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ԳՅՈՒՏԵՐ

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

11
13

51

արտոնագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
A գյուտի արտոնագիր
B արտոնագրաունակության մասին եզրակացություն
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
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ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 3004
(13) A
B06B1/00
B06B3/00
(21) AM20150126
(22) 05.10.2015
(72)
Բորիս
Բալասանյան
(AM),
Արամ
Բալասանյան (AM), Ստեփան Խրիստաֆորյան
(AM), Ալեքսանդր Ղարայան (AM), Նաիրի
Խաչատրյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 105 (AM)
(54) Անդրաձայնային կերպափոխիչի պատ
րաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մագնիսակծկման
անդրաձայնային կերպափոխիչների պատ
րաստման եղանակներին, այն կիրառություն
կգտնի փոքրածավալ և թեթև անդրաձայնային
ձեռքի ու մեքենայացված սարքավորումների
նախագծման և պատրաստման համար:
Ըստ
անդրաձայնային
կերպափոխիչի
պատրաստման եղանակի, մագնիսակծկվող
ժապավենից
դրոշմում
են
ուղղանկյուն
թիթեղներ, դրանցից հավաքում են մագ
նիսալար, հղկում են մագնիսալարի կողային
մակերևույթները, ալիքատարի ճակատի վրա
մշակում են մագնիսալարի հաստությամբ
ակոս: Մագնիսալարը տեղադրում են այդ
ակոսի մեջ և էլեկտրաեռակցման եղանակով
մագնիսալարի
ճակատն
ամրակցում
են
ալիքատարի հետ: Մագնիսալարի լայնական
առանցքի ուղղությամբ ալիքատարի վրա
մշակում են մագնիսալարի հաստությունից
մեծ տրամագծով անցք, ալիքատարի ճակատի
վրա ակոսը մշակում են մինչև նրա հատումն
ալիքատարի մեջ մշակված լայնական անցքի
հետ: Մագնիսալարը տեղադրում են ալիքատարի
մշակված ակոսի մեջ մինչև երևա նրա ճակատը
և էլեկտրաեռակցման եղանակով երկու կողմից
լցնում են այդ անցքը եռակցվող նյութով:
Ընդլայնվում են անդրաձայնային կերպա
փոխիչի
ակուստիկական
համակարգի
պատրաստման
եղանակի
տեխնիկական
հնարավորությունները, 2 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3005
(13) A
B06B1/00
B06B3/00
(21) AM20150127
(22) 05.10.2015
(72)
Բորիս
Բալասանյան
(AM),
Արամ
Բալասանյան (AM), Ստեփան Խրիստաֆորյան
(AM), Ալեքսանդր Ղարայան (AM), Նաիրի
Խաչատրյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 105 (AM)
(54) Անդրաձայնային կերպափոխիչի պատ
րաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մագնիսակծկման
անդրաձայնային կերպափոխիչների պատ
րաստման եղանակներին:
Ըստ
եղանակի,
մագնիսակծկվող
ժապավենից դրոշմում են ուղղանկյուն թիթեղներ,
դրանցից հավաքում են մագնիսալար, հղկում
են մագնիսալարի կողային մակերևույթները:
Մագնիսալարի
և
ալիքատարի
զոդվող
ճակատները ծածկապատում են զոդահեղուկով:
Այդ ճակատների միջև տեղադրում են մինչև
0,3 մմ հաստությամբ արծաթ պարունակող
զոդանյութ և զոդում են մագնիսալարը
ալիքատարի հետ: Ալիքատարի ճակատային
մասում պատրաստում են 2-3 մմ բարձրությամբ
օղակաձև ելուստ: Ելուստի ներքին տրամագիծը
մեծ է մագնիսալարի լայնությունից մինչև 2 մմ,
իսկ արտաքին տրամագիծը մագնիսալարի
լայնությունից մեծ է առնվազն 5-6 մմ:
Մագնիսալարի ճակատի և ելուստի կողային
մակերույթների վրա պատրաստում են 2-3
մմ երկարությամբ և 0,3-0,5 մմ խորությամբ
հավասարակողմ եռանկյունաձև կողք-կողքի
դասավորված փոսորակներ և մագնիսալարը
տեղադրում այդ օղակաձև ելուստի մեջ:
Ընդլայնվում են անդրաձայնային կերպա
փոխիչի
ակուստիկական
համա
կարգի
պատրաստման
տեխնիկական
հնարա
վո
րությունները, բարձրացվում է զոդման շերտի
ամրությունն ու հուսալիությունը, 2 նկ.:
_____________________
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(51) 2016.01
(11) 3006
(13) A
B24B39/00
B24B1/00
(21) AM20150125
(22) 05.10.2015
(72) Նաիրի Խաչատրյան (AM), Բորիս
Բալասանյան (AM), Արամ Բալասանյան (AM),
Ստեփան Խրիստաֆորյան (AM), Ֆելիքս
Փարիկյան (AM), Արփենիկ Բաբայան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 105 (AM)
(54) Անդրաձայնային գրտնակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենամասերի
բանվորական
մակերևույթների
պլաստիկ
դեֆորմացմամբ ամրացման բնագավառին,
մասնավորապես` անդրաձայնային տատա
նումների
կիրառմամբ
մեքենամասերի
բանվորական մակերևույթների գրտնակման
եղանակներին:
Ըստ
անդրաձայնային
գրտնակման
եղանակի
իրականացնում
են
մշակվող
մակերևույթի հարթեցում գրտնակվող նյութից
ավելի բարձր կարծրությամբ ինդենտորի
կիրառմամբ: Մշակվող մեքենամասին հաղորդում
են պտտական շարժում, ապա ինդենտորի և
մեքենամասի հպման մակերևույթների միջև
ստեղծում ստատիկ ուժ: Գրտնակիչը մատուցում
են մշակվող մեքենամասի առանցքի երկայնքով՝
ինդենտորին
հաղորդելով
տարածական
անդրաձայնային տատանումներ, իսկ նրա
ուղղությունն ընտրում են ըստ գրտնակման
գործընթացի համազոր ուժի ուղղության:
Բարձրացվում է անդրաձայնային գրտնակ
ման գործընթացի արդյունավետությունը, 1 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3007
(13) A
C07 D4/00
(21) AM20150089
(22) 10.07.2015
(72) Ռուզաննա Պարոնիկյան (AM), Իրինա
Ջաղացպանյան (AM), Երվանդ Պարոնիկյան
(AM), Իվետտա Նազարյան (AM), Հասմիկ
Հակոբյան (AM)
(73) «ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական
քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
0014, Երևան, Ազատության 26 (AM)
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№

(54) Հակացնցումային և հոգեմետ հատկություն
ներ ունեցող պիրիմիդինների ածանցյալներ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսաօրգանական
քիմիային,
մասնավորապես`
նոր
կենսաբանորեն ակտիվ 3-ամինա-2-պրոպիլ5,6,7,8-տետրահիդրո
բենզաթիենա[2,3-d]
պիրիմիդին
-4(3H)-օնի
ածանցյալներին,
որոնք ունեն հակացնցումային և հոգեմետ
հատկություններ:
Սինթեզված միացություններն ունեն առա
վելություններ «Պուֆեմիդի» և «Զարոնտինի»
հանդեպ, ինչպես հակացնցումային ազդե
ցության սպեկտրի, այնպես էլ հոգեմետ
հատկությունների և թունավորության նկատ
մամբ:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3008
(13) A
H01L 31/00
(21) AM20150152
(22) 20.11.2015
(72) Ժոզեֆ Փանոսյան (AM), Գոռ Վարդանյան
(AM), Ալեքսանդր Դռնոյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 105 (AM)
(54) Արևի էներգիայի կերպափոխման լուսա
էլեկտրական սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է լուսային էներգիան,
մասնավորապես՝ Արևի լուսային էներգիան
էլեկտրական
էներգիայի
կերպափոխման
բնագավառին և արդյունավետ կարող է
օգտագործվել որպես արևային էլեկտրակայանի
բաղադրիչ:
Սարքն ունի անշարժ հարթակ, առնվազն
մեկ ֆրենելյան խտարար և հայելային համա
կարգ, որը հենակների միջոցով ամրակցված
է հարթակին, ավտոմատ կառավարմամբ
հետևում է Արևի շարժմանը և ապահովում
ճառագայթների ուղղահայացությունը խտա
րարի
հարթ
մակերևույթին:
Խտարարի
կիզակետում հերմետիկ խցիկում տեղակայված
է
լուսաէլեկտրական
տարր:
Առաջարկի
համաձայն
լուսաէլեկտրական
տարրերից
յուրաքանչյուրն իրականացված է բազմաշերտ
աստիճանային լուսատարրի տեսքով: Սարքը
լրացուցիչ ունի հարթակի վրա տեղակայված
մինչև 3մմ հաստությամբ պղնձե թիթեղ և դրա
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վրա լուսաէլեկտրական տարրերի ամրակցման
տեղերում նստեցված մինչև 1մկմ հաստու
թյամբ էլեկտրամեկուսիչ ու ջերմահաղորդիչ
նանո
կառուցվածքային
ալմաստանման
ածխա
ծնա
յին թաղանթներ: Հերմետիկ խցիկը
կազմավոր
ված է հարթակի վրա: Խցիկի
ստորին մակերևույթը պղնձե թիթեղն է, իսկ
վերին մակերևույթը կողմնային նիստերով
հերմետիկորեն
միմյանց
ամրակցված
խտարարների հարթ մակերևույթներն են:
Բարձրացվում է սարքի օ.գ.գ.-ն և պար
զեցվում շահագործումը, 3 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3009
(13) A
H02N 3/00
H01M 8/00
H05F 7/00
(21) AM20150147
(22) 09.11.2015
(72) Խաչիկ Մանասելյան (AM)
(73) Խաչիկ Մանասելյան, 0203, Արագածոտնի
մարզ, ք. Աշտարակ, ՌՖԷԻ Գիտավան 10, բն.
6 (AM)
(54) Էլեկտրական հոսանքի քիմիական աղբյուրի
պատրաստման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխնիկայի
բնագավառին, մասնավորապես՝ ակտիվացված
ածխածնային նյութեր պարունակող էլեկ
տրական հոսանքի քիմիական աղբյուրներին,
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և կարող է օգտագործվել ինչպես հոսանքի
արտաքին աղբյուրից վերալիցքավորվող կամ
չվերալիցքավորվող, այնպես էլ թարմացվող
էլեկտրոլիտով վերալիցքավորվող էլեկտրական
հոսանքի քիմիական աղբյուրներ պատրաս
տելու համար:
Ըստ եղանակի ծակոտկեն նախապատ
րաստվածքի
հակադիր
մակերևույթները
մշակում
են՝
տալով
դրանց
լիցքեր
փոխանակելու
հատկություն:
Որպես
նախապատրաստվածք վերցնում են առնվազն
երկու
հակադիր
հարթ
մակերևույթներ
ունեցող
փայտածխի
կտոր:
Հակադիր
մակերևույթներից մեկի վրա ամրակցում են
բարձր ջերմահաղորդականություն ունեցող
մետաղի շերտ, որի ազատ ծայրամասն ընկղմում
են սառեցնող հեղուկ պարունակող առաջին
անոթի մեջ: Տաքացնում են փայտածխի կտորի
սառեցնող նյութով չծածկված մյուս մակերևույթն
այնքան ժամանակ, մինչև այն հավասարաչափ
շիկանա: Փայտածխի կտորը մետաղի շերտի
հետ միասին ընկղմում են սառեցնող հեղուկ
պարունակող երկրորդ անոթի մեջ: Սառեցնելուց
հետո հեռացնում են մետաղի շերտը, ապա
հակադիր մակերևույթներին ամրակցում են
միևնույն հաղորդիչ մետաղից պատրաստված
հպակային սեղմակներ:
Պարզեցվում է նախապատրաստվածքի
մշակման եղանակը, մեծացվում է աղբյուրի
երկարակեցությունը, 1 նկ.:
_____________________
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Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՍՀԿ ST.9 ստանդարտի
11

