակային պարագաներ, բացառությամբ 
կահույքի, գրենական պիտույքներ, գրելու 
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պիտույքներ, գծագրական պիտույքներ, 
դպրոցական պիտույքներ (գրասենյակային), 
տպագիր արտադրանք, թղթե անձեռոցիկներ 
գրիմը հեռացնելու համար, թղթե կոսմետիկ 
անձեռոցիկներ, սեղանի թղթե կլոր 
անձեռոցիկներ, թղթե անձեռոցիկներ սեղանի 
սպասքի տակ դնելու համար, սեղանի թղթե 
անձեռոցիկներ, տետրեր, դասագրքեր 
(ձեռնարկ), լուսանկարներ.

դաս 25. շարֆեր (պարանոցի թաշկի-
նակներ), մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ, 
ներքնազգեստ, բերետներ, բլուզներ, 
կիսակոշիկներ, տաբատներ, կրծկալներ, 
հագուստի օձիքներ, կրկնակոշիկներ, 
փողկապներ, բաճկոններ, տրիկոտաժեղեն, 
կաշնեներ, զուգագուլպաներ, լողազգեստներ, 
շքազգեստներ (սպասավորների),  սպորտային 
մայկաներ, թիկնոցներ, մանտո, դիմակներ 
քնելու համար, մորթիներ (հագուստ), լողափի 
կոշիկ, սպորտային կոշիկներ, կոշիկ, թղթե 
հագուստ, վերնազգեստ, պատրաստի 
հագուստ, կաշվե հագուստ, համազգեստ, 
հագուստ, վերարկուներ, կիսատաբատներ 
(ներքնազգեստ), ձեռնոցներ (հագուստ), 
պիժամաներ, զգեստներ, գլխակապեր 
(հագուստ), նորածնի օժիտ (հագուստ), 
երկարաճիտ կոշիկներ, գլխարկներ, գուլպաներ 
(երկար), շարֆեր, շրջազգեստներ, տակի 
շրջազգեստներ.

դաս 35. հեռահաղորդակցական ծառա-
յությունների բաժանորդագրում երրորդ 
անձանց համար, ներմուծման-արտահանման 
գործակալությունների ծառայություններ, 
գովազ դային գործակալությունների ծառա-
յություններ, ինքնարժեքի վերլուծություն, 
տարածքների վարձակալում գովազդի 
տեղադրման համար, աուդիտ (առևտրային 
գործունեության), վարձակալական գործա-
կալությունների ծառայություններ, հաշվա-
պահական գրքերի վարում, հաշիվների 
ապրանքագրերի տրամադրում, ապրանքների 
ցուցադրում, հաղորդագրությունների գրա-
ռում (գրասենյակային աշխատանքներ), 
հասարակական կարծիքի հետազոտում, 
շուկայի ուսումնասիրություն, առևտրային 
տեղեկատվություն և խորհուրդներ սպա-
ռողներին, հետազոտություններ գործարա-
րության (բիզնեսի) ասպարեզում, 

շուկա յա գիտական (մարքեթինգային) հետազո-
տություններ, խորհրդատվություն գործարա-
րության (բիզնեսի) կազմակերպման և 
կառավարման հարցերով, մասնագիտական 
խորհրդատվություն գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում, գովազդի մանրակերտում, 
մարքեթինգ (շուկայավարում), կառավարում 
ստեղծագործական գործարարության (բիզնեսի) 
ասպարեզում, գովազդային սցենարների 
տեքստերի կազմում, մամուլի տեսություն, 
գովազդային նյութերի նորացում, տեքստի 
մշակում, ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով, 
լրագրերի բաժանորդագրության կազմա-
կերպում երրորդ անձանց համար, 
նորաձևության ցուցադրության կազմակեր-
պում գովազդային նպատակներով, առևտրա-
կան ցուցահանդեսների կազմակերպում 
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով, 
ցուցափեղկերի ձևավորում, գովազդային 
նյութերի ձևավորում, տեղեկատվության որոնում 
համակարգչային ֆայլերում երրորդ անձանց 
համար, երաշխավորների որոնում, օգնություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերում, օգնություն առևտրային կամ արդյու-
նա բերական ձեռնարկությունների կառա-
վարման   հարցերում,   գործարար (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում, գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով, առցանց վաճառատեղի 
տրամադրում գնողներին և ապրանքներ և 
ծառայություններ  վաճառող ներին, առև տրային 
կամ գովազդային նպատակներով վեբ-կայքերի 
ցանկի տրամադրում,  մանրածախ վաճառքի 
նպատակով ապրանքների ցուցադրում բոլոր 
լրատվամիջոցներով, աճուրդային վաճառք, 
դեղագործական միջոցների, անասնաբուժա-
կան և հիգիենիկ պատրաստուկների  և  
բժշկական    նշանա կության նյութերի մեծա-
ծախ կամ մանրածախ վաճառք, վաճառքի 
օժանդակություն երրորդ անձանց համար,  
գովազդային ֆիլմերի արտադրություն, 
գրասենյակային սարքերի և ապարատների 
վարձույթ, գովազդային ժամանակի վարձույթ 
զանգվածային տեղեկատվության բոլոր 
միջոցներում, գովազդային նյութերի վարձույթ, 
գովազդային վահանակների վարձույթ, 
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գովազդային տեքստերի հրատարակում, 
ռադիոգովազդ, ազդագրերի փակցնում, 
արտաքին գովազդ, նմուշների տարածում, 
գովազդային նյութերի տարածում, գովազդային 
նյութերի առաքում, գովազդային տեքստերի 
խմբագրում, գովազդ, ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում, գովազդ փոստով, 
հեռուստագովազդ, փաստաթղթերի բազմացում 
(վերարտադրում), վիճակագրական տվյալների 
հավաքում և տրամադրում, տեղեկատվության 
հավաքում տվյալների համակարգչային 
բազաներում, տվյալներ գործարարական 
գործառնությունների մասին, տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
բազաներում, խորհրդատվություն գործա-
րարության (բիզնեսի) կառավարման հար ցերով, 
առևտրային գործարքների համաձայ նեցում 
և եզրափակում երրորդ անձանց համար, 
հարկային հայտարարագրերի կազմում, 
հաշվետվությունների կազմում հաշիվների 
վերաբերյալ, հեռուստամարքեթինգի ծառա-
յություններ, հոգեբանական տեստա-
վորում աշխատողներ ընտրելիս, արտաքին 
վարչական կառավարում ընկերությունների 
համար, հյուրանոցների գործարարական 
(բիզնես) կառավարում, արտահաստիքային 
աշխատողների գործունեության կառավարում, 
ապրանքների և ծառայությունների լիցեն-
զիաների առևտրային (կոմերցիոն) 
կառավարում երրորդ անձանց համար, 
ծախսերը փոխհատուցող ծրագրերի 
առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում երրորդ 
անձանց համար, շինարարական նախագծերի 
համար առևտրային (կոմերցիոն) նախագծերի 
կառավարում, հաճախ ճանապարհորդողների 
ծրագրերի կառավարում, գնման պատվերների 
մշակման գործընթացների կառավարում, 
ծառայություններ հասարակական հարա-
բերությունների բնագավառում, մանեկենների 
ծառայություններ ապրանքները գովազդելու 
կամ խրախուսելու համար, մեքենագրման 
ծառայություններ, հանդիպումների մասին 
հիշեցնելու ծառայություններ (գրասենյակային 
գործառույթներ), ձեռնարկությունները տեղա-
փոխելու հետ կապված ծառայություններ, 
հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելու 
ծառայություններ, վաճառքի օժանդակման 
համար որոնման համակարգի օպտիմալացում, 

վեբ-կայքերի երթևեկի օպտիմալացում, 
հանդիպումները ծրագրելու ծառայություններ 
(գրասենյակային գործառույթներ), գների 
համեմատման ծառայություններ, սպառողների 
հավատարմության ծրագրերի կառավարում, 
գովազդային ծառայություններ «վճարել 
մեկ կտտոցով», PPC ծառայություններ, 
քարտուղարական ծառայություն, մատա-
կարարման ծառայություններ երրորդ 
անձանց համար (ապրանքների գնում և 
ձեռնարկատերերին ապրանքներով ապա-
հովում), սղագրական ծառայություններ, 
ենթա կապալառուի ծառայություններ 
(առև   տրային (կոմերցիոն) օգնություն), 
հեռա   խոսազանգերին պատասխանելու ծառա-
յու թյուն ներ բացա կայող աբոնենտների համար, 
լուսապատճենահանման ծառայու թյուններ, 
գործնական փորձաքննություն (գործա-
րարության (բիզնեսի) արդյունավետության 
փորձաքննական ծառայություններ).

դաս 36. վարկային գործակալությունների 
ծառայություններ, պարտքերի բռնագանձման 
գործակալությունների ծառայություններ, 
անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ 
իրականացնող  գործակալությունների ծառա-
յություններ, ֆինանսական վերլուծություն, 
բնակարանների վարձակալություն, անշարժ 
գույքի վարձակալություն, գրասենյակների 
վարձակալություն (անշարժ գույք), բնա-
կարանային բյուրոների ծառայություններ 
(անշարժ գույք), վարձակալական վճար-
ների գանձում, տեղեկատվություն ապահո-
վագրության հարցերով, ֆինանսական 
տեղեկա տվություն, խորհրդատվություն 
ապահո վագրության հարցերով, խորհրդա-
տվություն ֆինանսական հարցերով, 
խորհրդատվություն պարտքի հետ կապված 
հարցերով, վարկավորում գրավի դիմաց, 
առևտրաարդյունաբերական գործունեության 
լուծարք (ֆինանսական ծառայություններ), 
միջնորդային գործունեություն, ֆինանսական 
կառավարում, դրամի փոխանակում, բանկային 
գործառնությունների առցանց իրականացում, 
դրամահավաքների և ստորագրահավաքների 
կազմակերպում, հնարժեք իրերի գնահատում, 
թանկարժեք իրերի գնահատում, անշարժ գույքի 
գնահատում, արվեստի ստեղծագործություն-
ների գնահատում, ֆինանսական գնահա-
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տումներ (ապահովագրություն, բանկային 
գործառնություններ, անշարժ գույք), վերա-
նորոգման արժեքի ֆինանսական գնահա տում, 
երաշխավորություն, բորսայական միջնոր-
դություն, ապահովագրման միջնորդություն, 
փոխատվության տրամադրում գրավի 
դիմաց, ֆինանսական տեղեկատվության 
տրամադրում վեբ-կայքերի միջոցով, 
վճարագրերի իսկության ստուգում, 
բարեգործական միջոցների հավաքագրում,  
ֆինանսական հովանավորություն, հիփո-
թեքային վարկեր, ապահովագրություն, 
կյանքի ապահովագրություն, առողջության 
ապահովագրություն, անշարժ գույքի կառա-
վարում, բանկային ծառայություններ, կենսա-
թոշակների վճարման ծառայություններ, 
խնա մա կալական ծառայություններ, մաքսային 
գործակալների ֆինանսական ծառայություններ, 
արժեքավոր իրերի պահպանություն, հարկային 
փորձաքննություն.

դաս 43. տեղերի ամրագրմամբ (հյուրա-
նոցներում, պանսիոններում) զբաղվող գործա-
կալություններ, ժամանակավոր բնակատեղերի 
վարձակալում, սենյակների, դահլիճների 
վարձակալում հավաքների համար, տեղերի 
ամրագրում հյուրանոցներում, տեղերի 
ամրագրում պանսիոններում, տեղերի ամրա-
գրում ժամանակավոր բնակության համար, 
հյուրանոցների ծառայություններ, ծերանոց-
ների ծառայություններ, խորտկարանների 
ծառայություններ, սրճարանների ծառա յու-
թյուններ, նախաճաշարանների ծառայու-
թյուն ներ, մոթելների ծառայություններ, 
պանսիոնների ծառայություններ, ռեստորան-
ների ծառայություններ, ճաշարանների 
ծառայություններ, սննդամթերքի պատրաս-
տում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում (քեյթրինգ).

դաս 44. սահմանափակ հնարավորու-
թյուններով անձանց համար բժշկական 
խորհրդատվություն, մատնահարդարում, 
մերսում, վարսա վիրանոցների ծառայու-
թյուններ, ատամն  աբուժական օգնություն, 
գեղեցկության սրահների ծառայություններ, 
առողջատների ծառայություններ, արյան 
բանկերի ծառայություն, ծաղկային 
հորինվածքների կազմում, դաջում, հանգստյան 
տների ծառայություններ, վիզաժիստների 

ծառայություններ, բժշկական կլինիկաների 
ծառայություններ, ոչ ավանդական բժշկու-
թյան ոլորտում ծառայություններ, ակնա-
բույժների ծառայություններ, հոգեբանների 
ծառայություններ, հեռաբուժման ծառա-
յություններ, հիվանդների խնամք, պլաստիկ 
վիրաբուժություն.

 դաս 45. ամուսնության 
գործակալությունների ծառայություններ, 
խուզարկուական գործակալությունների 
ծառայություններ, գիշերային պահակային 
գործակալությունների ծառայություններ, 
երեխաների որդեգրման գործակալությունների 
ծառայություններ, խորհրդատվություն 
անվտանգության հարցերով, հսկողություն 
մտավոր սեփականության բնագավառում 
իրավաբանական անձանց համար, մտավոր 
սեփականության լիցենզավորում, ծրագրային 
ապահովման լիցենզավորում (իրավաբանական 
ծառայություններ), կրոնական հավաքների 
կազմակերպում, պահակային ծառայություններ, 
հարսանեկան միջոցառումների պլանավորում 
և կազմակերպում, երեխաների հրավիրովի 
դայակների ծառայություններ, երեկոյան 
հագուստի վարձույթ, դոմեն անունների 
գրանցում (իրավաբանական ծառայություն ներ), 
անձնական նամակագրության խմբագրում, 
աստղագուշակների խորհրդատվություն, 
հոգևոր խորհրդատվություն, ոճաբանի 
խորհրդատվություն անձնական զգեստների 
վերաբերյալ, լիցենզիաների իրավաբանական 
կառավարում, հանդիպումների կամ ծանո-
թությունների կազմակերպման ակումբների 
ծառայություններ, իրավաբանական փաստա-
թղթերի նախապատրաստում, միջնորդություն 
վեճերը լուծելու հարցում, սոցիալական ցանցերի 
առցանց ծառայություններ, թիկնապահների 
ծառայություններ։

_____________________

(210) 20170263  (111) 26089
(220) 23.02.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 23.02.2027
(730) Լիանա Սուրիկի Ստեփանյան, Երևան, 
Արշակունյաց 1, բն. 5, AM 
(442) 16.03.2017
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(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

_____________________

(210) 20170265  (111) 26090
(220) 23.02.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 23.02.2027
(730) «ՍոլարՍիս» ՍՊԸ, Գեղարքունիքի մարզ, 
գ. Դարանակ, 4-րդ փ., տուն 25, AM 
(442) 01.03.2017
(540) 

(526) «Solar» բառն ինքնուրույն պահպանության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե-
գույն և դարչնագույն գունային համակ ցությամբ:
(511) 

դաս 40. էներգիայի արտադրության ծառա-
յություններ:

_____________________

(210) 20170291  (111) 26091
(220) 01.03.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 01.03.2027
(730) «Նոութ.ամ» ՍՊԸ, Երևան, Հանրա-
պետության 24, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 35. համակարգչային և սերվերային 

տեխնիկայի վաճառք:
_____________________

(210) 20170305  (111) 26092
(220) 03.03.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 03.03.2027
(730) Արինե Սուքիասյանս Սալմասի, Երևան, 
Կոմիտասի 12, բն. 77, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 

արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրա-
բաշխման և սանիտարատեխնիկական սարքեր.

դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. թանկարժեք  իրեր. 
թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր. 
ժամացույցներ և այլ ժամանակաչափ սարքեր.

դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ. 
կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ և ճամ-
փորդական ճամպրուկներ. անձրևի և արևի 
հովանոցներ. ձեռնափայտեր. մտրակներ, 
լծասարքեր և թամբագործական իրեր. 
պարանո ցակապեր, սանձափոկեր և հագուստ 
կենդանիների համար.

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

դաս 24. գործվածքներ և դրանց փոխա-
րինիչներ. սպիտակեղեն կենցաղային օգտա-
գործման համար. մանածագործական կամ 
պլաստմասսայե վարագույրներ.

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

իրեր, երիզներ և ժապավեններ. կոճակներ, 
սեղմակոճակներ, կեռիկներ և ամրօղակներ, 
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գնդասեղներ և ասեղներ. արհեստական 
ծաղիկ ներ. զարդարանքներ մազերի համար. 
արհեստական մազեր.

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

դաս 35. մեծածախ կամ մանրածախ 
վաճառքի ծառայություններ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում.

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու նա  բե-
րական վերլուծումների և հետա  զոտությունների 
ծառայություններ. համա  կարգչային ապա-
րատների և ծրագրային ապա հովման մշակում 
և զարգացում:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170323  (111) 26093
(220) 07.03.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 07.03.2027
(730) «Էլեկտրոնային կառավարման ենթակա-
ռուցվածքների ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ, 
Երևան, Կառավարական տուն 1, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, կարմիր, կապույտ, բաց և մուգ 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. թվային ստորագրություններ.
դաս 42. էլեկտրոնային նույնականացման 

քարտերի ծրագրի սպասարկում. նույնա-
կանացման քարտերի ընթերցման ծրագրի 
սպասարկում:

_____________________

(210) 20170324  (111) 26094
(220) 07.03.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 07.03.2027
(730) «Էլեկտրոնային կառավարման ենթակա-
ռուցվածքների ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ, 
Երևան, Կառավարական տուն 1, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
նարնջագույն, կարմիր, կապույտ, բաց և մուգ 
դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 9. թվային ստորագրություններ.
դաս 42. էլեկտրոնային նույնականացման 

քարտերի ծրագրի սպասարկում. նույնակա-
նացման քարտերի ընթերցման ծրագրի 
սպասարկում: 

_____________________

(210) 20170349  (111) 26095
(220) 13.03.2017 (151) 20.06.2017
   (181) 13.03.2027
(730) «Նեյրոհաբ բիզնես ակադեմիա» ՍՊԸ, 
Երևան, Մ.Խորենացի 15, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
մոխրա գույն, դեղին և մանուշակագույն գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. գովազդային գործակալու-
թյուն   ների ծառայություններ. շուկայի 
ուսումն ա  սիրություն. հետազոտություններ 
գործա  րարության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
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կոնյունկտուրային (իրավիճակի, իրադրության) 
հետազոտություններ. շուկայագիտական 
(մարքե թինգային) հետազոտություններ. 
խորհրդա  տվություն  գործարարության  (բիզ -
նեսի) կազմակերպման և կառավարման հար-
ցերով.  մասնագիտական  խորհրդատվություն 
գործա րարության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
մար քեթինգ (շուկայավարում). օգնություն 
գործարարության (բիզնեսի) կառավարման 
հարցերում. գովազդային նյութերի տարածում. 
ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. գործնա-
կան փորձաքննություն (գործարարության 
(բիզնեսի) արդյունավետության փորձա-
քննական ծառայություններ).

դաս 41. սեմինարների կազմակերպում 
և անցկացում. մասնագիտական 
կողմնորոշում (խորհուրդներ կրթության կամ 
ուսուցման հարցերով). մասնագիտական 
վերպատրաստում:

_____________________

(210) 20161035  (111) 26096
(220) 11.08.2016 (151) 30.06.2017
   (181) 11.08.2026
(730) «Յուքոմ» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 19, բն. 4, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. հանքանյութեր. շինարա-
րական մետաղյա նյութեր. շարժական 
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ 
էլեկտրական սովորական մետաղյա ճոպաններ 
և լարեր. մետաղյա և երկաթակապ փոքր 
իրեր. մետաղյա բեռնարկղեր պահպանման և 
փոխադրման համար. անկիզելի պահարաններ.