արտոնագրի համարը

13
		
21
		

փաստաթղթի տեսակի կոդը
U օգտակար մոդելի արտոնագիր
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
առաջին հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
օգտակար մոդելի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
օգտակար մոդելի անվանումը
տեղեկատվության աղբյուրներ
օգտակար մոդելի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ փոխադրման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

22
23
31
32
33
45
		
51
54
56
57
62
		
72
73
74
85
86
87
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№

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 442		
(13) U
A01G 15/00
(21) AM20150100U
(22) 29.07.2015
(72) Կարեն Առաքելյան (AM), Արմեն Նիկողոս
յան (AM)
(73) «Լոկատոր» ՓԲԸ, 0012 Երևան, Կոմիտասի
36ա, բն. 22 (AM)
(54) Կարկտի կանխարգելման կենտրոնացված
կառավարմամբ համակարգ
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերում
է
օդերևութաբանության բնագավառին, մասնա
վորապես՝ կարկտի կանխարգելման կենտրո
նացված ղեկավարմամբ համակարգերին:
Կարկտի կանխարգելման կենտրոնացված
կառավարմամբ համակարգն ունի հարվածային
ալիքների գեներատորների կայանքներ, որոնք
ներառում են հարվածային ալիքի գեներա
տոր, վառելիքի մատակարարման, այրման,
հեռակառավարման ու
էլեկտրասնուցման
ենթահամակարգեր և մի քանի GSM օպերա
տորներին
միանալու
հնարավորությամբ
կատարված հեռակառավարման վահանակ
և
դրան
միացված
անվտանգության

ազդանշանային հանգույց: Այրման համակարգն
ունի օդի հոսքի պատուհաններ իրենց
կափարիչներով, վառելանյութի ներարկիչ և
պայթյունի խցիկում տեղակայված առնվազն
երկու բռնկիչ, իսկ վառելիքի մատակարարման
ենթահամակարգը ներառում է գազանոթ, որն
իրար հաջորդաբար միացված մեխանիկական
փականի, էլեկտրամագնիսական փականի և
ճնշման տվիչի միջոցով միացված է ներար
կիչին: Յուրաքանչյուր կայանքը լրացուցիչ
ունի հարվածային ալիքի գեներատորին
միացված պայթյունի ուժգնության տվիչ,
իսկ համակարգը համալրված է կայծակների
տեղորոշիչներով: Կայծակների տեղորոշիչները
և
հեռակառավարման
վահանակները
կատարված
են
համացանցի
միջոցով
տվյալները
համակարգչին
փոխանցելու
հնարավորությամբ: Վառելիքի ներարկման
համակարգի այրիչը Տեկլյուի այրիչ է:
Բարձրացվում են աշխատանքի արդյու
նավետությունը, հուսալիությունը, արագա
գոր
ծությունը,
անվտանգությունը
և
վերահսկելիությունը, 1 նկ.:
_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ
ՇՆԵՐ

Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի
11
13
21
22
23
24
31
32
33
51
54
55
72
73
74

վկայագրի համարը
փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական նմուշի վկայագիր
հայտի համարը
հայտի ստացման թվականը
ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
գրանցման թվականը
առաջնային հայտի համարը
առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման
(ԱՆՄԴ) ցուցիչը (ները)
արդյունաբերական նմուշի անվանումը
արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
հեղինակը(ները), երկրի կոդը
իրավատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
01.03.2016

03/1

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական նմուշների մասին
(51) 26-01

(11) 381		

(21) 20160001		

(13) S

(22) 15.01.2016

(72) Ժանետա Կարապետյան (AM)
(73) Ժանետա Լեոնիդի Կարապետյան, Երևան,
Կոմիտասի 45, բն. 27 (AM)
(54) Մոմակալ
(55)

_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
01.03.2016

(51) 26-03

(11) 382

03/1

ՄԱՍ 1
№

(13) S

(21) 20150038		
(22) 23.12.2015
(72) Ստեփան Պետրոսյան (AM)
(73) «Սան-Արմ» ՍՊԸ (AM)
(74) Հ. Քեռյան
(54) Արևային մարտկոցներով լուսավորվող
ցուցանակ
(55)

_____________________
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15

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
111
151
152
181
210
220
230
310
320
330
442
511
526
540
551
554
555
556
591
646
730
740

գրանցման հերթական համարը
գրանցման թվականը (հանրահայտ ճանաչման թվականը)
թվականը, որից սկսած նշանը հանրահայտ է
գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
հայտի հրապարակման թվականը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
չպահպանվող տարրեր
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
գույնը և գունային համակցությունը
իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը և թվականը
նշանի իրավատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

03/1

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20140597		

(111) 24103

(220) 18.04.2014

(151) 22.02.2016

			(181) 18.04.2024
(730) «Եվրոմաքս» ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ,
Թաիրով Դեմիրճյան 1, 22, AM
(442) 16.05.2014
(540)

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք
նախատեսված են օգտագործելու արդյունա
բերական
և
գիտական
նպատակներով,
լուսանկարչության,
գյուղատնտեսության,
այգե
գործության և անտառաբուծության մեջ.
չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակ
մարող
բաղադրություններ.
քիմիական
նյութեր մետաղների զոդման և մխման
համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի
պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր.
սոսնձող
նյութեր
արդյունաբերական
նպատակներով օգտագործելու համար.
դաս
2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր.
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը
քայքայումից
պաշտպանող
նյութեր.
ներկանյութեր. խածանյութեր, ներկանյութերի
սևեռակայիչներ.
չմշակված
բնական
խեժեր. թերթավոր և փոշենման մետաղներ՝
գեղարվեստական,
գեղազարդման
նպա
տակների և գեղարվեստական տպագրության
համար.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպա
զերծման և հղկամշակման համար. օճառներ.
օծանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական
միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր.
շարժական
մետաղյա
կառուցվածքներ
և
շինություններ.
մետաղյա
նյութեր

ռելսուղիների համար. մետաղյա ճոպաններ
և լարեր. մետաղակապեր և փականքային
իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի
պահարաններ.
սովորական
մետաղներից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. հանքանյութեր.
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների).
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանց
ման
տարրեր(բացառությամբ
վերգետնյա
տրանսպորտային
միջոցների
համար
նախատեսվածների).
գյուղատնտեսական
գործիքներ,
բացառությամբ
ձեռքով
կառավարվողների. ինկուբատորներ. առևտրի
ավտոմատներ.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր
իրեր. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը
զենք. ածելիներ.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու
թյան և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր և գործիքներ.
ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և տեղեկա
տվության թվային այլ կրիչներ. կանխավճարով
աշխատող
ապարատների
մեխանիզմներ.
դրամարկղային
ապարատներ,
հաշվիչ
մեքենաներ,
տեղեկատվության
մշակման
սարքավորումներ և համակարգիչներ. համա
կարգչային ծրագրային ապահովում. կրակ
մարիչներ.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու
արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման,
սառեցման,
չորացման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման և սանիտարատեխնիկական
սարքեր.
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ
կահույքի).
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար,
որոնք
ընդգրկված
չեն
այլ
դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ,
ասբեստ,
փայլար
և
այդ
նյութերից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված
պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման
և մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն
խողովակներ.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական
վրձինների)
և
դրանց
պատրաստման
նյութեր.
իրեր
մաքրման
նպատակների
համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ
մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ
շինարարական
ապակու).
ապակյա,
հախճապակյա և ճենապակյա իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում:
(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20141402

(111) 24104

(220) 12.09.2014

(151) 22.02.2016
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№

(511)
դաս 7. զտման համակարգեր ծանր
մեքենաների և արդյունաբերության համար,
ներառյալ յուղի, օդի, վառելիքի և հեղուկի
զտիչներ.
դաս 12. զտման համակարգեր ավտո
մոբիլների համար, ներառյալ յուղի, օդի,
վառելիքի և հեղուկի զտիչներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20141920		
(111) 24105
(220) 26.12.2014
(151) 22.02.2016
			(181) 26.12.2024
(730) «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Լուսա
վորիչի 9, AM
(442) 03.02.2015
(540)

(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսա
կան գործունեություն.
դրամավարկային
գործառնություններ. անշարժ գույքի
հետ
կապված գործառնություններ:
_____________________

(210) 20141921		
(111) 24106
(220) 26.12.2014
(151) 22.02.2016
			(181) 26.12.2024
(730) «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ, Երևան, Գ. Լուսա
վորիչի 9, AM
(442) 03.02.2015
(540)

			(181) 12.09.2024
(730) ՓԹ. Սելամաթ Սեմփուրնա, Թբք, ID
(442) 07.11.2014
(540)

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

(526) «PARTNER» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինան
սական գործունեություն. դրամա
վարկային
գործառնություններ. անշարժ գույքի հետ
կապված գործառնություններ:
_____________________
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(210) 20150703		

(111) 24107

(210) 20150705		

(111) 24109

(220) 26.05.2015

(151) 22.02.2016

(220) 26.05.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 26.05.2025
(730) «Ատլանտիս յուրոփիան էյրվեյզ» ՍՊԸ,
Երևան, Սայաթ-Նովա 29, AM

			(181) 26.05.2025
(730) «Ատլանտիս տուր - 4+1» ՍՊԸ, Երևան,
Սայաթ-Նովա 29, AM

(442) 16.06.2015
(540)

(442) 03.07.2015
(540)

03/1

ՄԱՍ 1
№

(526) «ՏՈՒՐ» և «ԱՐՄԵՆԻԱ» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ

(526) «EUROPEAN AIRWAYS» արտահայտությունն

կապույտ գույնով:
(511)
դաս 39. տուրիզմ, ավիատոմսերի վաճառք:
_____________________

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ գույնով:
(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ),
ավիատոմսերի վաճառք:
_____________________

(210) 20150704		

(111) 24108

(220) 26.05.2015

(151) 22.02.2016

(210) 20150766		

(111) 24110

(220) 10.06.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 10.06.2025
(730)
Փրոմոմեդ
Ռեդուքսին
Հոլդինգս
(Սայփրըս) Լիմիթիդ, CY
(442) 03.07.2015
(540)

			(181) 26.05.2025
(730) «Ատլանտիս տուր - 4+1» ՍՊԸ, Երևան,
Սայաթ-Նովա 29, AM
(442) 16.06.2015
(540)

(526) «TOUR» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ գույնով:
(511)
դաս 39. տուրիզմ, ավիատոմսերի վաճառք:
_____________________

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ
անասնաբուժական
նպատակների
համար,
մանկական
սնունդ,
սննդային
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման
նյութեր.
ատամնալցման
և
ատամների
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր.
ախտահանիչ
միջոցներ.
վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան
_____________________
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(210) 20150767
(111) 24111
(220) 10.06.2015
(151) 22.02.2016
			(181) 10.06.2025
(730)
Փրոմոմեդ
Ռեդուքսին
Հոլդինգս
(Սայփրըս) Լիմիթիդ, CY
(442) 03.07.2015
(540)

03/1

ՄԱՍ 1
№

(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ
անասնաբուժական
նպատակների
համար,
մանկական
սնունդ,
սննդային
հավելումներ մարդկանց և կենդանիների
համար.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման
նյութեր.
ատամնալցման
և
ատամների
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր.
ախտահանիչ
միջոցներ.
վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Ռուբեն Քալաշյան
_____________________

(210) 20150794		
(111) 24112
(220) 12.06.2015
(151) 22.02.2016
			(181) 12.06.2025
(730) «Գոլդ վառ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան, 2-րդ
արդյունաբերական գոտի, 3/5 պահեստային
տնտեսություն, AM
(442) 05.11.2015

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. շիշ (տարա):
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացի
գարեջրից):
_____________________

(210) 20150842

(111) 24113

(220) 18.06.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
(442) 03.07.2015
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(540)

(210) 20150851		

(111) 24114

(220) 18.06.2015

(151) 22.02.2016

03/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM
(442) 03.07.2015
(540)

(526) «Classic» բառն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար.
ներծծող
թուղթ
ծխամորճերի
համար.
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ.
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի
գրքույկներ,
խոնավացուցիչով
տուփեր
սիգարների
համար.
լուցկու
տուփեր.
կայծքարեր.
մեքենաներ
սիգարների
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր.
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ.
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի
սաթե
ծայրակալներ.
մոխրամաններ,
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս
ներ,
սիգարիլներ.
սիգարներ.
անոթներ
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր.
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգարետների, պապիրոսների համար:
_____________________

(526) «YEREVAN» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, ոսկեգույն, բորդո, սև և մոխրագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար.
ներծծող
թուղթ
ծխամորճերի
համար.
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ.
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի
գրքույկներ,
խոնավացուցիչով
տուփեր
սիգարների
համար.
լուցկու
տուփեր.
կայծքարեր.
մեքենաներ
սիգարների
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր.
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ.
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի
սաթե
ծայրակալներ.
մոխրամաններ,
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թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոսներ,
սիգարիլներ.
սիգարներ.
անոթներ
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր.
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգարետների, պապիրոսների համար:
_____________________

(210) 20150853

(111) 24115

(220) 18.06.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 18.06.2025
(730) «Գրանդ տոբակո» Հայ-կանադական ՀՁ
ՍՊԸ, Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

03/1

ՄԱՍ 1
№

գրքույկներ,
խոնավացուցիչով
տուփեր
սիգարների
համար.
լուցկու
տուփեր.
կայծքարեր.
մեքենաներ
սիգարների
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր.
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ.
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի
սաթե
ծայրակալներ.
մոխրամաններ,
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս
ներ,
սիգարիլներ.
սիգարներ.
անոթներ
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր.
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգարետների, պապիրոսների համար:
_____________________

(442) 03.07.2015
(540)
(210) 20150862

(111) 24116

(220) 19.06.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 19.06.2025
(730) «Ըդվայզ բիզնես և իրավաբանական
խորհրդատվություն» ՍՊԸ, Երևան, Անտառային
158/1, բն. 23, AM
(442) 06.08.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, արծաթագույն և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար.
ներծծող
թուղթ
ծխամորճերի
համար.
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ.
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի

կապույտ և դեղին գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայու
թյուններ. անվտանգության ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար:
_____________________

23
23

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

(210) 20150890

(111) 24117

(220) 25.06.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 25.06.2025
(730) «Հիպերսպեյս» ՍՊԸ, Երևան, Ն. Դումանի
62/1, AM
(442) 17.07.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
կապույտ (RGB 0 131 203) և մոխրագույն (RGB
166 166 166) գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________

(210) 20150920		

(111) 24118

(220) 26.06.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 26.06.2025
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա
րանային 10, AM
(442) 17.07.2015
(540)

03/1

ՄԱՍ 1
№

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սպի
տակ, արծաթագույն, բաց և մուգ կապույտ և
մոխրագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. գազի բալոններ վառիչների համար.
ներծծող
թուղթ
ծխամորճերի
համար.
սիգարետի, պապիրոսի թուղթ. վառիչներ.
ծխախոտի քսակներ. ծխախոտային թղթի
գրքույկներ,
խոնավացուցիչով
տուփեր
սիգարների
համար.
լուցկու
տուփեր.
կայծքարեր.
մեքենաներ
սիգարների
կտրման համար. սիգարների ծխափողեր.
սիգարետների ծխափողերի ծայրակալներ.
սիգարների և սիգարետների ծխափողերի
սաթե
ծայրակալներ.
մոխրամաններ,
թքամաններ ծխախոտի համար, ծխամորճի
տակդիրներ. հարմարանքներ ծխամորճերի
մաքրման համար. սիգարետներ, պապիրոս
ներ,
սիգարիլներ.
սիգարներ.
անոթներ
ծխախոտի համար. լուցկու տուփեր ոչ ազնիվ
մետաղներից. ծամելու ծխախոտ. հոտ քաշելու
ծխախոտ. ծխախոտամաններ. ծխամորճեր.
գրպանի հարմարանքներ սիգարետները և
պապիրոսները փաթաթելու համար. սիգարետի
զտիչներ. արկղեր սիգարների համար. արկղեր
սիգարետների, պապիրոսների համար:
_____________________

(210) 20150953

(111) 24119

(220) 29.06.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 29.06.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի
12, AM
(442) 17.07.2015
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

24
24

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

(210) 20150997		

(111) 24120

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և

(220) 06.07.2015

(151) 22.02.2016

փիրուզագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
օճառներ.
օծանելիք,
եթերային
յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ
անասնաբուժական
նպատակների
համար, դիետիկ
հավելումներ
մարդկանց
և
կենդանի
ների համար. մանկական
սնունդ.
սպեղանալաթեր,
վիրակապման
նյութեր.
ատամնալցման
և
ատամների
ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր.
ախտահանիչ
միջոցներ.
վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
_____________________

			(181) 06.07.2025
(730) Արամ Խաչատրյան, Երևան, Պարոնյան
9, բն. 4, AM
(442) 19.08.2015
(540)

(526) «ECO» և «SUPERMARKET» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կանաչ
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20151017		
(111) 24121
(220) 10.07.2015
(151) 22.02.2016
			(181) 10.07.2025
(730) Սեդա Մարգարյան, Երևան, Հ.Ա.Թ. Բ2
թաղամաս, Լուչևայա Բ, բն. 64, AM
(442) 06.08.2015
(540)

(210) 20151019		

(111) 24122

(220) 14.07.2015

(151) 22.02.2016

03/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 14.07.2025
(730) Սիփլա Լիմիթիդ, IN
(442) 05.10.2015
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդա
նիների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

25
25

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20151020		

(111) 24123

(220) 14.07.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 14.07.2025
(730) Սիփլա Լիմիթիդ, IN
(442) 05.10.2015
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդա
նիների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20151021		

(111) 24124

(220) 14.07.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 14.07.2025
(730) Սիփլա Լիմիթիդ, IN
(442) 05.10.2015

03/1

ՄԱՍ 1
№

(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդա
նիների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20151022		

(111) 24125

(220) 14.07.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 14.07.2025
(730) Սիփլա Լիմիթիդ, IN
(442) 05.10.2015
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդա
նիների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

26
26

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20151024		

(111) 24126

(220) 14.07.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 14.07.2025
(730) Սիփլա Լիմիթիդ, IN
(442) 05.10.2015
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդա
նիների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20151026		

(111) 24127

(220) 14.07.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 14.07.2025
(730) Սիփլա Լիմիթիդ, IN
(442) 05.10.2015

03/1

ՄԱՍ 1
№

(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդա
նիների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20151027		

(111) 24128

(220) 14.07.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 14.07.2025
(730) Սիփլա Լիմիթիդ, IN
(442) 05.10.2015
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդա
նիների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու

27
27

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար:

(730) «Երևան ալկո» ՍՊԸ, Երևան, Մանուկյան
36, AM

(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

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

(442) 19.08.2015
(540)

(210) 20151028		

(111) 24129

(220) 14.07.2015

(151) 22.02.2016

(210) 20151069		

(111) 24131

			(181) 14.07.2025
(730) Սիփլա Լիմիթիդ, IN

(220) 21.07.2015

(151) 22.02.2016

(442) 05.10.2015
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց և կենդա
նիների համար. մանկական սնունդ. սպեղանա
լաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման
և ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական,
ատամնաբուժական
և
անասնաբուժական
սարքեր և գործիքներ, վերջավորությունների
պրոթեզներ, աչքերի և ատամների պրոթեզներ.
ոսկրաբուժական իրեր. նյութեր կարեր դնելու
համար:
(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20151049		

(111) 24130

(220) 15.07.2015

(151) 22.02.2016

03/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 21.07.2025
(730) Սանասար Բեգլարյան, Երևան,
Դավթյան 7, AM

Վ.