դաս 9. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
հաղորդակցական և հեռահաղորդակցական 
սարքեր և սարքավորումներ. հաղորդակցական 
և հեռահաղորդակցական սարքեր և սարքա-

վորումներ. էլեկտրական և էլեկտրոնային 
սարքեր և սարքավորումներ՝ բոլորը 
նախատեսված տվյալների մշակման, 
գրանցման, պահման, փոխանցման, որոնման, 
առբերման կամ ստացման համար. սարքեր 
և սարքավորումներ ձայնի, պատկերների, 
տեղեկատվության և ծածկագրված տվյալների 
գրանցման, փոխանցման, ուժեղացման կամ 
վերարտադրման համար. տեսախցիկներ. 
լուսանկարչական սարքեր, գործիքներ և 
սարքավորանք. պատկերի մշակման սարքեր, 
գործիքներ և սարքավորանք. հեռուստատե-
սային և ռադիոսարքեր և սարքավորումներ. 
հեռահաղորդակցական, ռադիո և հեռուս-
տատեսային հեռարձակման հաղորդող 
և ընդունող սարքեր. հեռարձակված կամ 
հաղորդված ծրագրերին մուտքի ապահովման 
սարքեր. հոլոգրամներ. համակարգիչներ. 
համակարգիչներին կից սարքավորումներ. 
ծրագրավորված տվյալներ պարունակող 
էլեկտրոնային սխեմաներ. համակարգչային 
ծրագրեր. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք. տվյալների մագնիսական 
կրիչներ հանդիսացող սկավառակներ, 
ժապավեններ և լարեր. դատարկ և նախապես 
գրանցված մագնիսական քարտեր. տվյալների 
քարտեր. հիշողության քարտեր. բանական 
քարտեր. միկրոպրոցեսորներ պարունակող 
քարտեր. ինտեգրալային սխեմաների քարտեր. 
նույնականացման էլեկտրոնային քարտեր. 
հեռախոսային քարտեր. հեռախոսային 
վարկաքարտեր. վարկաքարտեր. հաշվե-
քարտեր. քարտեր էլեկտրոնային խաղերի 
համար, որոնք նախատեսված են հեռախոս-
ների հետ օգտագործման համար. CD ROM-
ներ. տվյալների մագնիսական, թվային և 
օպտիկական կրիչներ. մագնիսական, թվային և 
օպտիկական տվյալների գրանցման և պահման 
կրիչներ (դատարկ և նախապես գրանցված). 
համացանցից տրամադրվող համակարգչային 
ծրագրային արտադրանք. համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարներից կամ 
համա ցանցից առցանց ռեժիմում տրամա-
դրվող էլեկտրոնային հրատարակումներ 
(բեռնվող). համակարգչային ծրագրային 
արտա դրանք և հեռահաղորդակցական 
սարքեր (ներառյալ մոդեմներ), որոնք 
հնարավորություն են տալիս միանալ տվյալների 
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հիմնապաշարներին, լոկալ ցանցերին և 
համացանցին. համակարգչային ծրագրային 
արտադրանք հեռուստակոնֆերանսների, 
տեսակոնֆերանսների և տեսահեռախոսների 
ծառայության մատուցման համար. համա-
կարգչային ծրագրային արտադրանք տվյալ ների 
որոնման և առբերման համար. համակարգ-
չային ծրագրային արտադրանք դեպի տվյալ-
ների հիմնապաշարներ մուտքի ապահովման, 
հեռահաղորդակցական ծառայությունների 
մատուց ման, համակարգչային ցանցերի 
և հայտարարությունների էլեկտրո  նային 
տախտակների համար. համա կարգ-
չային խաղերի ծրագրային արտա  դրանք. 
համակարգչային տվյալների հիմնապա-
շարներից կամ համացանցից տրամա-
դրվող թվային երաժշտություն (բեռնվող). 
MP3 համացանցային վեբ-կայքերից 
տրամադրվող թվային երաժշտություն 
(բեռնվող). սարքեր համացանցից ստացված 
երաժշտության նվագարկման համար. MP3 
նվագարկիչներ. համակարգչային տվյալների 
հիմնապաշարներից կամ համացանցից 
կամ համացանցային կայքերից առցանց 
ռեժիմում տրամադրվող լուսանկարներ, 
նկարներ, գրաֆիկա, ձայնային ֆայլեր, 
ֆիլմեր, տեսատվյալներ և ձայնատեսային 
ծրագրեր (բեռնվող). հեռահսկման սարքեր 
և սարքավորումներ. համակարգչային ծրա-
գրային արտադրանք հեռահսկման համար. 
արբանյակային ընդունող և հաղորդող սարքեր. 
հեռահաղորդակցության և հեռարձակման 
արբանյակներ. ռադիոհեռախոսային փարոսներ 
և հեռախոսային կայմեր. էլեկտրական լարեր 
և մալուխներ. օպտիկական մալուխներ. 
դիմադրողականության լարեր. էլեկտրոդներ. 
հեռահաղորդակցական համակարգեր և 
կայանքներ. հեռախոսային ցանցերի տերմի-
նալներ. հեռախոսային կոմուտատորներ. 
հեռահաղորդակցական ազդանշանի մուտքի, 
պահման, փոխակերպման և մշակման սարքեր. 
հեռախոսային սարքավորանք. սարքավորանք 
ֆիքսված, շարժական, բջջային, բարձրախոսով 
հեռախոսների կամ ձայնով կառավարվող 
հեռախոսների համար. մուլտիմեդիա 
տերմինալներ. ինտերակտիվ տերմինալներ 
ապրանքների և ծառայությունների ցուցա-
դրման և պատվիրման համար. փեյջինգային, 

ռադիոփեյջինգային և ռադիոհեռախոսային 
սարքեր և սարքավորումներ. հեռախոսներ, 
շարժական հեռախոսներ և հեռախոսային 
լսափողեր. ֆաքսիմիլային ապարատներ. 
հեռախոսների և հեռախոսային լսափողերի 
լրացուցիչ պարագաներ. հեռախոսների հետ 
օգտագործվող ադապտերներ. հեռախոսների 
լիցքավորման սարքեր. գրասեղաններին կամ 
ավտոմեքենաներում տեղակայված բարձրա-
խոսով սարքեր հեռախոսի ավտոմատ 
օգտագործման համար. ավտոմեքենաներում 
տեղադրվող հեռախոսային լսափողերի 
հենարաններ. պայուսակներ և պատյաններ՝ 
հատուկ նախատեսված շարժական հեռա-
խոսների և հեռախոսային սարքերի ու 
լրացուցիչ պարագաների պահման և կրման 
համար. համակարգչայնացված անձնական 
քարտուղարներ. ալեհավաքներ. մարտկոցներ. 
միկրոպրոցեսորներ. ստեղնաշարեր. մոդեմներ. 
հաշվիչ մեքենաներ. դիսփլեյներ. գլոբալ 
դիրքավորման էլեկտրոնային համակարգեր. 
նավարկման, հետևման և դիրքավորման 
էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ. 
հսկման սարքեր և սարքավորումներ 
(բացառությամբ in-vivo հսկման). ռադիոսարքեր 
և սարքավորումներ. կառավարման, 
տեստավորման (բացառությամբ in-vivo 
տեստավորման), ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման) և ուսուցողական էլեկտրական 
սարքեր և գործիքներ. օպտիկական և 
էլեկտրաօպտիկական սարքեր և գործիքներ. 
տեսաֆիլմեր. ձայնատեսային սարքեր և 
սարքավորումներ. էլեկտրոնային խաղերի 
սարքեր և սարքավորումներ. էլեկտրական 
և էլեկտրոնային լրացուցիչ պարագաներ և 
կից սարքավորանք, որոնք նախատեսված 
և հարմարեցված են համակարգիչների, 
ձայնատեսային սարքերի և էլեկտրոնային 
խաղերի սարքերի ու սարքավորումների 
հետ օգտագործման համար. վերոհիշյալ 
ապրանքների մասեր և կցամասեր.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. 
սարքա վորումների տեղակայում.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն. հաղոր-
դակցություն. հեռախոսների, շարժական 
հեռախոսների, ֆաքսիմիլեների, տելեքսի, 
հաղորդա գրությունների հավաքման և 
փոխանցման, ռադիոփեյջինգի, հեռա-
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խոսականչի երթուղու փոփոխման, ինքնա-
պատասխանիչի, տեղեկատուի և էլեկտրո նային 
փոստի ծառայություններ. ձայնի, տվյալ-
ների, պատկերների, երաժշտության և 
տեղեկատվության փոխանցում, տեղ հասցնում 
և ընդունում. էլեկտրոնային հաղորդա-
գրությունների տեղ հասցնում. առցանց 
տեղեկատվություն հեռահաղորդակցության 
վերաբերյալ. տվյալների միջփոխանակման 
ծառայություններ. տվյալների փոխանցում 
հեռահաղորդակցության միջոցով. արբան-
յակային կապի ծառայություններ. հեռար-
ձակման, վերահեռարձակման  ծառայու թյուն ներ. 
ռադիո կամ հեռուստատեսային ծրա գրերի ու 
ֆիլմերի, հեռուստախանութ ու վեբ-խանութ 
ծրագրերի հեռարձակում կամ հաղորդում. 
տեսատեքստի, տելետեքստի և տվյալների 
դիտման ծառայություններ. մուլտիմեդիա 
բովանդակության հեռարձակում և տեղ 
հասցնում էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ցանցերի միջոցով. տեսահաղորդագրություն-
ների ծառա յություններ. տեսակոնֆերանսների 
ծառա յություններ. տեսահեռախոսների ծառա-
յու  թյուններ. տեղեկատվության (ներառյալ 
վեբ-էջերի), համակարգչային ծրագրերի և այլ 
տվյալների հեռահաղորդակցություն. օգտա-
գործողներին դեպի համացանց մուտքի 
տրամադրում. համացանցին կամ տվյալների 
հիմնապաշարներին հեռահաղորդակցական 
միացումների կամ կապուղիների տրամադրում. 
օգտագործողներին դեպի համացանց մուտքի 
տրամադրում (պրովայդերների ծառա-
յություններ). էլեկտրոնային կոնֆերանսների, 
բանավիճող խմբերի և զրուցասրահների 
տրա մադրում և գործարկում. համացանցում 
թվային երաժշտության վեբ-կայքեր մուտքի 
տրամադրում. համացանցում MP3 վեբ-կայքեր 
մուտքի տրամադրում. հեռահաղորդակցության 
միջոցով թվային երաժշտության տեղ 
հասցնում. այլ օպերատորների համար 
դեպի հեռահաղորդակցական ենթակա-
ռուցվածքներ մուտքի տրամադրում. 
որոնման միջոցների գործարկում և 
տրամադրում. հեռահաղորդակցական մուտքի 
ծառայություններ. հաղորդագրությունների 
ու պատկերների համակարգչայնացված 
փոխանցում. հաղորդակցություն համակարգչի 
միջոցով. նորությունների գործակալությունների 

ծառայություններ. նորությունների և ընթա-
ցիկ իրադարձությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվության փոխանցում. վերոհիշյալ 
ծառայությունների տրամադրման համար 
օգտագործվող սարքերի, սարքավորումների, 
տեղակայման սարքերի կամ մասերի 
վարձույթ և վարձակալություն. վերոհիշյալ 
ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդա-
տվություն, տեղեկատվություն և 
խորհրդակցություն.

դաս 42. գիտական ու տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց վերաբերյալ հետա-
զոտություններ ու նախագծում. հետազոտական 
լաբորատորիաների ծառայություններ. հետա-
զոտական, նախագծային և զարգացման 
պրոյեկտների ղեկավարում. ապրանքների 
հետազոտում, նախագծում և զարգացում. 
տեխնիկական հետազոտություններ. համա-
կարգիչների, համակարգչային ծրագրերի, 
համակարգչային համակարգերի, համա-
կարգ չային աշխատածրագրային 
լուծումն  երի, տվյալների մշակման համա-
կար գերի, տվյալների կառավարման, 
համակարգչայնացված տեղեկատվության 
մշակման համակարգերի, հաղորդակցական 
ծառայությունների, հաղորդակցական լուծում-
ների, հաղորդակցական համակարգերի 
և ցանցային ինտերֆեյսի վերաբերյալ 
հետազոտման, նախագծման և զարգացման 
ծառայություններ. համակարգչային ծառա-
յություններ. համակարգչային ապարատային 
արտադրանքի արդիականացում և 
նախագծում. համակարգչային ներսարված 
ծրագրային արտադրանքի, համակարգչային 
ծրագրային ապահովման, համակարգչային 
ծրագրերի պահպանում, արդիականացում 
և նախագծում. համակարգչային ծրագրա-
վորում. համակարգիչների  և համակարգչային 
ցան ցային միջոցների վերաբերյալ տեղեկա-
տվության պատրաստում և տրամադրում. 
տեխնիկական խորհրդատվություն և 
խորհրդակցություն տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների և հեռա հաղորդակցության 
ոլորտներում. համա կարգչային համակարգերի 
և հեռահա ղորդակցական համակարգերի 
ու սարքա վորումների նախագծում և 
զարգացում. համակարգչային կառավարման 
ծառայու թյուններ. համակարգչային ցան-
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ցերի, հեռահաղորդակցական ցանցերի 
և տվյալների փոխանցման ցանցերի 
գործարկման ապահովում. համակարգչային 
առցանց ծառայություններ. առցանց 
ռեժիմում տրամադրվող ծրագրավորման 
ծառայություններ. մուտքի տրամադրում 
դեպի էլեկտրոնային առցանց ցանցեր 
տեղեկատվության որոնման և առբերման 
համար. համակարգիչների վարձույթ. 
համացանցային վեբ-էջերի հավաքման համար 
նախագծում, գծագրում և լիազորված գրառում. 
վիրտուալ և ինտերակտիվ պատկերների 
ստեղծման ծառայություններ. տվյալների 
հիմնապաշարների, ինտրանետի և վեբ-
կայքերի ստեղծում, գործարկում և պահպանում. 
երրորդ անձանց վեբ-կայքերի տեղակայում. 
համակարգչային ծրագրային արտադրանքի 
տեղակայում և պահպանում. դեպի 
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարներ 
մուտքի ժամանակի վարձույթ. դեպի 
համակարգչային հայտարարությունների 
և հաղորդա գրությունների տախտակներ և 
համակարգչային ցանցեր մուտքի ժամանակի 
վարձույթ. ինտերնետ պրովայդերների 
(ISP) ծառայություններ. գրանցված դոմեն 
անվանումների հավաքում, ստեղծում և 
պահպանում. համակարգիչների կամ 
շարժական հեռախոսների միջոցով 
տրամադրվող տեքստերի, պատկերների 
և երաժշտության գրանցման համար վեբ-
կայքերի, վեբ-էջերի և պորտալների ստեղծում, 
գործարկում և պահպանում. համակարգչային 
տվյալների հիմնապաշարներից կամ 
համացանցի միջոցով առցանց ռեժիմում 
տրամադրվող տեղեկատվական և 
խորհրդատվական ծառայություններ. 
եղանակի կանխատեսում. եղանակի 
մասին տեղեկատվության տրամադրում. 
ինտերիերի նախագծման ծառայություններ. 
վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն և խորհրդատվություն:

_____________________

(210) 20161377  (111) 26097
(220) 19.10.2016 (151) 30.06.2017
   (181) 19.10.2026

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Կարա-
պետյան, Երևան, Շերամի 23, բն. 40, AM 
(442) 16.11.2016
(540) 

(511) 
դաս 18. կաշվից և կաշվի նմանակումներից 

պատրաստված իրեր.
դաս 25. հագուստ, գլխարկ, կոշկեղեն.
դաս 35. առևտուր, ներմուծման-արտա-

հանման գործակալությունների ծառայու-
թյուններ:

_____________________

(210) 20161488  (111) 26098
(220) 15.11.2016 (151) 30.06.2017
   (181) 15.11.2026
(730) Վինքլով Հոլդինգ Բ.Վ., NL 
(442) 30.12.2016
(540) 

(526) «Ecologic» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 1. մանրէաբանական կուլտուրաներ 
սննդամթերքի մեջ ավելացնելու համար. 
պրոբիոտիկ մանրէական բաղադրություններ 
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործվող). 
մանրէաբանական պատրաստուկներ ոչ 
բժշկական նպատակների համար. վիտամիններ 
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սննդային հավելույթների արտադրության  
համար. չմշակված սննդային պրոտեին. 
սնուցիչ նյութեր կենդանի բջիջների մշակման 
համար (ոչ բժշկական նպատակներով 
օգտագործվող). մանրէ սննդային 
արտադրության մեջ օգտագործվելու համար. 
մանրէաբանական արտադրանք (ոչ բժշկական 
կամ անասնաբուժական նպատակներով 
օգտագործվող).