(442) 05.10.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
երկնագույն և մոխրագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 7. գազի կոմպրեսորներ.
դաս 9. գազաբաշխիչ աշտարակներ
(սյունակներ) նախատեսված գազալցակա
յանում մեքենաները գազով լիցքավորելու
համար.
դաս 37. գազալցակայան:
_____________________

(210) 20151072		

(111) 24132

(220) 21.07.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 21.07.2025
(730) «Բարև հանի» ՍՊԸ, Երևան, Ադոնցի 10,
AM
(442) 06.08.2015
(540)

			(181) 15.07.2025

28
28

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

(511)
դաս 3. օծանելիք, կոսմետիկական միջոց
ներ.
դաս 29. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա,
կոմպոտ.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս 32. հանքային և գազավորված ջրեր
և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ
և
ըմպելիքների
պատրաստման
այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20151106		

(111) 24133

(220) 28.07.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 28.07.2025
(730)
«Դռաժէ»
ՍՊԸ,
Երևան,
Արամ
Խաչատրյան 22, բն. 20, AM

03/1

ՄԱՍ 1
№

(730) «Վան-չարտեր» ՍՊԸ, Երևան, Զաքյան 3,
բն. 84, AM
(442) 19.08.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, սև և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 3. ավտոմեքենաների լվացման և
խնամքի միջոցներ:
_____________________

(210) 20151207		

(111) 24135

(220) 18.08.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 18.08.2025
(730) «Լում» ՍՊԸ, ք. Հրազդան, Կենտրոն
թաղ., շ. 25, բն. 15, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(442) 05.11.2015
(540)

(511)
դաս 43. սննդով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(526) «WEAVING» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմրադարչնագույն և սպիտակ գունային

(210) 20151114		

(111) 24134

(220) 30.07.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 30.07.2025

համակցությամբ:
(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________

29
29

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

(210) 20151244		

(111) 24136

(220) 25.08.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 25.08.2025
(730)
Լիմիթիդ
Լայըբիլիթի
Քամփնի
«Ֆինէքսպերտիզա Նեթուորք», RU
(442) 18.09.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մորեգույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
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:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151248		

(111) 24137

(220) 26.08.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 26.08.2025
(730) «Նարեկ» ՍՊԸ, Երևան, Խորենացու
30/1, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(511)
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.

03/1

ՄԱՍ 1
№

դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20151298		

(111) 24138

(220) 03.09.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 03.09.2025
(730) «Իտալգուստո Ֆուդ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան,
2-րդ արդ. թաղ., թիվ 24 տրանսպորտային
ձեռնարկություն, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կանաչ, կարմիր սև և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(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, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց:
_____________________

(210) 20151303		

(111) 24139

(220) 04.09.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 04.09.2025
(730) «Սովռանո» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 18,
բն. 9, AM
(442) 05.10.2015

30
30

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151309		

(111) 24140

(220) 04.09.2015

(151) 22.02.2016

(210) 20151310		

(111) 24141

(220) 04.09.2015

(151) 22.02.2016

03/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 04.09.2025
(730) Յունիչարմ Գալֆ Հայջիենիկ Ինդասթրիզ
Լթդ., SA
(442) 05.10.2015
(540)

			(181) 04.09.2025
(730) Յունիչարմ Գալֆ Հայջիենիկ Ինդասթրիզ
Լթդ., SA
(442) 05.10.2015
(540)
(526) Արաբերեն գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, երկնագույն, սպիտակ, դեղին և

(526) «Culotte» բառը և արաբերեն գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, երկնագույն, սպիտակ, դեղին և
նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. խանձարուրներ (մանկական
բարուրներ),
հիգրոսկոպիկ
բամբակ,
մանկական
խանձարուր-կիսավարտիքներ,
վիրակապման բանդաժներ, կանանց հիգիենիկ
միջադիրներ,
վիրակապման
թանզիֆներ,
կանանց հիգիենիկ կիսավարտիքներ, կանանց
հիգիենիկ
տամպոններ,
խանձարուրներ
անպահությամբ
տառապողների
համար,
հիգիենիկ կիսավարտիքներ անպահությամբ
տառապողների համար, հիգիենիկ ամենօրյա
միջադիրներ,
հիգիենիկ
տակդիրներ,
էլաստիկ խանձարուրներ և խանձարուրկիսավարտիքներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

նարնջագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 5. խանձարուրներ (մանկական
բարուրներ),
հիգրոսկոպիկ
բամբակ,
մանկական
խանձարուր-կիսավարտիքներ,
վիրակապման բանդաժներ, կանանց հիգիենիկ
միջադիրներ,
վիրակապման
թանզիֆներ,
կանանց հիգիենիկ կիսավարտիքներ, կանանց
հիգիենիկ
տամպոններ,
խանձարուրներ
անպահությամբ
տառապողների
համար,
հիգիենիկ կիսավարտիքներ անպահությամբ
տառապողների համար, հիգիենիկ ամենօրյա
միջադիրներ,
հիգիենիկ
տակդիրներ,
էլաստիկ խանձարուրներ և խանձարուրկիսավարտիքներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20151311		

(111) 24142

(220) 04.09.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 04.09.2025
(730) Յունիչարմ Գալֆ Հայջիենիկ Ինդասթրիզ
Լթդ., SA
(442) 05.10.2015

31
31

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

(540)

(210) 20151344		

(111) 24144

(220) 16.09.2015

(151) 22.02.2016

03/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 16.09.2025
(730) «Գլոբալ կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, Երևան,
0054, Սասնա Ծռեր 2, թ. 251 տարածք, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(526) «Stretch» բառը և արաբերեն գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, սպիտակ և կարմիր գունային համակ

(526) «SMS Vark» և «Էս Էմ Էս Վարկ» գրառումներն

ցությամբ:
(511)
դաս 5. խանձարուրներ (մանկական
բարուրներ),
հիգրոսկոպիկ
բամբակ,
մանկական
խանձարուր-կիսավարտիքներ,
վիրակապման բանդաժներ, կանանց հիգիենիկ
միջադիրներ,
վիրակապման
թանզիֆներ,
կանանց հիգիենիկ կիսավարտիքներ, կանանց
հիգիենիկ
տամպոններ,
խանձարուրներ
անպահությամբ
տառապողների
համար,
հիգիենիկ կիսավարտիքներ անպահությամբ
տառապողների համար, հիգիենիկ ամենօրյա
միջադիրներ,
հիգիենիկ
տակդիրներ,
էլաստիկ խանձարուրներ և խանձարուրկիսավարտիքներ:

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն.
դրամավարկային գործառնություններ:

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20151330		

(111) 24143

(220) 09.09.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 09.09.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի
12, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(511)
դաս 33. վիսկի:
_____________________

(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20151345		

(111) 24145

(220) 16.09.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 16.09.2025
(730) «Գլոբալ կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, Երևան,
0054, Սասնա Ծռեր 2, թ. 251 տարածք, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(526) «SMS Credit» և «Էս Էմ Էս Կրեդիտ» գրա
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
ներ չեն:
(511)
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն.
դրամավարկային գործառնություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

32
32

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

(210) 20151371		

(111) 24146

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և

(220) 17.09.2015

(151) 22.02.2016

մուգ կանաչ, բաց և մուգ դեղին, սև և մոխրագույն

			(181) 17.09.2025
(730) Դավիթ Իշխանյան, Երևան, Ա. Տիգրանյան
3 շենք, բն. 67, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

03/1

ՄԱՍ 1
№

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20151375		

(111) 24148

(220) 18.09.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 18.09.2025
(730) «Մարօգ մարքեթինգ» ՍՊԸ, Երևան,
Մոսկովյան 31-82/1, AM
(442) 05.10.2015
(540)
(526) «EXTREME PARK» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. զվարճություններ, մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
(740) Սարգիս Կնյազյան
_____________________

(210) 20151374		

(111) 24147

(220) 18.09.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 18.09.2025
(730)
Սուրեն
Մանուկյան,
Երևան,
Ագաթանգեղոսի փ., շ. 7, շին.283, AM
(442) 19.10.2015
(540)

(526) «armenian fast food» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(210) 20151381		

(111) 24149

(220) 19.09.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 19.09.2025
(730) Թեքնո Թելեքոմ (Էյչ Քեյ) Լիմիթեդ, HK
(442) 19.10.2015
(540)

(511)
դաս
9.
բջջային
հեռախոսներ,
էլեկտրական
մարտկոցներ,
էլեկտրական
մարտ
կոցների
լիցքավորիչներ,
խցիկներ
բարձրախոսների
համար,
հեռախոսի
ականջակալներ,
էլեկտրական
գծերի
միացումներ, համակարգչային հիշողության
սարքեր, ականջակալներ, տեսա էկրաններ,
տեսախցիկներ (լուսանկարչական), քանակի
ցուցիչներ, ինդուկտորներ (էլեկտրականու
թյան),
էլեկտրական
սարքավորումներ
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արդյունաբերական գործողությունների հեռա
կառավարման
համար,
ազդանշանային
վահանակներ՝ լուսային կամ մեխանիկական,
ինտեգրալ սխեմաների համար թիթեղներ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20151384		

(111) 24150

(220) 22.09.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 22.09.2025
(730) «ԹեփԹեգ» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան
58/158, AM
(442) 19.10.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
մուգ կապույտ և երկնագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ:
_____________________

(210) 20151385		
(220) 22.09.2015

(111) 24151
(151) 22.02.2016

			(181) 22.09.2025
(730) «Բոհեմիան ռեսորթ» ՍՊԸ, Երևան,
Սայաթ-Նովա 29, AM
(442) 19.10.2015
(540)
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ գույնով:
(511)
դաս
43.
հյուրանոցներ,
մոթելներ.
ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում.
հյուրանոցային տեղերի և այլ բնակատեղերի
ամրագրում. բարեր, կոկտեյլ բարեր. սրճա
րաններ, ռեստորաններ և խորտկա
րաններ.