դաս 5. մանրէաբանական   պատրաս-
տուկներ բժշկական նպատակների համար. 
պրո բիոտիկ մանրէական բաղադրություններ 
բժշկա կան նպատակների համար. դիետիկ 
սննդա մթերք բժշկական նպատակների 
համար. պրոբիոտիկ հավելումներ. սննդային 
հավելումներ. փոշու տեսքով սննդային 
հավելումներ ըմպելիքներ պատրաստելու 
համար. բիոակտիվ հավելումներ բուժիչ 
նպատակների համար. բուժիչ սննդային 
հավելումներ. հանքային սննդային հավելումներ. 
սննդային հավելումների տեսքով վիտամինային 
պատրաստուկներ. սննդային նրբաթելեր. 
պրոբիոտիկ պատրաստուկներ բժշկական 
նպատակների համար:
(740) Արարատ Գալոյան

_____________________

(210) 20161524  (111) 26099
(220) 23.11.2016 (151) 30.06.2017
   (181) 23.11.2026
(730) Արմեն Մինասյան, Երևան, Մոսկովյան 
23, բն. 4, AM 
(442) 01.12.2016
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա-

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

_____________________

(210) 20161627  (111) 26100
(220) 13.12.2016 (151) 30.06.2017
   (181) 13.12.2026

(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար-
միր, կապույտ, մուգ և բաց մանուշակագույն, 
բաց և մուգ կանաչ, նարնջագույն և ոսկեգույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20161640  (111) 26101
(220) 15.12.2016 (151) 30.06.2017
   (181) 15.12.2026
(730) Սանոֆի-Ավենտիս Դոյչլանդ ԳմբՀ, DE 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք:

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20161668  (111) 26102
(220) 22.12.2016 (151) 30.06.2017
   (181) 22.12.2026
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(730) Լիլիթ Շահումյան, Երևան, Փ. Արամի 64, 
տարածք 149, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 18. պայուսակ, կաշվե իրեր.
դաս 25. կոշիկ, հագուստ:

_____________________

(210) 20161680  (111) 26103
(220) 23.12.2016 (151) 30.06.2017
   (181) 23.12.2026
(730) Պատրոն Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH 
(442) 16.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա-

ռությամբ գարեջրի). թորման միջոցով 
ստացված սպիրտային խմիչքներ. ռոմ. թեքիլա. 
օղի. գինիներ. լիկյորներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20161707  (111) 26104
(220) 30.12.2016 (151) 30.06.2017
   (181) 30.12.2026
(730) «Մաստարաչեդո» ՍՊԸ, Արագածոտնի 
մարզ, գյուղ Մաստարա, 6-րդ փող., տուն 6, AM 
(442) 16.01.2017
(540) 

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

դաս 29. կաթ, կաթնամթերք, պանիր:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170043  (111) 26105
(220) 17.01.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 17.01.2027
(730) Հերց Սիսթմ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US 
(442) 01.02.2017
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային միջոցների 

վարձույթ:
(740) Անգելինա Նահապետյան

_____________________

(210) 20170069 (111) 26106
(220) 20.01.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 20.01.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Յուրի Պողոսյան, 
Երևան, Շենգավիթ, Նոր Խարբերդ 10, տուն 14, 
AM 
(442) 01.02.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր, սպիտակ, դեղին, նարնջագույն, շագա-
նա կագույն և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 
բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. դիե-
տիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդա-
նիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

_____________________
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(210) 20170123  (111) 26107
(220) 31.01.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 31.01.2027
(730) «Հասմիկ և եղբայրներ» ՍՊԸ, 
Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Վարդաձոր, AM 
(442) 16.02.2017
(540) 

(526) 
«ՀՈԹԵԼ» բառն ինքնուրույն պահպա նության 
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կարմիր և դեղին գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 43. հյուրանոցների ծառայություններ:
_____________________

(210) 20170169  (111) 26108
(220) 08.02.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 08.02.2027
(730) «Մարտին սթար» ՍՊԸ, Երևան, 
Աշտարակի խճուղի 9/1, AM 
(442) 01.03.2017
(540) 

(526) Բացի «МАРТИН», «от Мартина» գրա-
ռումներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքն-
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կանաչ, կարմիր, գազարագույն, ոսկեգույն, 
դեղին, մոխրագույն, սպիտակ և սև գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 30. բոված արևածաղկի սերմեր:
_____________________

(210) 20170193  (111) 26109
(220) 10.02.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 10.02.2027
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Կարապետ 
Սահակյան, Երևան, Էրեբունի, Նուբարաշեն 8, 
տուն 2, AM 
(442) 01.03.2017
(540) 

(591) Ապրանքային նշանը գրանցվում է կա պույտ, 
երկնագույն, կանաչ, մոխրագույն և սպիտակ 
գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 32. լիմոնադներ:
_____________________

(210) 20170196  (111) 26110
(220) 13.02.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 13.02.2027
(730) «Բիզնես քլաբ» ՍՊԸ, Երևան, Վրացական 
17/37, AM 
(442) 01.03.2017
(540) 

(526) «Business Club» գրառումն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կապույտ, սպիտակ, սև և մուգ կարմիր գունային 
համակցությամբ:
(511) 

դաս 35. մարքեթինգ (շուկայավարում):
_____________________
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(210) 20170197  (111) 26111
(220) 13.02.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 13.02.2027
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

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

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

_____________________

(210) 20170198  (111) 26112
(220) 13.02.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 13.02.2027
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(554) Ծավալային նշան
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև, 
սպիտակ, կարմիր և մուգ շագանակագույն 
գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20170200  (111) 26113
(220) 13.02.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 13.02.2027
(730) Ջիէմ Ֆարմասյութիքլս ԼԹԴ, GE 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնաբուժական պատրաս-
տուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ 
բուժական նպատակների համար. 
դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական կամ 
անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման 
նյութեր. ատամնալցման և ատամների 
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. 
ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան

_____________________

(210) 20170213  (111) 26114
(220) 15.02.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 15.02.2027
(730) Արմեն Սուքիասյան, Երևան, Սարյան 
25/24, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ:

_____________________

(210) 20170223  (111) 26115
(220) 16.02.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 16.02.2027
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(442) 16.03.2017
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(540) 

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
սև, սպիտակ, վարդագույն, կարմիր և մուգ 
շագանակագույն գունային համակցությամբ:
(511) 

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

_____________________

(210) 20170224  (111) 26116
(220) 14.02.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 14.02.2027  
(730) Հայկ Հարությունյան, Երևան, Չարենցի 7, 
բն. 35, AM 
(442) 01.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն, զվարճություններ, մշա-

կութային միջոցառումների կազմակերպում:
_____________________

(210) 20170227  (111) 26117
(220) 17.02.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 17.02.2027
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(442) 03.04.2017

(540) 

(526) «gold card» արտահայտությունն ինքնուրույն 
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
ոսկեգույն գույնով:
(511) 

դաս 9. քարտեր, որոնք ընդգրկված են 
9-րդ դասում.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառա յու-
թյուններ.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. արդյու-
նա բերական վերլուծումների և հետազո տու-
թյունների ծառայություններ. համա կարգչային 
ապարատների և ծրագրային ապա հովման 
մշակում և զարգացում:

_____________________

(210) 20170228  (111) 26118
(220) 17.02.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 17.02.2027
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 
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(526) «Gold Card» գրառումն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ։

_____________________

(210) 20170229  (111) 26119
(220) 17.02.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 17.02.2027
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «CARD» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ։

_____________________

(210) 20170230  (111) 26120
(220) 17.02.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 17.02.2027
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «card», «CASHBACK card» գրառումներն 
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511) 
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-

կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ։

_____________________

(210) 20170231  (111) 26121
(220) 17.02.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 17.02.2027
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(526) «CARD» գրառումն ինքնուրույն պահպա-
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է 
կա պույտ, կարմիր և սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:
(511) 

դաս 9. քարտեր, որոնք ընդգրկված են 
9-րդ դասում.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչա-
րարական գործունեություն գործարարության 
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու-
թյուններ.

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

դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական 
ծառայություններ և դրանց հետ կապված 
հետազոտություններ և մշակումներ. 
արդյու նա բերական վերլուծումների և 
հետա  զոտությունների ծառայություններ. համա -
կարգչային ապարատների և ծրագրային ապա-
հովման մշակում և զարգացում:

_____________________
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(210) 20170233  (111) 26122
(220) 17.02.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 17.02.2027
(730) «Բեստ քարդ» ՍՊԸ, Երևան, Պարոնյան 
8, բն. 26, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) «card» գրառումն ինքնուրույն պահպա նու-
թյան օբյեկտ չէ:
(511) 

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա-
կան գործունեություն. դրամավարկային 
գործառ նություններ. անշարժ գույքի հետ 
կապված գործառնություններ։

_____________________

(210) 20170255  (111) 26123
(220) 21.02.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 21.02.2027
(730) «Մագմա պլյուս» ՍՊԸ, ք. Աշտարակ, 
Գիտավան ՖՀԻ 7/1, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 3. օդի բուրավետիչներ. ժավելաջուր. 

անուշաբույր ջուր (օդեկոլոն). հեղուկներ 
ապակիների, այդ թվում՝ հողմապակիների, 
մաքրման համար. օճառներ. գործվածքների 
երանգները վերականգնող օճառներ. 
պատրաստուկներ լոգանքի համար ոչ բժշկական 
նպատակների համար. պատրաստուկներ 
լվանալիս սպիտակեղենը փափկացնելու 
համար. պատրաստուկներ լվացքի 
համար. լվացող միջոցներ, բացառությամբ 
արդյունաբերական և բժշկական նպատակների 
համար օգտագործվողների. ոչ բուժական 
շամպուններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20170286  (111) 26124
(220) 01.03.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 01.03.2027
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

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

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար, 
ապրանքների ցուցադրում:

_____________________

(210) 20170287  (111) 26125
(220) 01.03.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 01.03.2027
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 32. գարեջուր. հանքային և 

գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային 
ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգա-
հյութեր. օշարակներ և ըմպելիքների 
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար, 
ապրանքների ցուցադրում: 

_____________________
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(210) 20170288 (111) 26126
(220) 01.03.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 01.03.2027 
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, 
Երևան, Աջափնյակ, Աշտարակի խճ. 2ա, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. տարածքների 
վարձակալում գովազդի տեղադրման համար, 
ապրանքների ցուցադրում.

դաս 41. զվարճություններ. դիսկոտեկ-
ների ծառայություններ, պարահանդեսների 
կազմա կերպում, հանգստի կազմակերպում, 
համերգ ների կազմակերպում և անցկացում, 
կարաոկե ծառայություններ, զվարճությունների 
կազմակերպում հյուրերի համար, ժամանցի, 
զվարճությունների ծառայություններ, ակումբ-
ների ծառայություններ (զվարճանքի և 
ժամանցի), շոու ծրագրեր.

դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում, խորտկարանների 
ծառայություններ, սրճարանների ծառայու-
թյուններ, նախաճաշարանների ծառայու-
թյուններ, ռեստորանների ծառայություններ, 
ինքնասպասարկման ռեստորանների ծառա-
յություններ, ճաշարանների ծառայություններ, 
բարերի ծառայություններ, սննդամթերքի 
պատրաստում, առաքում, մատուցում և սեղանի 
ձևավորում:

_____________________

(210) 20170296  (111) 26127
(220) 01.03.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 01.03.2027

(730) ԻՄԳ Յունիվերս, ԼԼՍ, US 
(442) 16.03.2017
(540) 

(511) 
դաս 41. զվարճությունների և ժամանցի 

(միջոցառումներ, հաղորդումներ, ծրագրեր, 
մրցույթներ) կազմակերպման ծառայություններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան

_____________________

(210) 20170318  (111) 26128
(220) 06.03.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 06.03.2027
(730) «Զոլոտոե պոլե» ՍՊԸ, ԼՂՀ, ք. Հադրութ, 
Ծաղկոց 9/19, AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

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

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

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

_____________________
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(210) 20170322  (111) 26129
(220) 07.03.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 07.03.2027
(730) «Արցախ բրենդի կոմպանի» ՓԲԸ երևան-
յան մասնաճյուղ ԱՍ, Երևան, Զաքյան 5, 17 ս., AM 
(442) 16.03.2017
(540) 

(526) Բացի «АРЦАХ» և «ԱՐՑԱԽ» բառերից 
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պա նության օբյեկտներ չեն։
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և 
մուգ մանուշակագույն, բաց և մուգ վարդագույն, 
սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:
(511) 

դաս 33. սալորից պատրաստված թունդ 
ալկոհոլային խմիչք:
(740) Վահագն Պետրոսյան

_____________________

(210) 20170363  (111) 26130
(220) 15.03.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 15.03.2027
(730) «Աստղ կաթ» գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվ (Գ/Կ), Արագածոտնի մարզ, գ. 
Ցամաքասար, 2-րդ փ., տուն 1, AM 
(442) 03.04.2017

(540) 

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

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

_____________________

(210) 20170364  (111) 26131
(220) 15.03.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 15.03.2027
(730) «Երփին» գյուղատնտեսական կոոպե-
րատիվ (Գ/Կ), Վայոց ձորի մարզ, գ. Ելփին, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 29. պանիր:

_____________________

(210) 20170365  (111) 26132
(220) 15.03.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 15.03.2027
(730) «Կանչ» գյուղատնտեսական կոոպերա-
տիվ (Գ/Կ), Արագածոտնի մարզ, գ. Կանչ, AM 
(442) 03.04.2017
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(540) 

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

դաս 29. պանիր:
_____________________

(210) 20170379  (111) 26133
(220) 17.03.2017 (151) 30.06.2017
   (181) 17.03.2027
(730) «Էֆֆեկտ գրուպ» ՓԲԸ, Երևան, Շիրակի 
2/2, AM 
(442) 03.04.2017
(540) 

(511) 
դաս 1. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական 

նպատակների համար, պատրաստուկներ 
ցեմենտին անջրանցիկություն հաղորդելու 
համար, բացառությամբ ներկերի, սոսինձներ 

արդյունաբերական նպատակների համար, 
լուծիչներ լաքերի համար, սոսնձանյութ 
(սոսինձ), բացառությամբ գրասենյակային 
կամ կենցաղային նպատակների համար 
օգտագործվողների, բնական սոսինձներ 
(սոսնձող նյութեր) արդյունաբերական նպա-
տակ ների համար, պատրաստուկներ, որոնք 
աղյուսե կամ քարե շարվածքը պաշտպանում 
են խոնավությունից, բացառությամբ ներկերի, 
բաղադրություններ տեխնիկական խեցեղենի 
արտադրության համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, ալյումինային 
ներկեր, ալյումինի փոշի գեղարվեստա-
դեկորատիվ նպատակների համար, հակա-
կոռոզիական պատրաստուկներ, ասֆալտի 
լաք, սև լաք, մանրէասպան ներկեր, 
բաղադրություններ ներքին հարդարանքի 
համար, ներկանյութեր, միջոցներ փայտանյութը 
պաշտպանելու համար, նոսրացուցիչներ 
ներկերի համար, նոսրացուցիչներ լաքերի 
համար, թանձրարարներ ներկերի համար, 
ներկող նյութ, գունանյութեր, սոսնձա-
ներկեր, տեմպերա, արծներ (լաքեր), 
արծնաներկեր, ներկերի սիկատիվներ 
(չորացման ուժեղարարներ), պատվածքներ 
(ներկեր), ջնարակներ (պատվածքներ), 
հակակոռոզիական յուղեր, հրակայուն ներկեր, 
կապակցող նյութեր ներկերի համար, տիտանի 
երկօքսիդ (գունանյութ), բաղադրություններ 
ժանգի դեմ, նախաներկեր, հանածո խեժի 
լաքեր, լաքեր, ջրաներկեր նկարելու համար, 
յուղաներկեր նկարչության համար:

_____________________
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին

3714  16.07.2027 Շել Բրենդս Ինթերնեյշնլ ԱԳ, CH

3760  23.07.2027 Նութրասուիթ Փրոփրթի Հոլդինգս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

3822  02.06.2027 Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթուֆֆս Քո., AE

3921  21.10.2027 Էբըթ Լեբորոթըրիզ, US

4031  10.06.2027 ՓԹ. Ինթերնեյշնլ Քեմիքլ Ինդըսթրի, 

     համառոտ «ՓԹ. Ինտերքոլին», ID

11933  20.06.2027 «Գինու-կոնյակի տուն «Շահնազարյան» ՍՊԸ, Եղվարդ, 

     Երևանյան խճ. 7, AM

12449  16.08.2027 «Ֆինլեքս» ՍՊԸ», Երևան, Հ. Հակոբյան փող. 3,

     հիմնական մասնաշենքի 2-րդ սեկցիա, 5-րդ հարկ, AM

12459  15.06.2027 «Ուրոլոգիայի կենտրոն» ՓԲԸ, Երևան, Աբովյան 54, AM

12495  05.06.2027 «Պաստիչերիա քեյք» ՍՊԸ, Երևան, Չարենցի 25, AM

12556  21.05.2027 Ինթրա Քմյունիքեյշնզ, Ինք., US

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

12813  27.06.2027 Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի

     սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, US

12815  27.06.2027 Էնըրջի Բևրիջիս ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի 

     սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, US

13045  06.08.2027 Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

13129  13.08.2027 «ՌՌՌ» հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված 
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը, 
հասցեն, երկրի կոդը



ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏԵՐ



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

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

(210) 20170376
(220) 16.03.2017
(730) «Տելեմարկետ» ՍՊԸ, ք. Վաղարշապատ, 
Կիրովի 59Բ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. լայն սպառման ապրանքների 

ասպարեզում հեռուստատեսության, հեռախոսի 
և համացանցի միջոցով տնային գնումների 
ծառայությունների տրամադրում, սեփական և 
այլ կազմակերպությունների համար հեռախոսի և 
համացանցի միջոցով պատվերների ընդունում, 
պատվերների մշակման և կատարման ծառա-
յություններ, գովազդի, մարկետինգի և վաճառքի 
խթանման ծառայություններ սեփական և այլ 
կազմակերպությունների ապրանքների համար, 
մասնա վորապես՝ գովազդի պատրաստում և 
տեղադրում տպագրության, ռադիոյի, հեռուստա -
տեսության կատա լոգների և գլոբալ հաղորդակ-
ցության ցանցի միջոցով, գովազդի և գովազդային 
շոուների ասպարեզում խորհրդատվություն. բիզնես 
մարկետինգի վերաբերյալ խորհրդատվական 
ծառայություններ, վաճառքի խթանման 
ծառայություններ. լայն սպառման ապրանքների 
ասպարեզում գովազդային շոուների միջոցով 
ուղիղ արձագանքնման մանրա  ծախ առևտրի 
ծառայություններ. ուղիղ արձա գանքման մարկե-
տինգային ծառա յություններ. ուղիղ արձա գանքման 
փոստային գովազդ. սեփական և այլ կազմա-
կերպությունների համար հեռախոսային մարկետինգ 
ու ուղիղ փոստային մարկետինգ հաճախորդների 
ու պոտենցիալ հաճախորդների ներգրավվման 
միջոցով. լայն սպառման ապրանքների ասպա-
րեզում փոստային պատվերների ընդունման ծառա-
յություններ, կատալոգների միջոցով փոստային 
պատվերների ընդունման ծառայություններ, 

համացանցի միջոցով մանրածախ վաճառքի և 
էլեկտրոնային կատա լոգների ծառայություններ. լայն 
սպառման ապրանք ների ասպարեզում վաճառքի և 
մարկետինգի առևտրային շոուների և ժողովների 
կազմա կերպում և իրագործում. սեփական և այլ 
կազմակերպությունների համար նրանց կողմից 
առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների 
սպառման խթանման ծառայու թյուններ՝ տպագրված 
նյութերի և վաճառքի աճը խթանող մրցույթների 
կազմակերպման միջոցով. հեռուստատեսային 
և ռադիո գովազդների և գովազդային շոուների 
արտադրություն և տարածում. այլ կազմա-
կերպությունների համար հեռուստատեսային 
գովազդի տրամադրում. գլոբալ համացանցի 
միջոցով սեփական և այլ կազմա կերպությունների 
համար դրանց կողմից առաջարկվող ապրանքների 
և ծառայությունների վաճառքի խթանում և գովազդի 
պատրաստում և տեղադրում. լայն սպառման 
ապրանքների ասպարեզում ներմուծ ման, արտա-
հանման և տարածման ծառայու թյուններ. լայն 
սպառման ապրանքների ասպարեզում մեծածախ 
և մանրածախ առևտրի ծառայու թյուններ, համա-
ցանցի միջոցով մեծածախ և մանրածախ առևտրի 
ծառայություններ, ինչպես նաև համա ցանցային և 
տպագրված կատալոգների միջոցով պատվերների 
ընդունում, գովազդային հոլովակների պատ-
րաստում ժամանցային հաղորդումների և տնային 
գնումների վերաբերյալ.

դաս 38. հեռարձակման ծառայություններ, 
մասնավորապես՝ հեռուստատեսային հեռար-
ձակում, հեռարձակում արբանյակի միջոցով, 
հոսքային տեսանյութերի միջոցով հեռարձակում 
դեպի համացանց, լայն սպառման ապրանքների 
գնումների համար նախատեսված հաղորդումների 
հեռարձակում.   հեռուս տա տեսային և ռադիո 
հեռար ձակում.

դաս 41. հեռուստատեսային և ռադիո 
հաղորդումների պատրաստում և տարածում 
հեռուստա տեսության, ռադիոյի, արբանյակի, 
հեռախոսների, անլար բջջային հեռախոսների, 
թվային հեռախոսների և գլոբալ հաղորդակցության 
ցանցի միջոցով ժամանցային ծառայություններ 
զարգացման ստեղծման և արտադրության ոլորտում 
և մուլտիմեդիա ժամանցային բովանդակության 
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հետարտա դրական ծառայություններ. կենդանի 
երաժշտական ներկայացումներին առնչվող 
ժամանցի կազմակերպման ծառայություններ, 
ժամանցային ծառայություններ, մասնավորապես՝ 
ընթացիկ սերիաներ, որոնք ցուցադրվում են 
լայն սպառման ապրանքներ տնային գնումների 
ասպարեզում, հեռուստատեսային և մուլտիմեդիա 
թողարկումների միջոցով ժամանցային ծառա-
յություններ, մանսվորապես՝ ընթացիկ հեռուստա-
տեսային հաղորդումների ապահովում լայն 
սպառման ապրանքների տնային գնումների ասպա-
րեզում, հեռարձակելով հեռուստատեսության, 
շար ժական սարքերի և գլոբալ հաղորդակցույթան 
ցանցի միջոցով.