03/1

ՄԱՍ 1
№

սննդամթերքի և ըմպելիքների պատրաստման
ծառայություններ.
կոնֆերանսների,
նիս
տերի և ցուցահանդեսների անցկացման
համար տարածքներ և սարքավորումների
տրամադրում, հյուրանոցում գրանցման և
դուրս գրման ծառայություններ. հյուրանոցների
վերաբերյալ
տրամադրվող
էլեկտրոնային
տեղեկատվական ծառայություններ. վերոհիշյալ
ծառայությունների վերաբերյալ տրամադրվող
խորհրդատվական
և
խորհրդակցական
ծառայություններ:
_____________________

(210) 20151391		

(111) 24152

(220) 23.09.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 23.09.2025
(730) «Սովռանո» ՍՊԸ, Երևան, Թումանյան 18,
բն. 9, AM
(442) 19.10.2015
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151418		

(111) 24153

(220) 28.09.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 28.09.2025
(730) Մանվել Հմայակի Վարդանյան, Երևան,
Կամարակի 2-րդ նրբ., տուն 21, AM
(442) 05.11.2015
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
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գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույքներ
(բացառությամբ
կահույքի).
ուսուցողական
նյութեր
և
դիտողական
ձեռնարկներ
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար,
որոնք
ընդգրկված
չեն
այլ
դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն
դա
նիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոս
մետիկական ծառայություններ. գյուղա
տնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություն
ներ.
անվտանգության
ծառայություններ
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար:
_____________________

03/1

ՄԱՍ 1
№

(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք.
Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործա
րանային 10, AM
(442) 19.10.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
արծաթագույն, բաց և մուգ կապույտ գունային

(210) 20151424		

(111) 24154

(220) 28.09.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 28.09.2025
(730) «Ուռբան կոմպյուտերս» ՍՊԸ, Երևան, Հ.
Հովհաննիսյան փ., տուն 19, AM
(442) 19.10.2015
(540)

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

(210) 20151427		

(111) 24156

(220) 29.09.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 29.09.2025
(730) «Ակուռատ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Նաիրի
Զարյան 21/98, AM
(526) «the» և «cafe» գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(442) 19.10.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև և
կանաչ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սրճարաններ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151426		

(111) 24155

(220) 28.09.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 28.09.2025

(526) «GROUP» բառն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 42. ճարտարապետական նախագծում,
ինտերիերի դիզայն:
_____________________
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(210) 20151443		

(111) 24157

(220) 30.09.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 30.09.2025
(730) Սեմյոն Հմայակի Պողոսյան, Երևան,
Թավրիզյան 46, AM
(442) 19.10.2015
(540)

03/1

ՄԱՍ 1
№

(442) 05.11.2015
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ՝ բրենդի,
գինի, օղի:
_____________________

(210) 20151491		

(111) 24160

(220) 15.10.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 15.10.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151451		

(111) 24158

(220) 01.10.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 01.10.2025
(730) «Մանչո գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, ԱրինԲերդի նրբ. 5, N 10, AM
(442) 19.10.2015
(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:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151472		

(111) 24159

(220) 09.10.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 09.10.2025
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

(442) 05.11.2015
(540)

(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված
ծխախոտ.
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարներ,
սիգարետներ,
սիգարիլներ,
ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար,
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ,
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
տաքացման ընթացքում առաջացող աերոզոլի
մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու
համար. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ,
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական
տուփեր
ծխախոտի
համար,
սիգարետի
տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու
համար, վառիչներ, լուցկի:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151495		

(111) 24161

(220) 16.10.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 16.10.2025
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(730) Ալբերտ Աղաբեկյան, Երևան, Ֆուչիկի 23,
բն. 26, AM
(442) 05.11.2015
(540)

03/1

ՄԱՍ 1
№

(540)

(526) «Լահմաջո» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20151505

(111) 24164

(526) «TEA» բառն ինքնուրույն պահպանության

(220) 20.10.2015

(151) 22.02.2016

օբյեկտ չէ:

			(181) 20.10.2025

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,

(730)

կարմիր, կանաչ և սպիտակ գունային համակ

Գյուլբեկյան 2/47, AM

ցությամբ:

(442) 05.11.2015

(511)

(540)

«Հայլենդ

Սելլարս»

ՍՊԸ,

Երևան,

դաս 30. սև թեյ, կանաչ թեյ, խոտաբույսերով
թեյ, բուրավետացված բնական թեյ:
_____________________

(210) 20151503		

(111) 24162

(220) 20.10.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 20.10.2025
(730) «Բոնօստ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի նրբ.
տուն 24, AM
(442) 18.11.2015
(540)

(526) «Լահմաջո» բառն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20151504		

(111) 24163

(220) 20.10.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 20.10.2025
(730) «Բոնօստ» ՍՊԸ, Երևան, Արամի նրբ.
տուն 24, AM
(442) 18.11.2015

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր և սև գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20151506		

(111) 24165

(220) 20.10.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 20.10.2025
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 05.11.2015
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

37
37

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

(210) 20151507		

(111) 24166

(220) 20.10.2015

(151) 22.02.2016

03/1

ՄԱՍ 1
№

(540)

			(181) 20.10.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի
12, AM
(442) 18.11.2015
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(511)
դաս 14. ոսկյա և արծաթյա զարդեր:
դաս 35. առևտուր:

(210) 20151508

(111) 24167

(220) 20.10.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 20.10.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի
12, AM
(442) 18.11.2015
(540)

_____________________

(210) 20151516		

(111) 24169

(220) 22.10.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 22.10.2025
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 05.11.2015
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20151513		

(111) 24168

(220) 21.10.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 21.10.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արսեն Պետ
րոսյան, Ջրվեժ, Բանավան 11, բն. 31, AM
(442) 05.11.2015

մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151518		

(111) 24170

(220) 22.10.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 22.10.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 05.11.2015

38
38

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

(540)

(210) 20151553		

(111) 24171

(220) 29.10.2015

(151) 22.02.2016

03/1

ՄԱՍ 1
№

			(181) 29.10.2025
(730) «Ֆակտում» ՍՊԸ, Երևան, Գայի պող. 18,
բն 29, AM
(442) 18.11.2015
(540)

(526) «խորհրդատվական իրավաբանական
ընկերություն» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ:
_____________________
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ մոխրագույն, կարմիր, սև և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս

34.

ծխախոտ.

մշակված

կամ

ծխախոտային

չմշակված

արտադրանք.

սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխա
խոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու

(210) 20151575		

(111) 24172

(220) 02.11.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 02.11.2025
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան,
Եղվարդի խճ. 1, AM
(442) 18.11.2015
(540)

համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար,
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ,
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու
համար).

էլեկտրոնային

տաքացվող

սիգարետներ.

ծխախոտային

սիգարետները

կամ

արտադրանք.

ծխախոտը

էլեկտրոնային սարքեր

տաքացնող

և դրանց մասեր՝

տաքացման ընթացքում առաջացող աերոզոլի
մեջ

պարունակվող

նիկոտինը

վերացնելու

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
հեռուստածրագրերի,
հեռուստահաղորդման
պատրաստում:
_____________________

համար. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ,
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական
տուփեր

ծխախոտի

համար,

սիգարետի

տուփեր, մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի
հարմարանքներ

սիգարետները

համար, վառիչներ, լուցկի:
(740) Էդուարդ Նահապետյան
_____________________

փաթաթելու

(210) 20151684		

(111) 24173

(220) 23.11.2015

(151) 22.02.2016

			(181) 23.11.2025
(730)

«Միկա

կենաց

ջուր»

գինու-կոնյակի

ձեռնարկություն» ՍՊԸ, Երևան, Հայասի 10/2, AM
(442) 02.12.2015

39
39

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

(540)

03/1

ՄԱՍ 1
№

(730) «Միկա կենաց ջուր» գինու-կոնյակի
ձեռնարկություն» ՍՊԸ, Երևան, Հայասի 10/2, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(526) Բացի «Князь Владимир» անվանումից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

(526) Բացի «Княгиня Анна» անվանումից մնացած
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության

(210) 20151685		
(220) 23.11.2015

(111) 24174
(151) 22.02.2016

			(181) 23.11.2025

օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
_____________________

40
40

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

03/1

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

6		

05.03.2026

Տրիումֆ Ինտերնացիոնալ Ակտիենգեզելշաֆտ, DE

8		

05.03.2026

Բիտցեր Կյուլմաշինենբաու ԳմբՀ, DE

27		

08.01.2026

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

38		

22.01.2026

ՋեյՎիՍի Քենվուդ Քորփորեյշն, JP

39		

22.01.2026

Վիդոլ Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ, GB

40		

22.01.2026

Հիլ, Թոմսոն ընդ Քո., Լիմիթիդ, GB

44		

22.01.2026

Հոյու Կաբուշիկի Կաիշա (Հոյու Քո., ԼԹԴ), JP

45		

22.01.2026

ՋեյՎիՍի Քենվուդ Քորփորեյշն, JP

49		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

50		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

51		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

52		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

53		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

54		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

55		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

56		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

57		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

58		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

60		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

61		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

62		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

63		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

64		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

65		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

66		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

67		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

68		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

69		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

70		

24.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

71		

24.01.2026

Անհոյզեր-Բուշ, ԼԼՔ, US

41
41

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

03/1

ՄԱՍ 1
№

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

86		

26.01.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

121		

30.01.2026

Հիլ, Թոմսոն ընդ Քո., Լիմիթիդ, GB

148		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

150		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

152		

20.02.2026

Շարփ Կաբուշիկի Կաիշա (Շարփ Քորփորեյշն), JP

153		

20.02.2026

Շարփ Կաբուշիկի Կաիշա (Շարփ Քորփորեյշն), JP

154		

20.02.2026

Շարփ Կաբուշիկի Կաիշա (Շարփ Քորփորեյշն), JP

155		

20.02.2026

Շարփ Կաբուշիկի Կաիշա (Շարփ Քորփորեյշն), JP

159		

20.02.2026

Շարփ Կաբուշիկի Կաիշա (Շարփ Քորփորեյշն), JP

160		

20.02.2026

Շարփ Կաբուշիկի Կաիշա (Շարփ Քորփորեյշն), JP

163		

20.02.2026

Շիմանո Ինք., JP

281		

31.01.2026

Իբարա Քորփորեյշն, JP

324		

22.01.2026

Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

325		

22.01.2026

Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

326		

22.01.2026

Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

327		

22.01.2026

Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

330		

22.01.2026

Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

331		

22.01.2026

Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

334		

22.01.2026

Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

335		

22.01.2026

Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

340		

22.01.2026

Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

341		

22.01.2026

Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

460		

28.12.2025

Դը Փոլո / Լորն Քամփնի, Լ.Փ., US

481		

28.12.2025

ՖԴ Մենիջմենթ, Ինք., Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

490		

08.01.2026

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

492		

08.01.2026

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

493		

08.01.2026

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

495		

08.01.2026

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

498		

08.01.2026

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

500		

10.01.2026

Յունիսթրաթ Ինթերնեշնլ Քորփորեյշն, Նևադայի նահանգ, US

516		

09.01.2026

Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US

517		

09.01.2026

Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US
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519		