դաս 42. սեփական և կազմակերպությունների 
համար նոր ապրանքների դիզայն և մշակում:

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

(210) 20170604
(220) 03.05.2017
(730) «Արարատ-լադա» ՓԲԸ, Երևան, 
Մազմանյան թիվ 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրա սենյակային ծառայու թյուններ, մասնա վորա-
պես՝ առևտուր, խանութ.

դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական 
գործունեություն. դրամա վարկային գործառնու-
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործ-
առնու թյուն ներ, մասնավորապես՝ առևտրի և 
սպասարկման ոլորտի տարածքների, անշարժ 
գույքի վարձակալության տրամադրում, առևտրի 
տարածքների վարձով տրամադրում:

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

(210) 20170570
(220) 26.04.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մարգարիտ 
Միրիջանյան, Երևան, Արշակունյաց 254, AM 
(540) 

(511) 
դաս 20. ներքնակեր, բարձեր.
դաս 24. անկողնու սպիտակեղեն, վերմակ, 

սփռոց, սրբիչ, վարագույր.
դաս 25. խալաթներ.
դաց 37. տեղադրում.
դաս 40. կարում:

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

(210) 20170572
(220) 27.04.2017
(730) Աննա Դավիթի Շեկոյան, Երևան, 
Փ.Բուզանդի փ., շ. 101, բն. 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպա-

գրական արտադրանք. նյութեր կազմ  արարա-
կան աշխատանք   ների համար. լուսանկարներ. 
թղթա գրենա  կան և գրասենյակային պիտույք ներ, 
բացառու թյամբ կահույքի. կպչուն նյութեր գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. նյութեր նկարիչների և նկարչության համար. 
վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և դիտողական 
ձեռ նարկ  ներ. պլաստմասսայե թերթեր, ժապա-
վեններ և տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցա-
վորման համար. տառաշարեր. տպագրական 
կլիշեներ, գրենական պիտույքներ և գրա սենյակային 
պարագաներ, պիտույքներ նկարչության, 
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գծագրության համար, գրիչներ, այդ թվում 
գնդիկավոր գրիչներ, ինքնահոսներ, ֆլոմաստերներ. 
մատիտներ և ավտոմատ մատիտներ. ռետին-
ներ, թանաքներ, գրա սենյակային գրենական 
պիտույքների հավաքածուներ, գծանշիչներ. 
գնդիկավոր գծանշիչներ. տարբեր նյութերի վրա 
գրելու, եզրագծելու, գծագրելու, նկարելու համար 
համա  պատասխան գործիքներ. բազմազան 
գույների թանաքներ. ջրաներկեր. ներկերի 
հավաքակազմեր, որոնք ընդգրկված են 16-րդ 
դասում. թղթագրենական պիտույքներ. նյութեր և 
պիտույք ներ նկարիչ ների համար,  որոնք ընդգրկված 
են 16-րդ դասում. նկարչական վրձիններ.

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

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

(210) 20170599
(220) 03.05.2017
(730) Ք.Մ.Թ. Քոմփագնիա Մենիֆաթուր 
Թեսիլի Ս.ր.լ. (հապավումն է՝ Ք.Մ.Թ. Ս.ր.լ.), IT 
(540) 

(511) 
դաս 18. կանացի պայուսակներ, ուսպայու-

սակներ, քսակներ, գոտքատեղին կրվող պայու-
սակներ, տնտեսա կան կաշվե պայուսակներ 
և կտավից պայուսակներ, ճամպրուկներ, 
պայուսակ ներ, կանացի (կլատչ) պայուսակներ, 
պորտմաններ, կրեդիտ քարտերի և այցեքարտերի 
կաշվե պայուսակներ, ճամփորդական կաշվե 
պայուսակներ, կաշվե պորտմաններ և ձեռքի 
պայուսակներ (պորտֆելներ) փաստաթղթերի 
համար (կաշեգալանտերեա), կաշվե պայուսակներ, 
դպրոցական պայուսակներ, ուղեպայուսակներ, 
ճամփորդական պայու սակներ հագուստի և անկող-
նային պարագաների համար, ուղեբեռ, բանալիների 
կաշվե պատյաններ, մեջքի պայուսակներ, թիկնա-
պայուսակներ, դատարկ պիտույքատուփեր հար-
դարանքի իրերի համար, ակերով պայուսակներ, 
սափրվելու պարագաների դատարկ տուփեր, 
ծովափի պայուսակներ, անձրևանոցներ:

դաս 25. պուլովերներ, կարդիգաններ, 
սվիտերներ, շապիկներ (բլուզներ), բաճկոններ, 
կոստյումներ, սարոնգներ, կանացի բլուզներ, 

սպորտային շորտեր, սպորտային տրիկոտաժեղեն, 
պոլո շապիկներ, տաբատներ, ջինսեր, տղամարդու 
բաճկոնակներ, շրջազգեստներ, շորտեր, երեկոյան 
զգեստներ, հարսանյաց զգեստներ,  հագուստ 
կանանց համար, մասնավորապես  ̀ ամենօրյա 
հագուստ, սպորտային  հագուստ, գործնական 
հագուստ, դրսի ձմեռային հագուստ և անջրանցիկ 
հագուստ, տղամարդու կոստյումներ, կանացի 
կոստյումներ, մանտո, անջրանցիկ վերարկու, 
աղվափետուրից բաճկոններ,  վերարկուներ, մորթե 
մանտոներ և բաճկոններ, մարզական  կոստյումներ, 
բանվորական հագուստ, ներքնա զգեստ, 
բաղնի քի խալաթներ, բաճկոնակներ, գիշերային 
վերնա շապիկներ, խալաթներ, պիժամաներ, 
տրիկո տաժեղեն, զուգագուլպաներ,  տրիկո, 
կարճագուլպաներ, սռնապաններ (գամաշներ՝ 
տաք գուլպաներ կոճերից մինչև ծնկները), 
վզպատ ներ, թիկնոցներ, պոնչոներ, շալեր, 
փողկապներ, ձեռնոցներ (հագուստ), գոտիներ 
(հագուստ), տաբատակալներ. բոլորագլխարկներ և 
գլխարկներ, գդակներ. կոշկեղեն, կաշվե կոշիկներ, 
ռետինե կոշիկներ, կոշիկներ և երկարաճիտ 
կոշիկներ անձրևի համար, սպորտային կոշիկներ, 
կիսակոշիկներ,  մարզական կոշիկներ, փափուճներ, 
երկարաճիտ կոշիկներ, քուղերով կիսակոշիկներ, 
լաքից կաշվե կոշիկներ, սանդալներ, տնային 
կոշիկներ, հողաթափեր, սաբո, կոշիկ-սանդալներ, 
բալետկաներ, մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ, 
ճամփորդական կիսակոշիկներ, կրոսովկաներ, 
միջատակեր կոշիկների համար:

դաս 35. ծառայություններ, որոնք ներառում են 
տարբեր ապրանքների տեսականի (բացառությամբ 
դրանց փոխադրումը), այն է՝ ակնոցներ և դրանց 
մասեր և պարագաներ, թանկարժեք իրեր, կանացի 
պայուսակներ, ուղեբեռ և փոքր կաշվե իրեր, 
հագուստ,  վզպատներ,  փողկապ ներ, ձեռնոց-
ներ, ներքնա զգեստ և գիշերային հագուստ, 
բաղնիքի խալաթներ, կոշկեղեն. ծառայություններ, 
որոնք թույլ են տալիս սպառողին հարմարավետ 
դիտարկելու և գնելու այդ ապրանքները. վերոնշյալ 
ապրանքների մանրածախ և առցանց վաճառք. 
մանրածախ  և առցանց վաճառքի նպատակով 
տվյալ ապրանքների ցուցադրում մեդիաներով. 
գովազդ, իրադարձություններ, ցուցահանդեսներ, 
առևտրական ցուցա հանդեսներ և առաջխաղացման 
ծառայու թյուններ. խորհրդա տվություն գործ-
արարության (բիզնեսի) և կառավարման ասպա-
րեզում և օգնություն ֆրանչայզինգի հարցերում:

--------------
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(210) 20170634
(220) 05.05.2017
(730) «Ջի ընդ վի» ՍՊԸ, Երևան, Տարոնցի 15/1, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանք   ների համար. լուսա նկարներ. թղթա-
գրենական և գրասենյակային պիտույքներ, 
բացա ռությամբ կահույքի. կպչուն նյութեր գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. նյութեր նկարիչների և նկարչության 
համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և դիտո-
ղական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցա վորման համար. տառաշարեր. տպա-
գրական կլիշեներ.

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

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

(210) 20170635
(220) 05.05.2017
(730) «Ջի ընդ վի» ՍՊԸ, Երևան, Տարոնցի 15/1, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանք   ների համար. լուսա նկարներ. թղթա-
գրենական և գրասենյակային պիտույքներ, 
բացա ռությամբ կահույքի. կպչուն նյութեր գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. նյութեր նկարիչների և նկարչության 
համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և դիտո-
ղական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցա վորման համար. տառաշարեր. տպա-
գրական կլիշեներ.

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

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

(210) 20170636
(220) 05.05.2017
(730) «Ջի ընդ վի» ՍՊԸ, Երևան, Տարոնցի 15/1, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանք   ների համար. լուսա նկարներ. թղթա-
գրենական և գրասենյակային պիտույքներ, 
բացա ռությամբ կահույքի. կպչուն նյութեր գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների 
համար. նյութեր նկարիչների և նկարչության 
համար. վրձիններ. ուսուցողական նյութեր և դիտո-
ղական ձեռնարկներ. պլաստմասսայե թերթեր, 
ժապավեններ և տոպրակներ փաթեթավորման 
և կապոցա վորման համար. տառաշարեր. տպա-
գրական կլիշեներ.

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

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

(210) 20170653
(220) 10.05.2017
(730) Ռաֆայել Հակոբջանյան, ք. Եղեգնաձոր, 
Անդրանիկի 12, բն. 24, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. պողպատե խողովակներ, ջրմուղի մետա-

ղական խողո վակներ, մետաղական անկյունակ -
ներ, մետա ղական արկղիկ ներ դրամի համար, 
մետաղական ցանցեր, ցանցավոր մետաղական 
ցանկապատ, մետա ղական ցանկապատ, 
մետաղական կցորդիչ ներ խողովակների համար, 
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պողպատյա կառուց վածքներ, շինարարական 
մետաղական հիմնա կմախքներ, խողո վակների 
մետաղական արմունկ ներ, մետաղական 
ցանկապատեր, մետա ղական դռներ.

դաս 35. առևտուր.
դաս 37. շինարարություն, տեղեկատվություն 

շինա րարության հարցերով, շինա րարական 
տեխնիկայի վարձույթ, վերամբարձ կռունկների 
վարձույթ (շինարարական սարքավորում), տրանս-
պորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկում, 
վնասված տրանսպորտային միջոցների վերա-
նորոգում, տրանսպորտային միջոցների լվացում.

դաս 39. բեռների տեղափոխում, փոխա-
դրումներ բեռնատար ավտոտրանսպորտով, 
միջնոր  դություն փոխադրումների դեպքում, ավտո-
մեքե նաների վարձույթ, տրանսպորտային ծառա յու-
թյուն ներ, բեռների առաքում:

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

(210) 20170661
(220) 11.05.2017
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն. 
5, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 

կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ, բացառությամբ վրձինների. 
խոզանակների պատրաստման նյութեր. իրեր 
մաքրման նպատակների համար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված ապակի, բացառությամբ 
շինարարական ապակու. ապակյա, հախճապակյա 
և ճենապակյա իրեր.

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի)։

(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20170696
(220) 15.05.2017
(730) Մեդա Քնսյումր Հելթքեըր Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, 

ապրանքներ և նյութեր. բժշկական պատ-
րաստուկներ, ապրանքներ և նյութեր. հոմեոպատիկ 
պատրաստուկներ, ապրանքներ և նյութեր. 
հոմեոպատիկ պատրաստուկներ մրսածության 
ախտանիշները թեթևացնելու համար. դիետիկ 
սննդամթերք և նյութեր բժշկական նպատակների 
համար. դիետիկ և սննդարար հավելումներ. սննդի 
հավելումներ. սննդային հանքային հավելումներ. 
վիտամինային պատրաստուկներ:

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

(210) 20170701
(220) 15.05.2017
(730) «Էդգար-Վլադ» ՍՊԸ, ՀՀ Արարատի 
մարզ, գ. Նոր Խարբերդ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ծիրանի օղի:

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

(210) 20170702
(220) 15.05.2017
(730) «Էդգար-Վլադ» ՍՊԸ, ՀՀ Արարատի 
մարզ, գ. Նոր Խարբերդ, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. խնձորի օղի:

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

(210) 20170703
(220) 15.05.2017
(730) «Էդգար-Վլադ» ՍՊԸ, ՀՀ Արարատի 
մարզ, գ. Նոր Խարբերդ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. սալորի օղի:

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

(210) 20170704
(220) 15.05.2017
(730) «Էդգար-Վլադ» ՍՊԸ, ՀՀ Արարատի 
մարզ, գ. Նոր Խարբերդ, AM 

(540) 

(511) 
դաս 33. դեղձի օղի:

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

(210) 20170715
(220) 17.05.2017
(730) Տիգրան Սարաֆյան, Երևան, 0008, 
Դիմիտրովի փողոցի նրբ., տուն 18, AM 
(540) 

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

մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված, 
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր 
և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. 
ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և 
ճարպեր. մշակված գետընկույզ, պահածոյացված 
լոբազգիներ, խոզապուխտ, պահածոյացված 
սնկեր. խոզի սննդային ճարպ. կենդանական 
սննդային ճարպեր, կաթնաշոռ. երշիկեղեն, 
խավիար, բադրիջանի խավիար, դդմիկի 
խավիար. թթու կաղամբ. կեֆիր (կաթնային 
ըմպելիք). կոմպոտներ (աղանդեր եփած մրգերից). 
մսի պահածոներ, բանջարեղենի պահածոներ, 
մրգային պահածոներ. մանր վարունգ (թթու դրած). 
սերուցքային կրեմ. մարգարին. եգիպտացորենի 
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յուղ. քնջութի յուղ (սննդային), կտավատի յուղ 
խոհարարական նպատակների համար, կարագ, 
կաթ, խտացրած կաթ, միս, պահածոյացված միս, 
պահածոյացված բանջարեղեն, ջերմային մշակման 
ենթարկված բանջարեղեն, տոմատի մածուկ, 
լյարդի պաշտետներ, շաքարի օշարակի մեջ եփած 
մրգեր կամ հատապտուղներ, խնձորի խյուս, 
կաթնամթերք, մածուն (թթվեցրած կաթ), ընտանի 
թռչուն (անկենդան), տոմատի խյուս, բեկոն, խոզի 
միս, սերուցք (կաթնամթերք), թթվասեր (թթվեցրած 
սերուցք), տոմատի հյութ սնունդ պատրաստելու 
համար, աղը դրած միս, նրբերշիկ, ենթամթերքներ, 
պանիրներ, շաքարած մրգեր, սառեցրած մրգեր, 
պահածոյացված մրգեր, ջերմային մշակման 
երնթարկված մրգեր, կարտոֆիլի չիպսեր, 
պահածոյացված հատապտուղներ, ձվեր.

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական 
և անտառային մթերքներ. չմշակված կամ մշակված 
hացահատիկ և սերմեր. կենդանիներ. թարմ մրգեր 
և բանջարեղեն. բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր  
կենդանիների համար. ածիկ. լոբազգիներ, խաղող 
(թարմ), ծառեր, կենդանի անասուններ, խտացված, 
մամլած անասնակեր (քուսպ), եգիպտացորենի 
քուսպ անասունների համար, հացազգիների 
անմշակ հատիկներ, հացահատիկ (հացաբույսեր), 
հացահատիկային կերաբույսեր կենդանիների 
համար, թարմ դդմիկներկարտոֆիլ թարմ, 
անասնակեր, կերեր սենյակային կենդանիների 
համար, կերեր մսուրքի կենդանիներին կերակրելու 
համար, կերեր թռչունների համար, ուտելի 
արմատապտուղներ, ձավարեղեն ընտանի 
թռչունների համար, եգիպտացորեն, սոխ (թարմ), 
վարսակ, թարմ բանջարեղեն, վարունգ (թարմ), 
ընկույզներ (պտուղներ), օղեթորման մնացորդներ 
(անասնակեր), գինե թորման մնացորդներ, 
հացաբույսերի մշակման արգասիքներ անասնա-
կերերի համար, ընտանի թռչուն, կենդանի, ցորեն, 
սածիլներ (շիթիլներ), բույսեր, աշորա (տարեկան), 
ցորենի ծիլեր կենդանիների կերի համար, հազար-
հազար (թարմ), ճակնդեղ (թարմ), սերմեր տնկելու 
համար, կտավատի սերմեր կենդանիների կերի 
համար, կտավատի չմշակված սերմեր սննդի 
համար, չոր խոտ, ցեղական անասուն, ածիկ 
գարեջրագործության և օղեթորման համար, 
ծղոտ (անասնակեր), աղ անասունների համար, 
բարկահամ թարմ խոտեր, դդումներ (թարմ), մրգեր 
(թարմ), անասնակեր, գայլուկ, թարմ սխտոր, թարմ 
ոսպ, գայլուկի կոներ, թարմ հատապտուղներ, գինու 
հատապտուղներ, գարի:

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

(210) 20170734
(220) 18.05.2017
(730) Լեգո Ջյուրիս Ա/Ս, DK 
(540) 

(511) 
դաս 9. գիտական, կինեմատոգրաֆիական, 

կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 
տեղեկակիրներ. ձայնա և տեսագրություններ. 
կինոժապավեններ (գրանցված). էլեկտրոնային 
հրապա  րակումներ. հաշվիչ մեքենաներ. 
տեղեկատվության մշակման սարքավորանք. hամա-
կարգիչներ. hամակարգչային ծրագրեր. համա-
կարգչային սարքա վորումներ. համակարգչային 
պարագաներ. կապի Էլեկտրոնային և էլեկտրական 
ապարատներ և գործիքներ (ներառյալ̀  անլար). 
հեռակապի ապարատներ. հեռակառավարման 
էլեկտրական ապարատուրա. ակնոցներ, ներառյալ̀  
արևային ակնոցներ. որպես համակարգիչների 
էկրանների պաստառներ և նկարներ օգտագործվող 
ներբեռնվող պատկերներ. կրովի անդրադարձիչներ 
ճանապարհային պատահարներից խուսափելու 
համար. գրամոֆոններ. մագնիսներ. պայուսակներ 
և պատյաններ համա կարգիչների, ստեղնա-
շարերի, դյուրակիր համակարգիչների, շարժական 
հեռախոսների և այլ էլեկտրոնային սարքա վորում-
ների համար.

դաս 16. թուղթ.  ստվարաթուղթ. տպագրական 
արտադրանք. տպագրական հրատարա կու-
թյուններ. թղթագրենական և գրա սենյակային 
պիտույքներ, բացառությամբ կահույքի. նյութեր 
նկարիչ  ների համար. վրձիններ.  սննդի պահպանման 
պլաս տիկ տոպրակներ կենցաղային նպատակների 
համար.  թղթից, ստվարաթղթից կամ պլաստիկից  
փաթեթավորման և կշռաբաշխման տոպրակներ և 
պարագաներ. թղթից կամ ստվարաթղթից պահ-
պանման տոպրակներ և պարա գաներ. ուսու-
ցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ 
(բացա ռությամբ սարքերի). տառաշարեր. տպա-
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գրական կլիշեներ.  տպագրական շինա րարական 
ձեռնարկներ.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մշակութային 
միջոց առումների կազմակերպում. կառուցողական 
խաղերի (ուսուցում և զվարճություն), էլեկտրոնային 
խաղերի և (կամ) այլ խաղալիքների, զվարճանքների 
և խաղերի օգտատերերի համար ֆան ակումբների 
կազմակերպում. կրթության և զվարճությունների 
ոլորտում տեղեկա տվության տրամադրում. խաղերի 
տրամադրում. առցանց հրապարակումների ապա-
հովում. ճամբարներ կրթական կամ զվարճալի 
նպատակների համար.

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

(210) 20170736
(220) 18.05.2017
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»  ՍՊԸ, 
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, 
Գործարանային 10, AM 
(540) 

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

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

(210) 20170743
(220) 19.05.2017
(730) «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ, Կոտայքի 
մարզ, գ. Արզնի, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ և կաթնամթերք:

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

(210) 20170749
(220) 19.05.2017

(730) «Ամերիկայի առևտրի պալատը 
Հայաստանում» իրավաբանական անձանց 
միություն, Երևան, Ամիրյան 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 

արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
և գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստ մասսայե թերթեր, ժապավեններ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 35. հեռահաղորդակցական ծառա յու-
թյուն ների բաժանորդագրում երրորդ անձանց 
համար. առևտրային տեղեկատվության գործա-
կալությունների ծառայություններ. գովազդային 
գործակալությունների ծառայություններ. տվյալների 
ավտոմատացված հիմնապաշարների վարում. 
ապրանքների ցուցադրում. հաղորդագրությունների 
գրառում (գրասենյակային աշխատանքներ). 
հասա րակական կարծիքի հետազոտում. շուկայի 
ուսումնասիրություն. գործնական տեղեկա տվու-
թյուն. առևտրային տեղեկատվություն և խոր-
հուրդ ներ սպառողներին. հետա զոտու  թյուններ 
գործ արարության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
կոնյունկ տուրային (իրավիճակի, իրա դրու-
թյան) հետա  զոտություններ. շուկայա  գիտական 
(մար քե    թին    գա յին) հետա     զոտու   թյուն ներ. 
աշխա      տա      կից    ների հաս տիքների համա լրում. 
խորհրդա        տվություն գործ   արա րու թյան (բիզ նեսի) 
կազմա   կերպման և կառա վարման հարցերով.  
խորհրդա  տվություն գործարարության (բիզնեսի) 
կառավարման հարցերով. խորհրդատվություն 
աշխատակիցների անձնակազմը կառավարելու 
հարցերով. մասնագիտական խորհրդատվություն 
գործարարության (բիզնեսի) ասպարեզում. 
մարքեթինգ (շուկայավարում). կառավարում 
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ստեղծա գործական գործարարության (բիզնեսի) 
ասպա րեզում. գործարար (բիզնես) կառավարում 
մարզիկների համար. կենսագրության հակիրճ 
գրության կազմում այլ անձանց համար. գովազդային 
սցենարների տեքստերի կազմում. մամուլի 
տեսություն. գովազդային նյութերի նորացում. 
տվյալների էլեկտրոնային հիմնապաշարներում 
տվյալների նորացում և պահում. ցուցահանդեսների 
կազմակերպում առևտրային կամ գովազդային 
նպատակներով. լրագրերի բաժանորդագրության 
կազմա կերպում երրորդ անձանց համար. 
նորաձևության ցուցադրության կազմա կերպում 
գովազդային նպատակներով. առևտրական 
ցուցահանդեսների կազմակերպում առևտրային 
կամ գովազդային նպա տակներով. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
առևտրային գործունեության գնահատում. 
օգնություն գործարարության (բիզնեսի) կառա-
վարման հարցերում. օգնություն առևտրային 
կամ արդյունա  բերական ձեռնար կությունների 
կառա   վարման հարցերում. առևտրային միջնոր-
դություն (ծառայություն). գործարար (բիզնես) և 
առևտրային հարաբերությունների ոլորտներում 
տեղեկատվության տրամադրում. գործարար 
(բիզնես) տեղեկատվության տրամադրում վեբ-
կայքերի միջոցով. տնտեսական կանխատեսում. 
վաճառքի օժանդակություն երրորդ անձանց 
համար. գովազդային ֆիլմերի արտադրություն. 
գովազդային տեքստերի հրատարակում. 
ռադիոգովազդ. ազդագրերի փակցնում արտաքին 
գովազդ. նմուշների տարածում. գովազդային 
նյութերի առաքում. գովազդային տեքստերի 
խմբագրում. գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ 
համակարգչային ցանցում. գովազդ փոստով. 
հեռուստագովազդ. տվյալներ գործարարական 
գործառնությունների մասին. տեղեկատվության 
կանոնակարգում տվյալների համակարգչային 
բազաներում. խորհրդատվություն գործարարության 
(բիզնեսի) կառավարման հարցերով. առևտրային 
գործարքների համաձայնեցում և եզրափակում 
երրորդ անձանց համար. հեռուստամարքեթինգի 
ծառայություններ. ծախսերը փոխհատուցող 
ծրագրերի առևտրային (կոմերցիոն) կառավարում 
երրորդ անձանց համար. ծառայություններ 
հասարակական հարաբերությունների բնագա-
վառում հանդիպումների մասին հիշեցնելու 
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթներ). 
ձեռնարկությունները տեղափոխելու հետ կապված 

ծառայություններ. հանդիպումները ծրագրելու 
ծառայություններ (գրասենյակային գործառույթներ). 
գների համե մատման ծառայություններ. սպառող-
ների հավատարմության ծրագրերի կառա վարում.  
ործնական փորձաքննություն գործարարության 
(բիզնեսի) արդյունավետության փորձաքննական 
ծառայություններ.

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

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

(210) 20170756
(220) 22.05.2017
(730) «Արաքս-2» արտադրական կոոպերատիվ, 
Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ակունք, Շահումյան 
44, AM 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթնամթերք:

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

(210) 20170758
(220) 22.05.2017
(730) Մաթթել, Ինք., US 
(540) 

(511) 
դաս 9. հեծանիվների սաղավարտներ. 

սպորտային սաղավարտներ. տեսախաղերի համա-
կարգչային ծրագրեր. ռադիոհաղորդիչներ. համա-
կարգիչներ. տեսաերիզներ. DVD-ներ. CD-ներ. 
արևային ակնոցներ. ակնոցներ. կոնտակտային 
ոսպնյակներ. մագնիսներ. հեռախոսներ. հեռա-
խոսների պատյաններ. մագնիսական քարտեր. 
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էլեկտրոնային խաղեր. ռադիո–տեսադայակ. համա-
կարգչային ծրագրեր. ներբեռնվող համակարգչային 
ծրագրային հավելվածներ. բջջային հեռախոսներ. 
լուսանկարչական ապարատներ. մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմեր. կինոժապավեններ. կշեռքներ երեխաների 
համար. էլեկտրոնային օրագիր. անձնական լեփթոփ 
համակարգիչների պատյաններ. ականջակալներ. 
լողի ակնոցներ. լողի բաճկոններ. փրկարար 
բաճկոնակներ. սուլիչներ.

դաս 16. գրենական պիտույքներ. օրացույցներ. 
ամսա գրեր. ինքնա սոսնձվող պիտակ ներ (գրա-
սենյակային). լուսա նկարչական ալբոմներ. ծեփելու 
համար կավ. դրոշմակներ (կնիքներ). նվեր քարտեր. 
փաթեթավորման թուղթ. նվեր տոպրակներ թղթից 
կամ պլաստիկից. գրչատուփեր. մատիտներ. 
գրիչներ. մարկերներ. գունամատիտներ. ծալա-
մեքենաներ (գրասենյակային). թղթե տոնական 
զարդարանքներ. թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. գրքեր. 
թղթե դրոշներ. թղթե ժապավեններ. բլոկնոտներ 
(նոթատետրեր). ամսագրեր.

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

դաս 28. խաղալիքներ. տիկնիկներ. հագուստ 
տիկնիկների համար. խաղալիք մեքենաներ. խաղեր. 
թղթախաղեր. նոր տարվա զարդարանքներ. 
գնդակներ. սպորտային պարագաներ. փուչիկներ. 
պինատներ. խաղալիք կենդանիներ. էլեկտրոնային 
խաղալիքներ. անվավոր տախտակներ սահելու 
համար. թռչող սկավառակներ (խաղալիքներ). 
չմուշկներ. անվավոր չմուշկներ. բեյսբոլի ձեռնոցներ. 
սահնակներ (սպորտային պարագաներ). խաղալիք 
պատկերաքանդակներ. խաղալիք խոհանոցային 
սպասք. խաղալիք կոնստրուկտորներ. խաղալիք 
կախարդական փայտիկներ. երեխաների խաղալիք 
կոսմետիկա. տիկնիկի կահույք. օդապարուկներ. 
բասկետբոլի գնդակներ. ֆուտբոլի գնդակներ. 
խաղալիք գնացք. խաղալիք ինքնաթիռ. 
ձկնորսական կարթեր. սերֆինգի տախտակներ. 
ինքնագլորներ (խաղալիքներ). ջրային ներքնակներ 
հանգստի համար. գեղադիտակներ. թենիսի 
ձեռնաթիակներ (ռակետներ). թենիսի գնդակներ. 
չխչխկաններ (խաղալիքներ).

դաս 41. առցանց զվարճություններ. 
կենդանի բեմական ներկայա ցումներ. առցանց 
խաղեր. հերոսների կերպարներով հանրային 
ներկայացումներ. զվարճությունների ծառայություն. 
հեռուստա շոուներ. կենդանի թաթերական 

ներկայա ցումներ. առցանց էլեկտրոնային հրատա-
րակումն երի տրամադրում, ոչ ներբեռնվող. շոուների 
կամ ցուցահանդեսների կազմակերպում. խաղալիք-
ների վարձույթ. խաղերի վարձույթ:

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

(210) 20170759
(220) 22.05.2017
(730) Մաթթել, Ինք., US 
(540) 

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

լուսանկարչական, կինեմատո գրա ֆիական, 
օպտի  կա կան, կշռ ման, չափման, ազդանշանման, 
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման 
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա կանության 
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, կուտակ-
ման, կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր 
և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, 
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. 
մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման 
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-
ներ և տեղեկատվության այլ թվային կրիչներ. 
կանխավճարով աշխատող ապարատների մեխա-
նիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ 
մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման սարքա-
վորումներ և համակարգիչներ. համակարգչային 
ծրագրային ապահովում. կրակմարիչներ. 
հեծանիվների սաղավարտներ. սպորտային 
սաղա վարտներ. տեսախաղերի համակարգչային 
ծրագրեր. ռադիոհաղորդիչներ. համակարգիչներ. 
տեսաերիզներ. CD-ներ. արևային ակնոցներ. 
ակնոցներ. կոնտակտային ոսպնյակներ. մագնիս-
ներ. հեռախոսներ. հեռա խոսների պատյաններ. 
մագնիսական քարտեր. էլեկտրոնային խաղեր. 
ռադիո–տեսադայակ. համակարգչային ծրագրեր. 
ներ բեռնվող համա կարգչային ծրա գրային 
հավելվածներ. բջջային հեռախոսներ. լուսա-
նկարչական ապարատներ. մուլտիպլիկացիոն 
ֆիլմեր. կինոժապավեններ. կշեռքներ երեխաների 
համար. էլեկտրոնային օրագիր. անձնական լեփթոփ 
համակարգիչների պատյաններ. ականջակալներ. 
լողի ակնոցներ. լողի բաճկոններ. փրկարար 
բաճկոնակներ. սուլիչներ.
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դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
և գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստմասսայե թերթեր, ժապավեններ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. 
գրենական պիտույքներ. օրացույցներ. ամսագրեր. 
ինքնասոսնձվող պիտակներ (գրասենյակային). 
լուսանկարչական ալբոմներ. ծեփելու համար 
կավ. դրոշմակներ (կնիքներ). նվեր քարտեր. 
փաթեթավորման թուղթ. նվեր տոպրակներ թղթից 
կամ պլաստիկից. գրչատուփեր. մատիտներ. 
գրիչներ. մարկերներ. գունամատիտներ. ծալա-
մեքենաներ (գրասենյակային). թղթե տոնական 
զարդարանքներ. թղթե անձեռոցիկներ. թղթե 
անձեռոցիկներ գրիմը հեռացնելու համար. գրքեր. 
թղթե դրոշներ. թղթե ժապավեններ. 

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր 
պահպանման և փոխադրման համար. չմշակված 
կամ մասնակի մշակված եղջյուր, ոսկոր, փղոսկր 
կամ սադափ. խեցի. ծովի փրփուր. սաթ. բարձեր. 
բազմոցի բարձեր. ճոճաթոռներ մանուկների և 
երեխաների համար. մանկական ցատկագոտիներ. 
բարձր աթոռներ. ճաղափակոցներ. գրասեղան. 
լրացուցիչ նստելատեղեր. մանկական նստոցներ. 
ելարաններ. մահճակալներ. ճոճվող բազկաթոռ. 
բարուրելիս երեխաների տակ գցելու փռոցներ. 
մանկական քայլավարժանքի սայլակներ. 
կախարաններ հագուստի համար. սեղան. փչովի 
ներքնակներ, բացառությամբ բժշկականի. արկղեր 
խաղալիքների համար. հյուսած զամբյուղներ 
հագուստի համար.  

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկարասի 
և սպասք. սանրեր և սպունգներ. խոզանակներ, 
բացառությամբ վրձինների. խոզանակների պատ-
րաստման նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների 
համար. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
ապակի, բացառությամբ շինարարական ապակու. 
ապակյա, հախ ճապակյա և ճենապակյա իրեր. 
վրձիններ. ատամի խոզանակներ. ամանեղեն. 
տուփեր նախաճաշի համար. ճենապակյա 
արձանիկներ. ափսեներ. գավաթիկներ. ճաշ-
ամաններ. գավաթներ. աղբամաններ. ձողիկներ. 

շիշ ջրի համար. սպունգներ. տարողություններ 
սննդամթերքի համար. սանրեր. կաղապարներ 
թխվածքի համար. օճառի բաշխիչներ. տափաշշեր. 
ատամի խոզանակների բռնիչներ. ճանճասպաններ. 
պիտոյատուփեր զբոսախնջույքների համար. 
դույլեր սառույցի համար. խեցեգործական իրեր. 
մեկանգամյա օգտագործման անձեռոցիկների 
տուփեր. արևորսիչներ (արվեստի գործ ապակուց). 
սափորներ. աղբի տոպրակներ խանձարուրների 
համար և բաշխիչ ներ. մանկական լոգարաններ.

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

դաս 28. խաղեր, խաղալիքներ. ապարատներ 
տեսախաղերի համար. մարմնամարզական և 
սպորտային իրեր. տոնածառի զարդեր. տիկնիկներ. 
հագուս տ տիկնիկ ների համար. խաղա լիք մեքե-
նաներ. թղթա խաղեր. նոր տարվա զարդարանքներ. 
գնդակներ. սպորտային պարագաներ. փուչիկներ. 
պինատներ. խաղալիք կենդանիներ. էլեկտրոնային 
խաղալիքներ. անվավոր տախտակներ սահելու 
համար. թռչող սկավառակներ (խաղալիքներ). 
չմուշկներ. անվավոր չմուշկներ. բեյսբոլի ձեռնոցներ. 
սահնակներ (սպորտային ապրանքներ). խաղալիք 
պատկերաքանդակներ. խաղալիք խոհանոցային 
սպասք. խաղալիք կոնստրուկտորներ. խաղալիք 
կախարդական փայտիկներ. երեխաների խաղալիք 
կոսմետիկա. տիկնիկի կահույք. օդապարուկներ. 
բասկետբոլի գնդակներ. ֆուտբոլի գնդակներ. 
խաղալիք գնացք. խաղալիք ինքնաթիռ. 
ձկնորսական կարթեր. սերֆինգի տախտակներ. 
ինքնագլորներ (խաղալիքներ). գեղադիտակներ. 
թենիսի ձեռնաթիակներ (ռակետներ). թենիսի 
գնդակներ. չխչխկաններ (խաղալիքներ). մանկական 
ճոճանակ. գնդեր ձյան փաթիլներով. ջրային 
ներքնակներ հանգստի համար.

դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 
ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում. 
առցանց զվարճություններ. կենդանի բեմական 
ներկայացումներ. առցանց խաղեր. հերոսների 
կերպարներով հանրային ներկայացումներ. 
զվարճու թյուն ների ծառայություն. հեռուստաշոուներ. 
կենդանի թաթերական ներկայացումներ. առցանց 
էլեկտրոնային հրատարակումների տրամադրում, 
ոչ ներ բեռնվող. շոուների կամ ցուցահանդեսների 
կազմակերպում. խաղալիքների վարձույթ. խաղերի 
վարձույթ: 

--------------
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(210) 20170788
(220) 26.05.2017
(730) «Վլադմարկ» ՍՊԸ, Երևան, Օրբելի 
եղբայրների 6, տարածք 148, AM 
(540) 

(511) 
դաս 36. ֆինանսավարկային ծառայություններ, 

առցանց ֆինանսական խորհրդատվության 
տրամադրում, ֆինանսական հարցերով տեղեկա-
տվության տրամադրում, դրամավարկային գործ-
առնու թյուն ներ:

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

(210) 20170789
(220) 26.05.2017
(730) «Գ.Ա.Պ.Ա.» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 42, 8, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 25. հագուստ.
դաս 35. հագուստի վաճառք:

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

(210) 20170796
(220) 26.05.2017
(730) Հասմիկ Մովսեսյան, Երևան, Անդրանիկի 
փ., շ. 102, բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. ալբոմներ. ազդագրեր. պլակատներ. 

բլոկնոտներ (նոթատետրեր). ամսագրեր 
(պարբերական). գրաֆիկական (գծանկարչական) 
պատկերներ. օրացույցներ. նկարներ. նկարներ 
շրջանակված կամ չշրջանակված. գրքեր. 
ուսուցողական նյութեր (բացառությամբ սարքերի). 
ասեղնագործության նմուշներ (սխեմաներ). 
յուղանկարատիպեր. շնորհավորական բացիկներ. 
փոստային բացիկներ. օֆորտներ. թղթե տոպրակներ. 
տակդիր-գորգիկներ աշխատասեղանի համար. 
տպագիր արտադրանք. արվեստի վիմագրական 
ստեղծա գործություններ. գրաֆի կական վեր-
արտադրություններ. լուսափորագրանկարներ. 
լուսա նկարներ. խորհրդանշաններ (թղթե կնիքներ). 
էստամպ ներ (փորագրանկարների արտատիպներ). 
պիտակ ներ, բացառությամբ գործվածների.

դաս 18. քսակներ. դրամապանակներ.
դաս 20. ծեփակերտ զարդաքանդակներ 

նկարների շրջանակների համար. բազմոցի բարձեր. 
շրջանակներ նկարների համար.