09.01.2026

Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

520		

09.01.2026

Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

521		

09.01.2026

Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US

522		

09.01.2026

Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

523		

09.01.2026

Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

524		

09.01.2026

Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

525		

09.01.2026

Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

526		

09.01.2026

Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

527		

09.01.2026

Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

529		

09.01.2026

Քենինքլիջքե Դաուէ Էգբերթս Բ.Վ., NL

530		

09.01.2026

Քենինքլիջքե Դաուէ Էգբերթս Բ.Վ., NL

531		

09.01.2026

Քենինքլիջքե Դաուէ Էգբերթս Բ.Վ., NL

534		

12.01.2026

Քենինքլիջքե Դաուէ Էգբերթս Բ.Վ., NL

535		

12.01.2026

Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

536		

12.01.2026

Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

537		

12.01.2026

Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ Բրենդս ԼԼՔ, US

538		

12.01.2026

Քրաֆթ Ֆուդզ Գրուփ Բրենդս ԼԼՔ, US

540		

12.01.2026

Միլեր Բրյուինգ Ինթերնեշնլ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

544		

12.01.2026

Միլեր Բրյուինգ Ինթերնեշնլ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

549		

26.01.2026

Մոնդելիզ Դոյչլանդ Քոֆի ԳմբՀ, DE

551		

26.01.2026

Մոնդելիզ Դոյչլանդ Քոֆի ԳմբՀ, DE

556		

26.01.2026

Բլու Քրոս ընդ Բլու Շիլդ Ասոսիեյշն, Իլինոյսի նահանգ, US

557		

26.01.2026

Բլու Քրոս ընդ Բլու Շիլդ Ասոսիեյշն, Իլինոյսի նահանգ, US

558		

26.01.2026

Բլու Քրոս ընդ Բլու Շիլդ Ասոսիեյշն, Իլինոյսի նահանգ, US

559		

26.01.2026

Բլու Քրոս ընդ Բլու Շիլդ Ասոսիեյշն, Իլինոյսի նահանգ, US

561		

05.02.2026

Մոնդելիզ Դոյչլանդ Քոֆի ԳմբՀ, DE

566		

12.02.2026

Քրաֆթ Ֆուդզ Շվեց Հոլդինգ ԳմբՀ, CH

619		

15.03.2026

Քենինքլիջքե Դոուե Էգբերթս Բ.Վ., NL

622		

08.01.2026

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

623		

08.01.2026

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

628		

08.01.2026

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

629		

08.01.2026

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US
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630		

08.01.2026

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

631		

08.01.2026

Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

687		

20.11.2025

Դաևու Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, KR

688		

20.11.2025

Դաևու Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն, KR

825		

20.11.2025

Ռոլեքս Ս.Ա., CH

889		

20.11.2025

Ֆ. ԼԼԻ Գալի, Քամիս ընդ Սթոք ԷյՋի, CH

907		

30.01.2026

Յուրըփ Բրենդս Ս.ա ր.լ., LU

908		

09.02.2026

Դայնրզ Քլաբ Ինթերնեյշնլ ԼԹԴ, Նյու Յորքի նահանգ, US

909		

09.02.2026

Վոլվո Թրեյդմարք Հոլդինգ ԱԲ, SE

910		

09.02.2026

Վոլվո Թրեյդմարք Հոլդինգ ԱԲ, SE

1033		

30.01.2026

Ասթելլաս Ֆարմա Ինք., JP

1063		

12.02.2026

Լևի Սթրաուս ընդ Քո., Դելավերի նահանգ, US

1064		

28.02.2026

Լևի Սթրաուս ընդ Քո., Դելավերի նահանգ, US

1081		

12.01.2026

Պեպսիկո, Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ, US

1118		

03.01.2026

Մոնսենթոու Թեքնոլըջի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգի ՍՊԸ, US

1120		

03.01.2026

Մոնսենթոու Թեքնոլըջի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգի ՍՊԸ, US

1196		

08.01.2026

Շանել ՍԱՐԼ, CH

1205		

08.01.2026

Դայջեո Սքոթլանդ Լիմիթեդ, GB

1207		

08.01.2026

Քելվին Քլեյն Քոսմեթիք Քորփորեյշն, Դելավեր նահանգ, US

1261		

06.03.2026

Դայջեո Սքոթլանդ Լիմիթեդ, GB

1274		

26.01.2026

Ջոն Հենքոք Լայֆ Ինշուըրնս Քամփնի (Յու.Էս.Էյ.), US

1275		

26.01.2026

Ջոն Հենքոք Լայֆ Ինշուըրնս Քամփնի (Յու.Էս.Էյ.), US

1276		

26.01.2026

ՓիԷլԱր ԱյՓի Հոուլդինգզ, ԼԼՔ, Դելավեր նահանգի

					
1279		

01.02.2026

					

03/1

ՄԱՍ 1
№

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, US
Դը Քոնսենթրեյթ Մենյուֆեքչրինգ Քամփնի օֆ Այլնդ
(Սևն-Ափ Ինթերնեյշնլ), IE

1302		

24.01.2026

Ռիքոհ Քամփնի, ԼԹԴ., JP

1303		

24.01.2026

Ռիքոհ Քամփնի, ԼԹԴ., JP

1304		

26.01.2026

Ռոդիա Չիմի, ՍԱՍ, FR

1305		

26.01.2026

Ռոդիա Չիմի, ՍԱՍ, FR

1306		

26.01.2026

Ռոդիա Չիմի, ՍԱՍ, FR

1322		

02.05.2026

Դայջեո Սքոթլանդ Լիմիթեդ, GB
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1337		

09.01.2026

Ջ. ընդ Փ. Քոութս, Լիմիթիդ, GB

1339		

09.01.2026

Ջ. ընդ Փ. Քոութս, Լիմիթիդ, GB

1340		

09.01.2026

Ջ. ընդ Փ. Քոութս, Լիմիթիդ, GB

1344		

09.01.2026

Ջ. ընդ Փ. Քոութս, Լիմիթիդ, GB

1345		

09.01.2026

Ջ. ընդ Փ. Քոութս, Լիմիթիդ, GB

1346		

09.01.2026

Ջ. ընդ Փ. Քոութս, Լիմիթիդ, GB

1349		

09.01.2026

ՓիՎիԷյչ Քորփ., US

1379		

16.05.2026

3Մ Քամփնի, Դելավերի Նահանգ, US

1380		

16.05.2026

3Մ Քամփնի, Դելավերի Նահանգ, US

1381		

16.05.2026

3Մ Քամփնի, Դելավերի Նահանգ, US

1382		

16.05.2026

3Մ Քամփնի, Դելավերի Նահանգ, US

1383		

16.05.2026

3Մ Քամփնի, Դելավերի Նահանգ, US

1476		

09.02.2026

Դայնրզ Քլաբ Ինթերնեյշնլ ԼԹԴ, Նյու Յորքի նահանգ, US

1481		

12.02.2026

Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

1482		

12.02.2026

Քոլգեյթ-Փելմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

1483		

12.02.2026

Լևի Սթրաուս ընդ Քո., Դելավերի նահանգ, US

1484		

12.02.2026

Լևի Սթրաուս ընդ Քո., Դելավերի նահանգ, US

1494		

03.01.2026

Մոնսենթոու Թեքնոլըջի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգի ՍՊԸ, US

1528		

26.01.2026

Բ.Ս.Ա., Սոսիետե Անոնիմ ա Դիղեկտուաղ է Կոնսեյ դը Սյուղվեյանս, FR

1545		

01.02.2026

ՋեյՓիՄորգան Չեյզ Ընդ Քո., US

1580		

17.01.2026

Տոտալ Ս.Ա., FR

1581		

17.01.2026

Տոտալ Ս.Ա., FR

1585		

05.02.2026

ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE

1587		

05.02.2026

ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE

1592		

11.03.2026

Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

1598		

11.03.2026

Բուդեյովիցկի Բուդվար Ն.Պ., CZ

1601		

11.03.2026

Բուդեյովիցկի Բուդվար Ն.Պ., CZ

1619		

28.02.2026

Լևի Սթրաուս ընդ Քո., Դելավերի նահանգ, US

1625		

28.02.2026

Դայջեո Շաթո ընդ Իսթեյթ Ուայնս Քամփնի, US

1628		

28.02.2026

Դայջեո Շաթո ընդ Իսթեյթ Ուայնս Քամփնի, US

1630		

28.02.2026

Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ) Լիմիթիդ, GB

1631		

28.02.2026

Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ) Լիմիթիդ, GB
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1632		