դաս 24. սեղանի նեղ սփռոցիկներ. նախշավոր 
կտոր ուղեգորգերի (ուղելաթերի) համար. վարա-
գույրներ մանածագործվածքից կամ պլաստ-
մասսայից. շղարշե վարագույրներ. սեղանի ոչ թղթե 
շրջանաձև անձեռոցիկներ. սպասքի տակ դրվող 
ոչ թղթե անձեռոցիկներ. սեղանի անձեռոցիկներ 
մանածագործվածքից. սփռոցներ, բացառությամբ 
թղթից պատրաստվածների.

դաս 25. շարֆեր (պարանոցի թաշկինակներ). 
տաբատներ. քողեր (հագուստ). փողկապներ. 

ժապավենակապ փողկապներ լայն եզրերով. 
տրիկոտաժեղեն. գլխանոցներ (հագուստ). կաշնե-
ներ. կոստյումներ. վերնազգեստ. սպորտային 
տրիկոտաժեղեն. լողազգեստներ. դիմակահանդեսի 
կոստյումն եր. լողափի զգեստներ. բաճկոններ 
(հագուստ). բրդյա բաճկոններ (հագուստ). շքա-
զգեստներ (սպասավորների). թիկնոցներ. խույրեր 
(եկեղեցական գլխարկ). պատրաստի հագուստ.
հագուստ. վերարկուներ. գլխակապեր (հագուստ). 
պոնչոներ. գոտիներ (հագուստ). գոտի-քսակներ 
(հագուստ). նորածնի օժիտ (հագուստ). սարիներ. 
տրիկոտաժե հագուստ. թասակներ (գլխարկ). 
չալմաներ. գլխարկներ. գոգնոցներ (հագուստ). 
կարճաթև (t-աձև) մայկաներ. խալաթներ. շալեր. 
գլխարկներ. գդակներ. շարֆեր. շրջազգեստներ.

դաս 26. ժաբոներ (ժանյակավոր իրեր). 
հերակալներ. ճարմանդներ իրանակալների համար. 
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ճարմանդներ հագուստի համար. ճարմանդներ 
գոտիների համար. կպչուկ - ճարմանդներ. 
կայծակ - ճարմանդներ. կայծակ - ճարմանդներ 
պայուսակ ների համար. տարբերանշաններ. ոչ 
ազնիվ մետաղներից. տաքացնելու միջոցով կպչող 
(սոսնձվող) դեկորատիվ և մանածագործական իրեր 
(արդուզարդի ապրանքներ). ոսկով ասեղնագործված 
իրեր. արծաթով ասեղնագործած իրեր. հագուստի 
կեղծ զարդարանքներ. մազակապեր. թևկապեր. 
ժապավեններ վարագույրների համար. ճարմանդներ 
(հագուստի պարագաներ). ճարմանդներ կոշիկների 
համար. կոճակներ. կոճակ-խորհրդանշաններ. 
զարդարանքներ հագուստի համար. ոչ թանկարժեք 
մետաղ ներից զարդարանք ներ գլխարկ ների համար.

դաս 27. պաստառներ. գորգեր. մանածա-
գործական պաստառներ.

դաս 35. գովազդային նյութերի նորացում. 
նորաձևության ցուցադրության կազմակերպում 
գովազդային նպատակներով. առևտրական ցուցա-
հանդեսների կազմակերպում առևտրային կամ 
գովազդային նպատակներով. ցուցափեղկերի 
ձևավորում. գովազդային նյութերի ձևավորում. 
գովազդ. ինտերակտիվ գովազդ համակարգչային 
ցանցում. մանեկենների ծառայություններ ապրանք-
ները գովազդելու կամ խրախուսելու համար:

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

(210) 20170802
(220) 29.05.2017
(730) Ամուաժ ԷսԷյՕուՍի, OM 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական օճառներ. օծանելիքային 

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

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

(210) 20170807
(220) 29.05.2017

(730) «Արսանա» ՓԲԸ, Երևան, Չարենցի փող. 
27/10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, բժշկա-

կան և անաս նա   բուժական պատ րաստուկներ. 
հիգիե  նիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնաբուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային 
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների համար. 
սպեղա նալաթեր, վիրա կապման նյու թեր. ատամ-
նա    լցման և ատամն երի ծեփա    պատճեններ 
պատ  րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման 
պատրաստուկ ներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ. 
դեղա  գոր ծական և հիգիենիկ պատ րաստուկներ:

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

(210) 20170809
(220) 30.05.2017
(730) «Ռեսթ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի նրբ., 
շ. 5ա, բն. 9, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170810
(220) 30.05.2017
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(730) «Վայք գրուպ» ՓԲԸ, Վայոց Ձորի մարզ, ք. 
Վայք, Մոզ 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինի:

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

(210) 20170820
(220) 01.06.2017
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170821
(220) 01.06.2017
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170827
(220) 06.06.2017
(730) «Ռոլֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Բագրատունյաց 
25/27, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. հպաոսպնյակներ. ուղղիչ ոսպնյակներ 

(օպտիկա). օպտիկական ոսպնյակներ. օպտի-
կական հավելա դիր ոսպնյակներ. լուսա հավաք 
ոսպնյակներ. օկուլյարներ (ակնապակիներ). 
ակնոցներ (օպտիկա). արևապաշտպան ակնոց-
ներ. սպորտային ակնոցներ. քթակնոցներ 
(պենսնե). ակնոց ների շրջա նակներ. քթակնոցների 
(պենսնե) շրջանակներ. ակնոց ների ապակիներ. 
օպտիկական ապակիներ. հպաոսպնյակների 
պատյան ներ. ակնոցների պատյաններ. քթակ-
նոցների պատյաններ. քթակնոց ների շղթաներ. 
քթակնոցների քուղեր.

դաս 25. հագուստ. պատրաստի հագուստ. 
շարֆեր. շալեր. գլխարկներ. վզպատներ. հովարներ 
գյխարկ ների համար. գլխակապեր (հագուստ). 
գոտի-քսակներ (հագուստ). ձեռնոցներ (հագուստ).

դաս 35. մեծածախ և մանրածախ առևտուր. 
ապրանքների ցուցադրում:

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

(210) 20170829
(220) 06.06.2017
(730) «Մեդիֆորմ» Ս.Ա., GR 
(540) 

(511) 
դաս 5. խանձարուրներ, խանձարուրներ 

անմիզա   պահությամբ տառա պող ների համար, 
բամբա կյա կտորներ բժշկական (բուժական) նպա-
տակների համար:

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

(210) 20170837
(220) 07.06.2017
(730) «Կոնտի-ռուս» բաժնետիրական 
ընկերություն, RU 
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(540) 

(511) 
դաս 30. շաքար. հրուշակեղեն գետնընկույզի 

հիմքով. հացաբուլկեղեն. վաֆլիներ. հրուշակեղեն. 
աղանդեր (հրուշակեղեն). մրգային դոնդող (հրուշա-
կային). մարշմելոու. կարամելներ (կոնֆետներ). 
պաստեղներ (հրուշակեղեն). հրուշակեղեն քաղցր 
խմորից, առավելապես խորիզով. քաղցրավենիք. 
կրեկերներ. հրուշակեղեն նոր տարվա տոնածառերը 
զարդարելու համար. մատուտակի կոնֆետներ 
(հրուշա կեղեն). սառնա շաքար (նաբաթ). նշա-
կարկան  դակներ. հրուշակեղեն նշի հիմքի վրա. 
շոկոլադային մուսեր. անանուխի կոն ֆետներ. 
թխվածքա բլիթ. կուտապներ. քիշ. պոմադ կաներ 
(հրու շա կեղեն). պրալինե. քաղցրաբլիթներ. պուդինգ 
(քաղցրա  կուտապ). ռահատ լոխում. բրնձային 
բլիթներ. տարտեր (մրգա-բանջա  րեղենային 
կարկան    դակներ). պետիֆուրներ (հրուշակներ). 
հալվա. քաղցրա վենիքից պատրաստված զարդա-
րանքներ տորթերի համար. շոկոլադե զարդա-
րանքներ տորթերի համար. կոնֆետներ. շոկոլադ։

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

(210) 20170839
(220) 07.06.2017
(730) «Մեդիֆորմ» Ս.Ա., GR 
(540) 

(511) 
դաս 5. խանձարուրներ, խանձարուրներ 

անմիզա  պահու թյամբ տառապողների համար, 
բամբա կյա կտորներ բժշկական (բուժական) 
նպատակների համար:

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

(210) 20170841
(220) 08.06.2017
(730) Սասան Ղանբարիքաքավանդի, IR 

(540) 

(511) 
դաս 16. գրենական պիտույքներ:

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

(210) 20170843
(220) 08.06.2017
(730) «Մատադեռո սելարս» ՍՊԸ, Երևան, 
Մոսկովյան 8, բն. 22ա-23, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. գինիներ:

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

(210) 20170844
(220) 08.06.2017
(730) «Աննալանա» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գ. 
Բաղրամյան, Կոմիտասի 65, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. մաստակ:

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

(210) 20170845
(220) 08.06.2017
(730) Արսինե Աղաջանյան, Երևան, Ավան, 
Դուրյան 45, բն. 20, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ:

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

(210) 20170860
(220) 12.06.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգ Գևորգյան 
Վոլոդյայի, Արմավիրի մարզ, 0918, գ. Արմավիր, 
փ. 13, տուն 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ 

նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքր-
ման, ողորկ ման (փայլեցման), ճարպա   զերծման և 
հղկա  մշակման համար. օճառներ. օծանելիք, եթե-
րային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոն ներ 
մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.

դաս 5. դեղագործական արտադրանք, բժշկա-
կան և անասնա բու ժական պատ  րաստուկներ. 
հիգիե   նիկ պատ րաստուկներ բուժական նպատակ-
ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական 
կամ անասնա բուժական նպատակների համար, 
մանկական սնունդ. կենսաակտիվ սննդային հավե-
լումներ մարդկանց և կենդանիների համար. սպեղա-
նալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնա լցման 
և ատամների ծեփապատճեններ պատ րաստելու 
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու 
կենդանիների ոչնչացման պատ րաստուկներ. 
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզանակներ, բացառությամբ վրձինների. խոզա-
նակ ների պատրաստման նյութեր. իրեր մաքր ման 
նպատակների համար. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի, բացառությամբ շինարա րական 
ապակու. ապակյա, հախճ ապակյա և ճենա  պակյա 
իրեր.

դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ.ապարատներ 
տեսա խա ղերի  համար. մարմնա մարզական և 
սպոր տային իրեր. տոնածառի զարդեր.

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

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

դաս 31. չմշակված կամ չվերամշակված 
գյուղա  տնտեսական, ակվա կուլտու րական, այգե-
գործական և անտառային մթերքներ. չմշակված 
կամ չվերա մշակված hացահատիկ և սերմեր. 
թարմ մրգեր, բանջարեղեն և թարմ խոտաբույսեր. 
բնական բույսեր և ծաղիկներ. սոխուկներ, տնկիներ 
և սերմեր. կենդանի կենդանիներ. կերեր և 
ըմպելիքներ կենդանիների համար. ածիկ.

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

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 
գարեջրի).

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

գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրասենյակային ծառայություններ.

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

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

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

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

(210) 20170861
(220) 12.06.2017
(730) «Արմենիա վայն» գործարան ՍՊԸ, 
Երևան, Չկալովի 43, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170862
(220) 12.06.2017
(730) Էդուարդ Մելքոնյան, Երևան, 
Արհեստավոր ների 109, AM 
(540) 

(511) 
դաս 21. թղթե կամ պլաստմասսայե բաժակներ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, սուրճի 

փոխարինիչներ.
դաս 37. սարքավորումների տեղակայում.
դաս 43. սրճարանների ծառայություններ, 

սննդա մթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառա յություններ:

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

(210) 20170865
(220) 13.06.2017
(730) «Երևանի պետական համալսարանի 
շրջանավարտ ների միավորում» հասարա-
կական կազմա կերպու թյուն, Երևան, Ալեք 
Մանուկյան 1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. սպորտային կենտրոնների ծառայու-

թյուն ներ:
--------------

(210) 20170866
(220) 13.06.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն:

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

(210) 20170867
(220) 13.06.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն: 

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

(210) 20170868
(220) 13.06.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն: 

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

(210) 20170869
(220) 13.06.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն:

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

(210) 20170870
(220) 13.06.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն: 

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

(210) 20170871
(220) 13.06.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն: 

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

(210) 20170872
(220) 13.06.2017
(730) Ստյոպա Ծառուկյան, Կոտայքի մարզ, գ. 
Առինջ, Բ թաղ., 5-րդ փ., տուն 8, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ, 

սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապահովման 
ծառայություն: 

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

(210) 20170873
(220) 13.06.2017
(730) Գարաբետ Նոխուդյան, Երևան, 
Անտառային 172, բն. 4, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20170874
(220) 13.06.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արամ Դանիելյան 
Ռոմանի, Երևան, Քաջազնունի 14, բն. 53, AM 
(540) 

(511) 
դաս 41. մանկական զվարճանքի կենտրոն:

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

(210) 20170875
(220) 13.06.2017



ԳՅՈՒՏԵՐ

7575

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
  № 07/1

03 .07 . 20 17

(730) ԷյչՓի Հյուլիթ Փեքարդ Գրուփ ԼԼՔ, 
Դելավեր նահանգի ՍՊԸ, US 
(540) 

(511) 
դաս 9. համակարգիչներ, անձնական համա-

կար գիչներ, անձնական լեփթոփ համա կարգիչներ, 
դյուրակիր համա կարգիչներ (նոթբուքեր), սեղանի 
անշարժ համա  կարգիչներ, պլանշետային համա-
կարգի չներ, համա կարգչային սարքա վորումներ, 
գրպանի համակարգիչներ, համա կարգիչների 
կից սարքեր, այդ թվում՝ «մկնիկ» տեսակի 
մանիպուլյատորներ, համակարգչային մոնիտորներ 
և դիսփլեի էկրաններ, շարժական հեռախոսներ, 
սմարթֆոններ, ֆաբլեթներ.

դաս 35. համակարգիչների, պլանշետային 
համա կարգիչների, համա կարգչային սարքավորում-
ների և համա կարգիչների կից սարքերի  մանրած ախ 
վաճառքի ծառայություններ առցանց խանութների 
միջոցով. համակարգիչների, պլանշետային համա-
կարգիչների, համակարգչային սարքա վորումների 
և համակարգիչների կից սարքերի մանրա-
ծախ վաճառքի ծառայություններ շարժական 
խանութների միջոցով. համակարգչային ապրանք-
ներ և ծառա յություններ վաճառողներին և գնորդ-
ներին վեբկայքերում տեղերի տրամադրում՝ 
առցանց վաճառքի նպատակով:

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

(210) 20170876
(220) 13.06.2017
(730) Սավենսիա ՍԱ, FR 
(540) 

(511) 
դաս 29. կաթ, պանիր և կաթնամթերք, 

սննդային յուղեր և ճարպեր:
--------------

(210) 20170877
(220) 13.06.2017
(730) «Պրո լոջիստիկ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Վաղարշյան 1/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170878
(220) 13.06.2017
(730) «Պրո լոջիստիկ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Վաղարշյան 1/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170879
(220) 13.06.2017
(730) «Պրո լոջիստիկ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Վաղարշյան 1/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170880
(220) 13.06.2017
(730) «Պրո լոջիստիկ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Վաղարշյան 1/2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------
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(210) 20170881
(220) 13.06.2017
(730) «Պրո լոջիստիկ» ՍՊԸ, Երևան, Վ. 
Վաղարշյան 1/2, AM
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170882
(220) 14.06.2017
(730) Վիկտորիա Էդուարդի Հարությունյան, 
Երևան, Դավիթաշեն, 1-ի թաղ., 351, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
(554) Ծավալային նշան

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

(210) 20170884
(220) 14.06.2017
(730) Մարգարիտա Բահրազյան, Երևան, 
Մաշտոցի 3, բն. 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. տոնային քսուկ, դիմափոշի, աչքի 

մատիտ, սևաներկ, շրթներկ, ստվերաներկ.
դաս 35. դիմահարդարման պարագաների 

խանութ.
դաս 44. դիմահարդարում:

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

(210) 20170885
(220) 14.06.2017
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(540) 

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

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումն երի կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինոստուդիաների 
ծառա յություններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռուստա -
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշ տության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմա կերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային հոլովակ-
ների. սցենարների գրելու ծառայություններ բացի 
գովազդա յիններից. շոու ծրագրեր: 

--------------
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(210) 20170886
(220) 14.06.2017
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(540) 

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

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումն երի կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինոստուդիաների 
ծառա յություններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռուստա -
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշ տության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմա կերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային հոլովակ-
ների. սցենարների գրելու ծառայություններ բացի 
գովազդա յիններից. շոու ծրագրեր: 

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

(210) 20170887
(220) 14.06.2017
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(540) 

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

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումն երի կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինոստուդիաների 
ծառա յություններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռուստա -
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշ տության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմա կերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային հոլովակ-
ների. սցենարների գրելու ծառայություններ բացի 
գովազդա յիններից. շոու ծրագրեր: 

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

(210) 20170888
(220) 14.06.2017
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(540) 

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

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումն երի կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինոստուդիաների 
ծառա յություններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռուստա -
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշ տության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմա կերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային հոլովակ-
ների. սցենարների գրելու ծառայություններ բացի 
գովազդա յիններից. շոու ծրագրեր: 

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

(210) 20170889
(220) 14.06.2017
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(540) 

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

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումն երի կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինոստուդիաների 
ծառա յություններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռուստա -
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշ տության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմա կերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային հոլովակ-
ների. սցենարների գրելու ծառայություններ բացի 
գովազդա յիններից. շոու ծրագրեր: 

--------------
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(210) 20170890
(220) 14.06.2017
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(540) 

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

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումն երի կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինոստուդիաների 
ծառա յություններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռուստա -
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշ տության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմա կերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային հոլովակ-
ների. սցենարների գրելու ծառայություններ բացի 
գովազդա յիններից. շոու ծրագրեր: 

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

(210) 20170891
(220) 14.06.2017
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(540) 

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

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումն երի կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինոստուդիաների 
ծառա յություններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռուստա -
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշ տության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմա կերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային հոլովակ-
ների. սցենարների գրելու ծառայություններ բացի 
գովազդա յիններից. շոու ծրագրեր: 

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

(210) 20170892
(220) 14.06.2017
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի 
խճ. 1, AM 
(540) 

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

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումն երի կազմակերպում. 
տեսագրում. կրկնօրինակում. կինոստուդիաների 
ծառա յություններ. միկրոֆիլմերի ստեղծում. տեսա-
գրությունների մոնտաժում. ռադիո և հեռուստա -
տեսային ծրագրերի մոնտաժում. երաժշ տության 
ստեղծում. հեռուստատեսային և կինոսցենարների 
գրում. համերգների կազմակերպում և անցկացում. 
մրցույթների կազմա կերպում. հեռուստատեսային 
զվարճալի հաղորդումներ. կինոֆիլմերի արտա-
դրություն, բացառությամբ գովազդային հոլովակ-
ների. սցենարների գրելու ծառայություններ բացի 
գովազդա յիններից. շոու ծրագրեր: 

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

(210) 20170893
(220) 14.06.2017
(730) «Սաս հոլդինգ» ՓԲԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող. 18, AM 
(540) 

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

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

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

(210) 20170896
(220) 15.06.2017
(730) «Պանարմենիան մեդիա գրուպ» ՓԲԸ, 
Երևան, Եղվարդի խճ. 1, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 41. կրթություն. ուսումնական գործընթացի 

ապահովում. զվարճություններ. մարզական և 
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

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

(210) 20170898
(220) 15.06.2017
(730) Արամ Րաֆիկի Մելիքյան, Երևան, 0010, 
Կենտրոն, Սայաթ Նովա 25, բն. 14, AM 
(540) 

(511) 
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 

համահալվածքներ. հանքանյութեր. շինարարական 
մետաղյա նյութեր. շարժական մետաղյա կառուց-
վածքներ և շինու թյուններ. ոչ էլեկտրական 
սովորական մետաղյա ճոպաններ և լարեր. 
մետաղյա և երկաթակապ փոքր իրեր. մետաղյա 
բեռն արկղեր պահպանման և փոխադրման համար. 
անկիզելի պահարաններ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, 
սառեց ման, չորացման, օդափոխման, ջրա բաշխման 
և սանիտարա  տեխնի կական սարքեր.