28.02.2026

Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ) Լիմիթիդ, GB

1633		

28.02.2026

Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ) Լիմիթիդ, GB

1634		

28.02.2026

Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ) Լիմիթիդ, GB

1654		

10.01.2026

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

1655		

10.01.2026

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

1656		

10.01.2026

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

1658		

10.01.2026

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

1659		

10.01.2026

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

1660		

17.01.2026

ՓՋ Հանգրի Սզոլգալտատո Կարլատոլտ Ֆելելոսեգու Տարսասագ, HU

1677		

18.01.2026

Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս, Ինք., US

1678		

18.01.2026

Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս, Ինք., US

1685		

26.01.2026

Փոլարոիդ Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

1687		

01.02.2026

Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1688		

01.02.2026

Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1689		

01.02.2026

Յունայթիդ Փարսել Սերվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1710		

06.03.2026

ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE

1711		

06.03.2026

ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE

1712		

06.03.2026

ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE

1713		

06.03.2026

ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE

1715		

06.03.2026

ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE

1775		

28.03.2026

Շանել ՍԱՐԼ, CH

1776		

28.03.2026

Շանել ՍԱՐԼ, CH

1779		

11.04.2026

Շանել ՍԱՐԼ, CH

1780		

15.04.2026

Շանել ՍԱՐԼ, CH

1781		

15.04.2026

Շանել ՍԱՐԼ, CH

1819		

12.02.2026

Սանոֆի, FR

1827		

12.02.2026

Լևի Սթրաուս ընդ Քո., Դելավերի նահանգ, US

1828		

12.02.2026

Լևի Սթրաուս ընդ Քո., Դելավերի նահանգ, US

1838		

26.01.2026

Ի.ՈՒ.Ս. Նոմինի Քամփնի Լիմիթիդ, GB

1840		

26.01.2026

Ի.ՈՒ.Ս. Նոմինի Քամփնի Լիմիթիդ, GB

1841		

07.02.2026

Ասքոու Գրուփ Լիմիթիդ (Բահամյան ընկերություն), US

1845		

20.02.2026

Շարփ Կաբուշիկի Կաիշա (Շարփ Քորփորեյշն), JP
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1853		

12.02.2026

Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի Բրենդս ԼԼՔ, US

1867		

30.01.2026

ՈՒեքըուլ Քորփ., JP

1868		

01.02.2026

Նիհոն Նոյակու Քո., ԼԹԴ, JP

1869		

01.02.2026

Նիհոն Նոյակու Քո., ԼԹԴ, JP

1873		

22.02.2026

Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, Դելավերի նահանգ, US

1874		

22.02.2026

Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, Դելավերի նահանգ, US

1876		

22.02.2026

Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, Դելավերի նահանգ, US

1877		

22.02.2026

Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, Դելավերի նահանգ, US

1878		

22.02.2026

Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, Դելավերի նահանգ, US

1879		

22.02.2026

Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, Դելավերի նահանգ, US

1880		

22.02.2026

Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, Դելավերի նահանգ, US

1899		

27.03.2026

Աշեթ Ֆիլիպակշի Պրես, FR

1918		

11.03.2026

Միցուբիշի Ռեյըն Կաբուշիկի Կաիշա (Միցուբիշի Ռեյըն Քո., ԼԹԴ.), JP

1931		

22.03.2026

Փենըսոնիք Քորփորեյշն, JP

1933		

22.03.2026

Փենըսոնիք Քորփորեյշն, JP

1934		

22.03.2026

Փենըսոնիք Քորփորեյշն, JP

1935		

22.03.2026

Փենըսոնիք Քորփորեյշն, JP

1963		

12.02.2026

Ռևլն Քնսյումր Փրոդաքթս Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

1964		

12.02.2026

Ռևլն Քնսյումր Փրոդաքթս Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

1967		

12.02.2026

Ռևլն Քնսյումր Փրոդաքթս Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

1968		

12.02.2026

Ռևլն Քնսյումր Փրոդաքթս Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

2022		

06.03.2026

Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ) Լիմիթիդ, GB

2028		

07.03.2026

ԱստրաԶենեկա ԱԲ, SE

2068		

05.02.2026

Հերմես Ինտերնասյոնալ Սոսիետե ան Կոմանդիտե պար Աքսիոն, FR

2070		

26.04.2026

Տրիումֆ Ինտերնացիոնալ Ակտիենգեզելշաֆտ, DE

2083		

17.05.2026

Նաքո Մթիրիըլզ Հենդլինք Գրուփ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2085		

17.05.2026

Մենփաուըրգրուփ Ինք., Վիսկոնսին նահանգի կորպորացիա, US

2217		

30.01.2026

Ակտիեբոլագեթ ՍԿՖ, SE

2437		

20.11.2025

Դը Գլենլիվեթ Դիսթիլրզ Լիմիթիդ, GB

2445		

20.11.2025

Չիվաս Հոլդինգս (ԻՓ) Լիմիթիդ, GB

2709		

29.12.2025

Սանսուի Ըքուսթիքս Րիսըչ Քորփորեյշն, VG

2751		

20.11.2025

Շոփ Վեք Քորփորեյշն, US
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2847		

08.02.2026

Բուդեյովիցկի Բուդվար Ն.Պ., CZ

2848		

08.02.2026

Բուդեյովիցկի Բուդվար Ն.Պ., CZ

3017		

20.11.2025

Էլիդ Դոումեք Սփիրիթս ընդ Վայն Լիմիթիդ, GB

3021		

20.11.2025

Ալիեդ Դոմեսք Սփիրիթս ընդ Վայն Լիմիթիդ, GB

3022		

20.11.2025

Ալիեդ Դոմեսք Սփիրիթս ընդ Վայն Լիմիթիդ, GB

3063		

17.01.2026

ՓՋ Հանգրի Սզոլգալտատո Կարլատոլտ Ֆելելոսեգու Տարսասագ, HU

3077		

19.01.2026

Ջ. ընդ Փ. Քոութս, Լիմիթիդ, GB

3126		

21.03.2026

Ռ ընդ Ա Բեյլի ընդ Քո, IE

3154		

20.11.2025

Իքսայդ Թեքնոլոջիս, Ս.Լ., ES

3215		

09.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

3231		

12.12.2026

Ինթերնեյշնլ Ֆուդսթուֆֆս Քո., AE

3371		

02.12.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

3382		

19.11.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3395		

02.05.2026

Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա, US

3497		

16.08.2026

3Մ Քամփնի, Դելավերի Նահանգ, US

3603		

15.04.2026

Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH

3621		

16.09.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

3636		

06.02.2026

Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, Դելավերի նահանգ, US

3638		

09.02.2026

Վիզա Ինթերնեյշնլ Սրվիս Ասոսիեյշն, Դելավերի նահանգ, US

3673		

16.02.2026

Իբարա Քորփորեյշն, JP

3748		

15.04.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

3749		

15.04.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3752		

19.09.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3773		

22.01.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

3774		

14.02.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

3781		

22.03.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3784		

08.04.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

3785		

18.04.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3786		

02.05.2026

Վմ. Ռիգլի Ջր. Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3942		

14.02.2026

Ֆեռերո Ս.պ.Ա., IT

4276		

22.01.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4277		

29.03.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US
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4278		

15.04.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4279		

02.05.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4280		

08.10.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4294		

17.12.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4477		

12.08.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4582		

05.04.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

4624		

23.07.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

5092		

15.03.2026

Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա, US

5093		

15.03.2026

Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա, US

5094		

15.03.2026

Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա, US

5095		

21.03.2026

Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա, US

10597		

24.05.2025

Օրնուա Քո-Օփերեյթիվ Լիմիթիդ, IE

10601		

10.04.2026

«Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

10603		

28.04.2026

«Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM

10640		

10.01.2026

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

10641		

10.01.2026

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

10642		

10.01.2026

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

10643		

10.01.2026

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

10644		

10.01.2026

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

10645		

10.01.2026

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

10646		

10.01.2026

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

10647		

10.01.2026

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

10753		

10.01.2026

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աջափնյակ,
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ՄԱՍ 1
№

Աշտարակի խճ. 2ա, AM

10754		

10.01.2026

«Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

10758		

09.02.2026

ՖրիմենթլՄեդիա Լիմիթիդ, GB

10788		

24.01.2026

«Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Սարալանջի 1, AM

10800		

17.01.2026

«Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM

10801		

27.01.2026

«Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM

10843		

04.01.2026

ԲԱՍՖ ՍԻ, DE

10845		

19.01.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

10873		

30.01.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

49
49

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
01.03.2016

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

03/1

ՄԱՍ 1
№

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

10877		

08.02.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

10884		

23.02.2026

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

10913		

22.12.2025

«Դի Ռոմա» ՍՊԸ, Երևան, Գորվետկա 4, AM

10914		

21.12.2025

«Դի Ռոմա» ՍՊԸ, Երևան, Գորվետկա 4, AM

10915		

22.12.2025

«Դի Ռոմա» ՍՊԸ, Երևան, Գորվետկա 4, AM

10945		

01.02.2026

Յունիլևր Ն.Վ., NL

10976		

25.01.2026

«Ասկալ ուայթ» ՍՊԸ, Երևան, Նար-Դոսի 73/69, AM

10979		

24.03.2026

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

10989		

19.01.2026

Էյսաի Ռ ընդ Դ Մենիջմենթ Քո., Լթդ., JP

11005		

19.01.2026

Էյսաի Ռ ընդ Դ Մենիջմենթ Քո., Լթդ., JP

11063		

08.02.2026

Սմիթերս-Օազիս Քամփնի, US

11097		

04.01.2026

ԲԱՍՖ ՍԻ, DE

11117		

30.11.2025

Հոն Հաի Փրեսիժն Ինդասթրի Քո., Լթդ., TW

11118		

30.11.2025

Հոն Հաի Փրեսիժն Ինդասթրի Քո., Լթդ., TW

11170		

21.02.2026

Ռիքոհ Քամփնի, ԼԹԴ., JP

11173		

07.03.2026

Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

11174		

07.03.2026

Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

11175		

07.03.2026

Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

11207		

24.02.2026

«Միլկաթ» ՍՊԸ, Երևան, Անդրանիկի 43, բն. 51, AM

11297		

03.04.2026

ՍմիթՔլայն Բիչեմ (Քորք) Լիմիթիդ, IE

11315		

10.04.2026

Փֆայզր Էնթերփրայզիս ՍԱՌԼ, LU

11340		

11.05.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

11341		

11.05.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

11407		

13.03.2026

Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ., IT

11463		

11.05.2026

Գրեյթ Ուոլ Մոթոր Քամփնի Լիմիթիդ, CH

11490		

11.05.2026

Վրանգլեր Ապարել Քորփ., US

11551		

01.03.2026

Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

11553		

01.03.2026

Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

11719		

01.03.2026

Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

11721		

01.03.2026

Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US

11743		

21.07.2026

ԷյչԷյչՋի Գլոբլ Դիզայնս ԼԼՔ, US

11953		

09.11.2026

Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

50
50

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ
ՀԱՅՏԵՐ

Ապրանքային և սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի
210
220
230
310
320
330
511
540
551
554
555
556
730