դաս 16. թուղթ և ստվարաթուղթ. տպագրական 
արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխա-
տանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական 
և գրասենյակային պիտույքներ, բացառությամբ 
կահույքի. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ 
կենցաղային նպատակների համար. նյութեր 
նկարիչների և նկարչության համար. վրձիններ. 

ուսուցո ղական նյութեր և դիտողական ձեռնարկներ. 
պլաստ մասսայե թերթեր, ժապավեններ և 
տոպրակներ փաթեթավորման և կապոցավորման 
համար. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռնարկղեր պահ-
պա նման և փոխա դրման համար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված եղջյուր, ոսկոր, փղոսկր կամ 
սադափ. խեցի. ծովի փրփուր. սաթ.

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային 
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ. 
խոզա նակներ, բացառությամբ վրձինների. խոզա-
նակների պատրաստման նյութեր. իրեր մաքրման 
նպատակների համար. չմշակված կամ մասնակի 
մշակված ապակի, բացառությամբ շինարարական 
ապակու. ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա 
իրեր։

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

(210) 20170901
(220) 16.06.2017
(730) «Բաբելոնյան» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց 
16/1, բն. 32, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

--------------
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(210) 20170904
(220) 16.06.2017
(730) Վլադիմիր Սերգեյի Դանիլով, Երևան, 
Բրյուսովի 2/28, AM 
(540) 

(511) 
դաս 30. շոկոլադ, շոկոլադե կոնֆետներ, 

շոկոլադե մածուկ:
--------------

(210) 20170905
(220) 16.06.2017
(730) Արմեն Ղումաշյան, Արմավիրի մարզ, գ. 
Մերձավան, Երևանյան խճ., 2-րդ փակ. տուն 4, 
AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170906
(220) 16.06.2017
(730) Ե. & Ջ. Գալլո Վայնրի, US 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170907
(220) 19.06.2017
(730) «Ցիտո Ֆարմ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
1 թ., 45 շ., բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք, 

բժշկական և անասնա  բուժական պատրաստուկ-
ներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական 
նպա տակ ների համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր 
բուժական կամ անասնաբուժական նպատակների 
համար, մանկական սնունդ. կենսաակտիվ 
սննդային հավելումներ մարդկանց և կենդանիների 
համար. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. 
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ 
պատ րաստելու նյութեր. ախտա հանիչ միջոց-
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ-
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ։

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

(210) 20170908
(220) 19.06.2017
(730) «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ, ք. Երևան, 
Աբովյանց 42-2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. 

անասնա  բուժական ծառայություններ. մարդկանց և 
կենդանիների հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա-
յություն ներ. գյուղատնտեսական, այգե գործական և 
անտա ռային ծառայություններ:

--------------
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(210) 20170909
(220) 19.06.2017
(730) «Իմէքս գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Թբիլիսյան 
խճուղի 25, AM 
(540) 

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

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

դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց 
համահալվածքներ. հանքանյութեր. շինարարական 
մետաղյա նյութեր. շարժական մետաղյա կառուց-
վածքներ և շինու թյուններ. ոչ էլեկտրական 
սովորական մետաղյա ճոպաններ և լարեր. 
մետաղյա և երկաթակապ փոքր իրեր. մետաղյա 
բեռն արկղեր պահպանման և փոխադրման համար. 
անկիզելի պահարաններ.

դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչներ 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախա տեսվածների). մեքենա-
ների կցորդիչներ և փոխանց ման տարրեր 
(բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային 
միջոցների համար նախա տեսվածների). գյուղա-
տնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով 
կառավարվողների. ինկուբատորներ հավկիթների 
համար. առևտրի ավտոմատներ.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ (ձեռքով կառավարվող). 
դանակավոր իրեր, պատառաքաղներ և գդալներ. 
սառը զենք. ածելիներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, 
լուսանկարչական, կինեմատո գրաֆիական, օպտի-
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման 
(ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր 
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, 
միացման, փոխակերպման, կուտակման, կարգա-
վորման կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ. 
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման 
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական 

տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. 
խտա սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկատվության 
այլ թվային կրիչներ. կանխավճարով աշխատող 
ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային 
ապարատներ, հաշվիչ մեքենա ներ, տեղեկա-
տվության մշակման սարքավորումներ և համա-
կարգիչներ. համա կարգչային ծրագրային 
ապահովում. կրակմարիչներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու 
արտադրման, սննդա մթերքի ջերմա մշակման, 
սառեց ման, չորաց ման, օդափոխման, ջրաբաշխման 
և սանիտա րա տեխնիկա կան սարքեր.

դաս 17. չմշակված կամ մասնակի մշակված 
կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար և 
այդ նյութերի փոխարինիչներ. մասնակի մշակված 
պլաստմասսաներ և ռետիններ. խծուծման, խցման 
և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղական ճկուն 
խողովակներ.

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

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների 
շրջանակներ. ոչ մետաղական բեռն արկղեր պահ-
պանման և փոխադրման համար. չմշակված կամ 
մասնակի մշակված եղջյուր, ոսկոր, փղոսկր կամ 
սադափ. 

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

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում 
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական 
գործունեություն գործարարության ասպարեզում. 
գրա սենյակային ծառա յություններ. առևտուր, 
խանութ ներում մանրա մեծածախ առևտրի ծառա-
յություններ.

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

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

(210) 20170911
(220) 19.06.2017
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(540) 
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(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ. 

մաշկի խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
պարֆյու մե րիային արտա դրանք, օծանելիք, օդե-
կոլոններ և անուշա բույր արտադրանք անձնա կան 
օգտագործման համար:

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

(210) 20170912
(220) 19.06.2017
(730) Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բուսական ծագման բժշկական պատրաստուկներ 
վերին շնչուղիների հիվանդությունների, բորբոքված 
կոկորդի, հազի և մրսածության ախտանիշերի 
թեթևացման և կանխարգելման համար:

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

(210) 20170913
(220) 19.06.2017
(730) Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բուսական ծագման բժշկական պատրաստուկներ 
վերին շնչուղիների հիվանդությունների, բորբոքված 
կոկորդի, հազի և մրսածության ախտանիշերի 
թեթևացման և կանխարգելման համար:

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

(210) 20170914
(220) 19.06.2017
(730) Սիլագ ԳմբՀ Ինթըրնեշնլ, CH 
(540) 

(511) 
դաս 5. դեղագործական արտադրանք և 

բուսական ծագման բժշկական պատրաստուկներ 
վերին շնչուղիների հիվանդությունների, բորբոքված 
կոկորդի, հազի և մրսածության ախտանիշերի 
թեթևացման և կանխարգելման համար:

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

(210) 20170622
(220) 05.05.2017
(730) «Ա.Տ. Արխ-Իդեա» ՍՊԸ, Երևան, Բայրոնի 
6, բն. 21, AM 
(540) 

(511) 
դաս 1. անտիֆրիզներ (հակասառիչներ).
դաս 3. մաքրող և լվացող միջոցներ, սպասք 

լվանալու հեղուկ, օճառ, ապակիների մաքրման 
հեղուկ, սպիտակեցնող հեղուկ.

դաս 5. ախտահանիչ միջոց, մասնավորապես՝ 
ախտահանող հեղուկներ:

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

(210) 20170667
(220) 11.05.2017
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 
31, AM 
(540) 

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

ներ. ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հրուշա-
կեղեն և քաղցրավենիք. պաղպաղակ. շաքար, 
սառույց։

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

(210) 20170897
(220) 15.06.2017
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH 
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(540) 

(511) 
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ. ծխա-

խոտային արտադրանք. սիգարներ. սիգարետներ. 
սիգարիլներ. ծխախոտ սեփական սիգարետները 
փաթաթելու համար. ծխախոտ ծխամորճով ծխելու 
համար. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու ծխախոտ. 
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ 
(ոչ բժշկական նպատակ ներով օգտագործելու 
համար). էլեկտրոնային սիգարետներ. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք. սիգարետները կամ 
ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր և 
դրանց մասեր՝ տաքացման ընթացքում նիկոտին 
պարունակող աերոզոլի արտազատման համար. 
նիկոտին պարունակող   հեղուկ էլեկտրոնային 
սիգարետների համար. ծխելու պիտույքներ. 
սիգարետի թուղթ. ծխափողեր. սիգարետի 
զտիչներ. մետա ղական տուփեր ծխախոտի համար. 
սիգարետի տուփեր. մոխրամաններ. ծխամորճեր. 
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները փաթա-
թելու համար. վառիչներ ծխողների համար. լուցկի:

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

(210) 20170902
(220) 16.06.2017
(730) Արսեն Բոստանջյան, Երևան, Ձորափի 
5/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43.ռեստորանների ծառայություններ:

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

(210) 20170903
(220) 16.06.2017
(730) Արսեն Բոստանջյան, Երևան, Ձորափի 
5/1, AM 
(540) 

(511) 
դաս 43. ռեստորանների ծառայություններ:

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

(210) 20170915
(220) 19.06.2017
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս) 
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US 
(540) 

(511) 
դաս 34. սիգարետներ. անմշակ կամ մշակված 

ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք. ծխախոտի 
փոխարինիչներ, ոչ բուժական նպա տակների 
համար. սիգարներ. սիգարիլներ. վառիչներ 
ծխող ների համար. լուցկի. ծխելու պիտույքներ. 
սիգարետների պապիրոսաթուղթ. սիգա րետների 
գլանակներ. ֆիլտրեր  սիգա րետների համար. 
սիգարետներ փաթաթելու գրպանի սարքեր. ծխա-
խոտը թղթի գլանակների մեջ լցոնելու համար ձեռի 
սարքեր. էլետրոնային սիգարետներ. հեղուկներ 
էլեկտրոնային սիգարետների համար. տաքացվող 
ծխախոտային արտադրանք: 

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

(210) 20170916
(220) 19.06.2017
(730) «Էմ Բի Ջի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, 
Վրացական փ., 4-րդ նրբ. 5/1, բն. 26, AM 
(540) 
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(511) 
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով 

ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր 
բնակատեղով ապահովում:

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

(210) 20170920
(220) 20.06.2017
(730) Արփիկ Բարսեղյան, Երևան, 0028, Նիկոլ 
Դումանի 25, բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և այլ 

նյութեր լվացքի համար. պատ րաստուկներ մաքր-
ման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման և 
հղկամշակման համար. ոչ բուժական օճառներ. 
օծանելիք, եթերային յուղեր, ոչ բուժական կոսմե-
տիկական միջոցներ, ոչ բուժական լոսյոններ 
մազերի համար. ոչ բուժական ատամի փոշիներ և 
մածուկներ։

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

(210) 20170921
(220) 20.06.2017
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական միջոցներ. 

մաշկի խնամքի ոչ բուժական պատրաստուկներ. 
պարֆյումերիային արտադրանք, օծանելիք, օդե-
կոլոններ և անուշա բույր արտադրանք անձնական 
օգտագործման համար: 

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

(210) 20170922
(220) 20.06.2017
(730) Մերի Քեյ Ինք., Դելավեր նահանգի 
կորպորացիա, US 
(540) 

(511) 
դաս 3. ոչ բուժական կոսմետիկական միջոց-

ներ. մաշկի խնամքի ոչ բուժական պատ րաստուկ-
ներ. պարֆյումերիային արտադրանք, օծանելիք, 
օդեկոլոններ և անուշաբույր արտադրանք անձնա-
կան օգտա գործման համար: 

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

(210) 20170923
(220) 21.06.2017
(730) Ալիկ Հակոբյան, Գեղարքունիքի մարզ, գ. 
Նորատուս, Պ.Սևակի 6-րդ նրբ., տուն 3, AM 
(540) 

(511) 
դաս 11. սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեց-

ման և օդափոխման սարքեր.
դաս 29. սառեցված և չորացված մրգեր ու 

բանջարեղեն. մուրաբա, կոմպոտ. կաթ և կաթնա-
մթերք. 

դաս 30. սուրճ, թեյ, հրուշակեղեն և քաղցրա-
վենիք, պաղպաղակ և սառույց.

դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր, ոչ 
ալկոհոլային ըմպելիքներ և մրգահյութեր. 

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

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

(210) 20170926
(220) 21.06.2017
(730) «Ռուբին-օլիմպիա» ՍՊԸ, Երևան, Բարբյուսի 
67, բն. 22, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170927
(220) 21.06.2017
(730) «Ռուբին-օլիմպիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Բարբյուսի 67, բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։
--------------

(210) 20170928
(220) 21.06.2017
(730) «Ռուբին-օլիմպիա» ՍՊԸ, Երևան, 
Բարբյուսի 67, բն. 22, AM 
(540) 

(511) 
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ 

գարեջրի)։ 
--------------

(210) 20170930
(220) 21.06.2017
(730) «Դեվելանդոո» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի 
պող., շ. 15, բն. 141, AM 

(540) 

(511) 
դաս 42. ծրագրային ապահովման սպա-

սարկում. ծրագրային ապահովման մշակում. 
ծրագրային ապահովման արդիականացում. 
խորհրդա տվություն ծրագրային ապահովման 
հարցերով:

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

(210) 20170935
(220) 22.06.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Լիանա Հարու -
թյունյան, Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ, 3-րդ փ., տուն 
4, AM 
(540) 

(511) 
դաս 9. հաղորդալարեր, մալուխներ:

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

(210) 20170941
(220) 23.06.2017
(730) «Վիզավի տուր» ՍՊԸ, Երևան, Ալեք 
Մանուկյան 10, բն. 10, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տուրիստական գործունեություն:

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

(210) 20170980
(220) 30.06.2017
(730) «ՄՀՄ գրատուն» ՍՊԸ, Երևան, Րաֆֆու 
84/բ, AM 
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(540) 

(511) 
դաս 16. տետրեր:

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

(210) 20170981
(220) 30.06.2017
(730) «ՄՀՄ գրատուն» ՍՊԸ, Երևան, Րաֆֆու 
84/բ, AM 
(540) 

(511) 
դաս 16. տետրեր:

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

(210) 20170894
(220) 15.06.2017
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արեգնազ Գրիկյան 
Ռոմեոյի, Երևան, Ռոստոմի 80, AM 
(540) 

(511) 
դաս 35. ծաղկի վաճառք.
դաս 42. ծաղիկների ձևավորում:

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

(210) 20170338
(220) 10.03.2017
(730) «Աուտոմոստ» ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 
4-րդ թաղ., շ. 35, բն. 2, AM 
(540) 

(511) 
դաս 39. տրանսպորտային միջոցների 

փոխադրումներ:
--------------
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A01B 49/00     3111 A

A01D 23/00     3112 A

A23F 3/00     3113 A

A61C8/00     3114 A

A61K 36/00    3115 A

B23Q11/00     3116 A

B23B41/00     3116 A

C03C 8/00     3117 A

C04B 38/00     3118 A

C07C 229/00     3119 A

C07C3/00     3120 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը

Номер
патента

ՄԱԴ

МПК

A63F 11/00     489  U
G06F 7/00     489  U
A63H 33/00   490  U
E04H6/00     491  U
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№ 07/1 
03 .07 . 20 17

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղեկություններ
արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի

 և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения 
о регистрации договоров об уступке патентов и товарных 

знаков и лицензионных договоров

Գրանցում No 1913
Ապրանքային նշանի ֆրանչայզինգ
(11) Վկայական No IR709669, IR1000857, 
IR1047059, IR824396
73 (1) Իրավատեր Ֆրեյ Վիլ Ջի-Էմ-Բի-Էյչ ընդ 
Կո Քեյ-Ջի, Gumpendorfer Strasse 81, A-1060 
Wien, AT
73 (2) Օգտագործող «Պրոֆ Փիար» ՍՊԸ, 
Երևան, Հ. Հակոբյան 3/20, AM
73 (1) Լիցենզատու Ֆրեյ Վիլ Ջի-Էմ-Բի-Էյչ ընդ 
Կո Քեյ-Ջի, Gumpendorfer Strasse 81, A-1060 
Wien, AT
73 (2) Լիցենզառու «Պրոֆ Փիար» ՍՊԸ, 
Երևան, Հ. Հակոբյան 3/20, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            եզակի
Գործողության ժամկետը      24.03.2017թ.-ից 
մինչև 24.03.2022թ.:
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                            Հանրապետություն
Գրանցված է                         09.06.2017

_____________________

Գրանցում No 1914
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1771, 1772, 1330
73 (1) Իրավատեր Ջորջիո Բևերլի Հիլս, Ինք., 
Դելավերի նահանգ, One Procter & Gamble 
Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Էլիզըբեթ 
Արդըն Ինթըրնեշնլ, Ս.ա.ռ.լ., 28 chemin de Join-
ville, 1216 Cointrin, Geneva, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                        09.06.2017

_____________________

Գրանցում No 1915
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No IR814076
73 (1) Լիցենզատու   Պուբլիչնոյե 
ակցիոներնոյե օբշչեստվո Ստրախովայա 
Կոմպանիա «Ռոսգոսստրախ», Russian Federa-
tion, 140002, Moskovskaya oblast, Lyuberetskiy 
rayon, g. Lyubertsi, ul. Parkovaya, d. 3, RU
73 (2) Լիցենզառու “Ռոսգոսստրախ-Արմենիա” 
ԱՓԲԸ, Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 
                                            Հանրապետություն

Գրանցված է                         16.06.2017
_____________________

Գրանցում No 1916
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR814076
73 (1) Լիցենզատու  Պուբլիչնոյե ակցիոներնոյե 
օբշչեստվո Ստրախովայա Կոմպանիա 
«Ռոսգոսստրախ», Russian Federation, 140002, 
Moskovskaya oblast, Lyuberetskiy rayon, g. Lyu-
bertsi, ul. Parkovaya, d. 3, RU
73 (2) Լիցենզառու  “Ռոսգոսստրախ-
Արմենիա” ԱՓԲԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները  ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը             ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը       11.06.2023
Գործողության տարածքը      Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                          16.06.2017

_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գրանցում No 1917
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ 
հայտարարել
(11) Վկայական No 17674, 17675, 17676
73 (1) Լիցենզատու  Պուբլիչնոյե ակցիոներնոյե 
օբշչեստվո Ստրախովայա Կոմպանիա 
«Ռոսգոսստրախ», Russian Federation, 140002, 
Moskovskaya oblast, Lyuberetskiy rayon, g. Lyu-
bertsi, ul. Parkovaya, d. 3, RU
73 (2) Լիցենզառու  “Ռոսգոսստրախ-
Արմենիա” ԱՓԲԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.06.2017

_____________________

Գրանցում No 1918
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 17674, 17675, 17676
73 (1) Լիցենզատու  Պուբլիչնոյե ակցիոներնոյե 
օբշչեստվո Ստրախովայա Կոմպանիա 
«Ռոսգոսստրախ», Russian Federation, 140002, 
Moskovskaya oblast, Lyuberetskiy rayon, g. Lyu-
bertsi, ul. Parkovaya, d. 3, RU

73 (2) Լիցենզառու  “Ռոսգոսստրախ-
Արմենիա” ԱՓԲԸ, Երևան, Հյուսիսային 
պողոտա 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը            ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը      18.02.2021
Գործողության տարածքը     Հայաստանի

 Հանրապետություն
Գրանցված է                         16.06.2017

_____________________

Գրանցում No 1919
Ապրանքային նշանի իրավունքների 
փոխանցում
(11) Վկայական No 1871
73 (1) Իրավատեր  Քոմսեթ Քորփորեյշն, 
Կոլումբիայի նահանգ, 6801 Rockledge Drive, 
Bethesda, Maryland 20817 USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սեթքոմ 
Դայրեքթ Գավըրնմընթ, Ինք., Դելավերի 
կորպորացիա, 2550 Wasser Tarrace, Suite 
6000, Herndon, VA 20171, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը     Հայաստանի 

Հանրապետություն
Գրանցված է                         22.06.2017

_____________________
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Տեղեկություններ 
ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը դադարեցնելու մասին

Сведения

о прекращении правовой охраны товарного знака 

       1526            10.04.2017

      18191    26.06.2017

Գործողության 
դադարեցման 

թվականը

Дата 
прекращения 

действия 

Վկայագրի
համարը

Номер
свидетельства



ИЗОБРЕТЕНИЯИЗОБРЕТЕНИЯ



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

11 номер патента
13 код вида документа
 A патент на изобретение
 В заключение о патентоспособности
21 номер заявки
22 дата подачи заявки
23 дата выставочного приоритета 
31 номер приоритетной заявки
32 дата подачи приоритетной заявки
33 код страны подачи приоритетной заявки
45 дата публикации сведений о патенте
51 индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54 название изобретения
56 источники информации 
57 реферат или формула изобретения
62 номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена 
 данная заявка
72 автор (ы), код страны
73 патентообладатель, адрес, код страны
74 патентный поверенный
85 дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
86 номер и дата подачи международной заявки (PCT)
87 номер и дата публикации международной заявки (PCT)
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(51) 2017.01 (11) 3111 (13) A
A01B 49/00

(21) AM20150158 (22) 11.12.2015
(72) Степа Хоецян (AM), А.Заргарян (AM), 
Р.Заргарян (AM), А.Хоецян (AM) 
(73) Степа Хоецян, 0033, Ереван, Аветисян 23, 
кв.9 (AM), А.Заргарян, 0019, Ереван, ул.Сосе 2, 
кв.22 (AM), Р.Заргарян, 0019, Ереван, ул.Сосе 2, 
кв.22 (AM), А.Хоецян, 0033, Ереван, Аветисян 
23, кв.9 (AM) 
(54) Комбинированное устройство для 
поверхностного улучшения пастбищ и лугов
(57) Изобретение относится к области 
сельскохозяйственной техники, в частности, 
к устройствам для поверхностного улучшения 
пастбищ и лугов.

Комбинированное устройство для 
поверхностного улучшения пастбищ и лугов 
имеет основную раму, на которой закреплен 
бункер удобрения, труба для подачи удобрения, 
лапка культиватора и приспособление для 
выравнивания.  К основной раме устройства 
прикреплен бункер семян, к которому 
присоединена труба для подачи семян, 
причем трубы для подачи удобрения и семян 
установлены с возможностью передвижения 
вертикально. Устройство дополнительно 
имеет шарнирно присоединенную к основной 
раме секционную раму и зажим для кромок 
разрезов почвы. Лапка культиватора жестко 
присоединена к секционной раме, которая 
имеет жестко соединенный с ней дисковый 
нож.  К нижней части лапки присоединена 
направляющая пластина, регулирующая 
количество почвы, насыпаемой на удобрение и 
семена, а приспособление для выравнивания - 
соединяющий ребра лапки, выравнивающий и 
трамбующий насыпаемую на удобрение почву 
самокрутящийся вал.

Сокращается количество трещин почвы 
на единицу площади, восстанавливаются поры 
почвы, 6 ил.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3112 (13) A
A01D 23/00

(21) AM20150168 (22) 24.12.2015
(72) Сережа Папян (AM), Лусине Антонян (AM), 
Феликс Вардеванян (AM) 
(73) “Национальный аграрный университет 
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM) 
(54) Машина для среза и измельчения ботвы 
картофеля
(57) Изобретение относится к области 
сельскохозяйственной техники, в частности, 
к машинам для среза и измельчения ботвы 
картофеля.

Машина для среза и измельчения ботвы 
картофеля имеет раму с подвесным устройством, 
режуще-измельчающее устройство, 
регулируемое по высоте опорное колесо и кожух. 
Режуще-измельчающее устройство выполнено 
в виде двух одинаковых цепных роторов, 
которые прикреплены к соответствующим 
двум гидродвигателям. К гидродвигателям 
прикреплены два телескопических механизма, 
регулирующие положение роторов относительно 
откосов гряд картофеля. К телескопическим 
механизмам прикреплены узлы, фиксируемые 
относительно рамы. К чехлу каждого цепного 
ротора прикреплены опирающиеся на откос 
валики, с возможностью свободного вращения 
вокруг неподвижной оси. Зазор между цепями 
цепного ротора и опирающимися на откос 
валиками -  3-4 см.

Обеспечивается срез и измельчение ботвы 
и растительного покрова на склонах крутизной 
больше 8 градусов, как теменной части гряд 
картофеля, так и на откосах и междурядьях, 2 ил.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3113 (13) A
A23F 3/00

(21) AM20170052 (22) 29.03.2017
(72) Гагик Нерсисян (AM), Ваче Токмаджян (AM), 
Рузанна Акобян (AM) 

Сведения о выданных патентах
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(73) «Шушинский Технологический Университет» 
фонд, Арцахи Анрапетутюн, Шуши, Ашот 
Бекори 4 (AM), ЗАО “Институт водных 
проблем и гидротехники имени академика И.В. 
Егиазарова”, 0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Чай
(57) Изобретение относится к пищевой 
промышленности, в частности, к травяным 
чаям.

Травяной чай содержит помол кожуры 
граната, помол косточки тыквы, помол  
цветочной корзины пижмы, помол цветочной 
корзины розовой ромашки, помол корней 
солодки, при следующем соотношении 
компонентов, мас. %: помол кожуры граната 
-20,0-21,0; помол косточки тыквы - 20,0-30,0; 
помол цветочной корзины пижмы - 24,0-26,0; 
помол цветочной корзины розовой ромашки - 
23,0-25,0; помол корней солодки -1,0-1,1.

Повышаются вкусовые, лечебные и 
укрепляющие свойства чая. 

_____________________

(51) 2017.01  (11) 3114 (13) A
A61C8/00

(21) AM20170040 (22) 17.03.2017
(72) Лусине Алексанян (AM), Анна Погосян (AM), 
Юрий Погосян (AM) 
(73) Лусине Алексанян, 0051, Ереван, Грибоедова 
1а, кв. 30 (AM), Анна Погосян, 0010, Ереван, 
Налбандяна 25/14, кв. 100 (AM), Юрий Погосян, 
0817, Арарати марз, Нор Харберд 10/14 (AM) 
(54) Способ челюстно-нижнечелюстного 
фиксации
(57) Изобретение относится к медицине, 
в частности к способам челюстно-
нижнечелюстного фиксации.

На зубные дуги накладывают 
крючкообразные каппы, после чего нижнюю 
челюсть фиксируют к верхней челюсти с 
помощью резиновых колец.

Перед наложением каппы, берут слепки 
верхней и нижней челюстей,на основании 
слепков изготовляют этиленвинилацетатные 
нижние и верхние каппы толщиной 1 мм, 
на каждой из которых закрепляют 4-6 штук 
титановых или нержавеющих стальных крючков 

с грибовидной головкой диаметром 2,5-3,0 мм 
и шейкой, толщиной 2 мм, при этом, каппы 
помещают таким образом, чтобы покрыть 
венчики зубов и слизистую зубной лунки на 4-6 
мм. 

Обеспечивается высокий функциональный 
и эстетический результат способа лечения.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3115 (13) A
A61K 36/00

(21) AM20170051 (22) 29.03.2017
(72) Гагик Нерсисян (AM), Ваче Токмаджян (AM), 
Рузанна Акобян (AM) 
(73) «Шушинский Технологический Университет» 
фонд, Республика Арцаха, Шуши, Ашот Бекори 
4 (AM), ЗАО “Институт водных проблем и 
гидротехники имени академика И.В. Егиазарова”, 
0047, Ереван, Арменакяна 125 (AM) 
(54) Средство для укрепления и стимулирования 
роста волос
(57) Изобретение относится к области 
косметологии, в частности, к средствам для 
укрепления и стимулирования роста волос.

Средство включает этиловый спирт, 
прополис, помол горького перца, масло 
чеснока, смесь масел репейника и клещевины, 
при следующем соотношении компонентов, 
мас.%: этиловый спирт - 70,0-79,0; прополис - 
17,0-21,0; помол горького перца - 1,5-3,0; масло 
чеснока - 1,5-3,0; смесь масел репейника и 
клещевины -  1,0-3,0, причем, масла репейника 
и клещевины взяты в соотношении 1:1.

Средство эффективно предотвращает 
выпадение волос и частично или полностью 
восстанавливает волосы при облысении, 
пригодно для любых типов волос и не имеет 
побочных отрицательных воздействий.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3116 (13) A
B23Q11/00
B23B41/00

(21) AM20170045 (22) 23.03.2017
(72) Ваге Даниелян (AM), Аветис Симонян (AM) 



97

ՄԱՍ 1
 

97

№ 07/1 
03 .07 . 20 17

ИЗОБРЕТЕНИЯ

(73) Фонд “Кендл” институт синхротронных 
исследований”, 0040, Ереван, Ачаряна 31 (AM) 
(54) Устройство для отвода смазывающе-
охлаждающей жидкости и стружки станка
(57) Изобретение относится к области 
станкостроения, в частности, к устройству для 
отвода смазывающе-охлаждающей жидкости и 
стружки станка, и может найти применение в 
процессах сверхточной механической обработки 
медных чашеобразных деталей.

Устройство имеет корпус, тороидальную 
камеру для сбора использованной смазывающе 
- охлаждающей жидкости и стружки, 
имеющую выходное отверстие, элемент 
для отвода смазывающе-охлаждающей 
жидкости и стружки, причем выходное 
отверстие тороидальной камеры посредством 
трубопровода сообщается с элементом для 
отвода смазывающе - охлаждающей жидкости 
и стружки. Тороидальная камера размещена 
вокруг корпуса, установленного на столе 
станка, корпус имеет выемку для размещения 
чашеобразной детали и выполненные в корпусе 
внутренние сквозные борозды, которые 
сообщаются с полостью, сформированной 
обрабатываемой чашеобразной деталью и 
выемкой корпуса и с тороидальной камерой. 
Элемент для отвода смазывающе-охлаждающей 
жидкости и стружки выполнен в виде вакуумного 
насоса, размещенного на выходе трубопровода. 

Повышается качество сверхточной 
механической обработки деталей, ил.1.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3117 (13) A
C03C 8/00

(21) AM20170039 (22) 16.03.2017
(72) Ашот Зангинян (AM), Манук Погосян (AM) 
(73) Ашот Зангинян, 0018, Ереван, Тигран Меци 
24, кв. 16 (AM), Манук Погосян, 0097, Ереван, 
участок Норашен 34, кв. 115 (AM) 
(54) Легкоплавкая эмаль для алюминия
(57) Изобретение относится к неорганической 
химии, в частности, к составам легкоплавких 
стекол и эмалей, которые способны образо-
вывать диэлектрические пленки на алюминии 
и его сплавах и могут найти применение в 

электронике, электротехнике и других отраслях 
приборостроения. 

Стекло включает следующие компоненты, 
мас.%: P2O5 - 55,0-59,0; Li2O - 11,0-13,0; NaF 
- 6,5-7,5; Al2O3 - 6,0-8,0; CaO - 1,5-2,5; MgO 
- 1,5-2,5; ZnO - 1,5-3,5; Co2O3 - 1,5-2,5; ZrO2  - 
3,0-4,5; CuO - 4,0-5,5.

Расширяется ассортимент легкоплавких 
стекол, повышается температурный 
коэффициент линейного расширения и 
химическая стойкость.    

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3118 (13) A
C04B 38/00

(21) AM20150165 (22) 21.12.2015
(72) Эмма Саакян (AM) 
(73) Эмма Саакян, 0033, Ереван, Гюлбенкян 33, 
кв. 7 (AM) 
(54) Способ получения пеноматериала
(57) Изобретение относится к способу получения 
пеноматериала.

Перлитовое сырье измельчают, добавляют 
карбид кремния, полученную заготовку 
измельчают до получения теоретической 
поверхности 300-400м2/кг, формуют в сухом 
виде или в условиях 3-7% влажности и обжигают 
при температуре 1150-1200°С в течение 20 
минут. Перлитовое сырье – перлитовая порода, 
причем  перлитовая порода и карбид кремния 
взяты в следующем массовом соотношении, %: 
перлитовая порода – 97-99, карбид кремния – 
1-3.

Упрощается способ.
_____________________

(51) 2017.01 (11) 3119 (13) A
C07C 229/00

(21) AM20170042 (22) 20.03.2017
(72) Арам Петросян (AM), Ваграм Казарян 
(AM), Джеральд Гистер (AT), Михель Флек (AT), 
Збигнев Тылчинский (PL), Мацей Визнер (PL) 
(73) Арам Петросян, 0033, Ереван, Бакунца 2, 
кв. 83 (AM) 
(54) Кристаллические соли диметилглицина с 
полярной симметрией
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(57) Изобретение относится к области химии, 
в частности, к кристаллическим солям 
диметилглицина с полярной симметрией, которые 
проявляют полярные (пироэлектрические и 
сегнетоэлектрические) свойства.

Эти соединения: bis - диметилглицин 
хлористоводородная кислота - C8H19ClN2O, bis 
- диметилглицин бромистоводородная кислота 
- C8H19BrN2O4, bis – диметилглицин малеиновая 
кислота - C12H22N2O8, диметилглицин малеиновая 
кислота - C8H13NO, диметилглицин bis – 
малеиновая кислота C12H17NO10, диметилглицин L 
– винная кислота - C8H15NO8 и диметилглицин D - 
винная кислота - C8H15NO8 могут быть получены 
из водного раствора, который содержит 
диметилглицин и соответствующую кислоту 
при определенном мольном соотношении, 
посредством испарения или снижения 
температуры. 

_____________________

(51) 2017.01 (11) 3120 (13) A
C07C3/00

(21) AM20150164 (22) 21.12.2015
(72) Гагик Торосян (AM), Алиса Черкизян (AM), 
Анна Празян (AM) 

(73) Гагик Торосян, 0001, Ереван, пр-т Саят-
Нова 37, кв.10 (AM), Алиса Черкезян, 0019, 
Ереван, Айгедзор, 1-ый пер. 22, кв. 21 (AM), 
Анна Празян, 0115, Ереван, Мелкумова 26, кв. 
55 (AM) 
(54) Способ получения 1,2-диметил-3-диэтил-
амино пропанола
(57) Изобретение  относится к органической 
химии, в частности, к способу получения 
1,2-диметил-3-диэтиламинопропанола.

1,2-диметил-3-диэтиламинопропанон вос-
ста  нав ливают боргидридом натрия в при-
сутствии катализатора межфазного переноса 
при мольном соотношении 1,2-диметил-
3-диэтиламинопропанона и катали  затора, 
равном 0,1:0,1:0,005. Процесс проводят 
при перемешивании реакционной смеси при 
температуре 0-5°C в течение 20 минут, а затем 
при комнатной температуре в течение 2 часов. 
Продукт отделяют из реакционной смеси 
экстракцией. 

В качестве катализатора меж-
фазного переноса используют бромид 
диметилэтилдодециламмония, бромид 
тетра октиламмония, гидроксид триметил-
бензиламмония или хлорид триметил 
β-оксиэтиламмония.

Упрощается способ, повышается выход 
продукта.

_____________________
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Сведения о выданных патентах

(51) 2017.01  (11) 489 (13) U
A63F 11/00
G06F 7/00

(21) AM20170036U (22) 14.03.2017
(72) Эдуард Андреасян (AM) 
(73) Эдуард Андреасян, 0033, Ереван, 
Гюлбенкяна 42, кв. 43 (AM) 
(54) Электронная игральная кость
(57) Из соответствующего множества цифр 
выбирается какая-либо цифра с помощью 
кнопки, которую нажимает игрок. Момент 
нажатия кнопки случайный, следовательно, 
случайна также цифра, выбираемая из этого 
множества. Для каждого игрока на игральной 
кости предусмотрена одна кнопка. Каждый 
игрок во время игры нажимает кнопку и делает 
свой ход, соответствующий выбранной цифре, 
высвечивающейся на индикаторе.

Расширяются функциональные возмож-
ности игральной кости, 2 ил.  

_____________________

(51) 2017.01 (11) 490  (13) U
A63H 33/00

(21) AM20170044U (22) 22.03.2017
(72) Эдгар Мартиросян (AM) 
(73) Эдгар Мартиросян, 0031, Ереван, ул. 
Спорта 25 (AM) 
(54) Способ изготовления моделей архитек-
турных конструкций
(57) Полезная модель относится к моделям 
архитектурных конструкций.

Согласно способу изготовления моделей 
архитектурных конструкций, детали каркаса 
модели прикрепляются друг к другу элементами 
крепления, в соответствии с конструкцией 
архитектурной модели. На собранном каркасе 
посредством пары крепежей дополнительно 
прикрепляются детали, образующие 
внешний вид архитектурной  конструкции. 
При необходимости, детали, образующие 

внешний вид, посредством пары крепежей, 
прикрепляются друг к другу.

Упрощается сборка и облицовка моделей 
архитектурных конструкций, 2 ил.

_____________________

(51) 2017.01 (11) 491  (13) U
E04H6/00

(21) AM20170017U (22) 24.02.2017
(72) Мкртич Маркосян (AM) 
(73) Мкртич Маркосян (AM) 
(54) Автоматизированный паркинг
(57) Полезная модель относится к сооружениям 
для стоянки автомобилей.

Автоматизированный паркинг имеет, по 
крайней мере, один павильон для приема и 
выдачи автомобилей, конвейер с парковочными 
площадками, по крайней мере, один лифт для 
перемещения автомобилей из павильона на 
конвейер и обратно. Конвейер выполнен в виде 
горизонтально движущейся замкнутой цепи, 
а парковочные площадки выполнены в виде 
передвижных тележек, которые установлены 
на рельсах, установленных параллельно цепи, 
и соединены со звеньями цепи. Лифт имеет 
установленный с возможностью поворота 
вокруг своей вертикальной оси поддон для 
автоматического горизонтального перемещения 
автомобиля из лифта на тележку и обратно.
Поддон для автоматического горизонтального 
перемещения автомобиля из лифта на тележку 
и обратно выполнен телескопически по 
горизонтали и в виде гребенки,  посередине 
поддона-основа, а по обеим сторонам зубья, 
а тележка выполнена в виде обратного гребня 
так, чтобы поддон имел возможность свободно 
проходить через зубья тележки в вертикальном 
направлении.

Повышаются скорости приема и выдачи 
машин, 11 ил.
(74) А. Петросян

_____________________
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Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների 

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

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

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

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

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

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

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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