հայտի համարը
հայտի ներկայացման թվականը
ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
առաջին հայտի համարը
կոնվենցիայով առաջնության թվականը
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը
ապրանքային նշանը
կոլեկտիվ կամ հավաստագրային նշան
ծավալային նշան
հոլոգրաֆիական նշան
ձայնային նշան
հայտատուն, հասցեն, երկրի կոդը

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2016

03/1

ՄԱՍ
№ 1

Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20151523
(220) 23.10.2015
(730) Ինսթագրամ, ԼԼՔ, US
(540)

(511)
դաս
9.
ներբեռնվող
համակարգչային
ծրագրեր պատկերների, տեսա-լսողական և
տեսագրական բովանդակության փոփոխման և
հաղորդման համար. ներբեռնվող համակարգ
չային ծրագրեր պատ
կերների, տեսա-լսողական
և տեսա
գրական բովան
դակության և դրանց
հետ կապ
ված տեքստերի և տվյալ
ների դիտման
և փոխներգործության համար. ներ
բեռնվող
համա
կարգչային
ծրագրեր
բովանդակության
որոնման և հրապարակման և բովանդա
կության
բաժանորդագրման համար. համա
կարգչային
ծրագրեր ամսաթվի, գտնվելու վայրի, մարդկանց
և թեմաների մակնշմամբ պատկերների, տեսալսողական և տեսագրական բովանդակության
համար. համա
կարգչային ծրագրեր տեղեկատվաորոնողական
համակարգերի
ապահովման
համար. համակարգչային ծրագրեր սոցիալական
ցանցերի համար. համակարգչային ծրագրեր
ինտերակտիվ
ընկերություն
ների
ստեղծման,
կառավարման և դրանց հետ փոխներգործության
համար. համակարգչային ծրագրեր սոցիալական
ցանցերի
բովանդակության
կառավարման,
վիրտուալ ընկերությունների փոխներգործության և
պատկերների, տեսա-լսողական և տեսա
գրական
բովանդա
կության,
լուսանկարների,
տեսա
գրությունների, տվյալների, տեքստերի, հաղորդա
գրությունների, մեկնաբանությունների, գովազդային
հայտարարությունների,
գովազդային
բնույթի
հաղորդագրությունների
և
տեղեկատվության
փոխանցման համար. համակարգչային ծրագրեր
ստեղծման, խմբագրման, ցանց ներբեռնման,
ցանցից
բեռնման,
մուտքի
տրամադրման,
դիտման,
հրապարակման,
պատկերման,
մակնշման, վիրտուալ օրագրերում (բլոգներում)
տեղադրման, տվյալների հոսքային փոխանց
ման,

հղումների փոխանցման, համառոտ բնութագրման,
կարծիքի նշման, մեկնաբանման, ներդրման,
փոխանցման,
համատեղ
օգտագործման,
որոնման և տեղեկատվության տարածման այլ
էլեկտրոնային միջոցների հետ փոխներգործության
համար. համակարգչային ծրագրեր էլեկտրոնային
հաղորդագրությունների վերաբերյալ ազդանշան
ների, ծանուցումների, հիշեցումների համար.
էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ուղարկ
ման և ընդունման համակարգչային ծրագրեր.
համակարգչային ծրագրեր երրորդ անձանց
գովազդի տարածման համար. համակարգչային
ծրագրեր որպես կիրառական ծրա
գրավորման
ինտերֆեյս (API) օգտագործելու համար. կիրա
ռական ծրագրավորման ինտերֆեյսի (API) տեսքով
համակարգչային ծրագրեր, որոնք հեշտաց
նում
են ինտերակտիվ ծառայությունները սոցիալական
ցանցերում փոխներգործության, ծրագրային հավել
վածների մշակման և գովազդի ձեռք բերման
և տարածման համար. ինտերակտիվ լուսա- և
տեսասարքավորումներ, մասնա
վորապես` թվային
պատկերների և տեսա
գրությունների ֆիքսման,
բեռնման, խմբագրման, տպման և համատեղ
օգտագործման համար ինտերակտիվ տերմինալներ.
դաս 25. հագուստ տղամարդկանց, կանանց
և երեխաների համար. տղամարդկանց, կանանց և
երեխաների հագուստ, մասնավորապես` շապիկներ
(բլուզներ), ֆուտբոլկաներ, բաճկոններ, տոպեր,
տոլստովկաներ, գլխի ծածկոցներ, գլխարկներ,
շորագլխարկներ. կոշկեղեն.
դաս 35. շուկայագիտության, գովազդի և
առաջխաղացման ծառայություններ. համակարգ
չային ցանցերով և հեռակապով գովազդների տարա
ծում երրորդ ան
ձանց համար. համա
կարգչային
ցանցերով և հեռակապով երրորդ անձանց ապրանք
ների և ծառայությունների առաջխաղացում.
խորհրդատվություն շուկայագիտության և գովազդի
բնագավառում. հետազոտություններ շուկայա
գիտության ասպարեզում. շուկայա
գիտության
ասպարեզում հետազոտությունների վերա
բերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. ինտեր
ակտիվ
գովազդ. միջոցառումներին լուսա- և տեսա
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սարքավորումների տրամադրման միջոցով երրորդ
անձանց ապրանքների և ծառայությունների առաջ
խաղացում, գովազդ և շուկայագիտություն.
դաս 38. հեռակապի ծառայություններ.
լուսանկարների և տեսագրությունների տարած
ման ծառա
յություններ, մասնավորապես` լուսա
նկարներով թվային ֆայլերի, տեսաֆայլերի և
տեսալսողական բովանդակության էլեկտրոնային
փոխանցում համացանցի օգտատերերի միջև.
հեռակապի ծառա
յություններ, մասնավորապես`
պատկերների, տեսալսողական և տեսագրական
բովանդակության, լուսանկարների, տեսագրություն
ների, տվյալների, տեքստերի, հաղորդա
գրու
թյունների, գովազդային հայտարարությունների,
գովազդային բնույթի հաղորդագրությունների և
տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխանցում.
միառանգ (պիրինգային) համակարգչային ծառա
յություններ, մասնավորապես` պատկերների, տեսա
լսողական և տեսագրական բովանդակության,
լուսանկարների, տեսագրությունների, տվյալների,
տեքստերի, հաղորդագրությունների, գովազդի,
գովազդային բնույթի հաղորդագրությունների
և տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխան
ցում.
համա
կարգչային,
էլեկտրոնային
և
առցանց տվյալների հիմնապաշարներ մուտքի
տրամադրում.
հեռահաղորդակցման
համար
առցանց ֆորումների տրամադրում, մասնա
վորապես՝ բոլորին հետաքրքրող թեմաներով
հաղորդագրությունների փոխանցում. էլեկտրոնային
և հրատապ հաղորդագրությունների տրամադրման
ծառայություններ. սոցիալական ցանցերի համար
զրույցի սենյակների տրամադրում. հեռակապի
առցանց հղումների տրամադրում, որն ապահովում
է վեբ-կայքերի օգտատերերի տեղափոխումը այլ
անհատական և վեբ-էջեր.
դաս 41. զվարճությունների ոլորտում համա
կարգչային, էլեկտրոնային և ինտերակտիվ
հիմնապաշարների տվյալների տրամադրում.
էլեկտրոնային ամսագրերի և վիրտուալ օրագրերի
(բլոգների) հրապարակում սպառողական և
հատուկ բովանդակության օգտագործմամբ. հրա
պարակման ծառայություններ, մասնավորապես՝
էլեկտրոնային հրատարակումների հրապարակում
երրորդ անձանց համար. լուսա- և (կամ) տեսա
գրությունների
ինտերակտիվ
տերմինալների
վար
ձույթ
լուսա
նկարներ
և
տեսաֆայլեր
ֆիքսելու, ներ
բեռնելու, խմբագրելու և համատեղ
օգտագործելու համար.
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ՄԱՍ
№ 1

դաս 42. համակարգչային ծրագրերի մշակում
և կատարելագործում. վեբ-կայքերի տրամադրում,
որը հնարավորություն է տալիս օգտատերերին
փոխներգործելու սոցիալական ցանցերի միջոցով
և կառավարել բովանդակությունը սոցիալական
ցանցերում. չբեռնվող ծրագրերի ժամանակավոր
օգտագործման
տրամադրում
սոցիալական
ցանցերի, սոցիալական ցանցերի բովանդակության
կառավարման,
վիրտուալ
ընկերու
թյունների
ստեղծման և պատկերների, տեսալսողական և
տեսագրական բովանդակության, լուսանկարների,
տեսագրությունների,
տվյալների,
տեքստերի,
հաղորդա
գրությունների, գովազդային հայտա
րարու
թյունների, գովազդային բնույթի հաղորդա
գրությունների և տեղեկատվության հաղորդման
համար. չբեռնվող ծրագրերի ժամա
նակավոր
օգտագործման
տրամադրում
պատկերների,
տեսալսողական և տեսագրական բովանդակության
փոփոխման և իրականացման համար. չբեռնվող
ծրագրերի
ժամանակավոր
օգտագործման
տրամա
դրում պատկերների, տեսա
լսողական և
տեսագրական բովանդակության և դրանց հետ
կապված տեքստերի և տվյալ
ների դիտման և
փոխներգործության համար. չբեռնվող ծրագրերի
ժամանակավոր օգտա
գործման տրամադրում
բովանդակության և բովանդա
կությունը հրա
պարակողների որոնման և բովանդակության
բաժա
նորդա
գրման համար. չբեռնվող համա
կարգչային ծրա
գրեր ամսաթվի, գտնվելու վայրի,
մարդ
կանց և թեմաների մակնշմամբ պատ
կերների, տեսա-լսողական և տեսա
գրական
բովանդա
կության համար. տեղեկատվության
ապահովում ինդեքսային որոնումների միջոցով և
տվյալների տեղեկատվական հիմնապաշարներից.
որոնողական միջոցների տրամադրում հեռակապով
տվյալներ ստանալու համար. սոցիալական ցան
ցերի ծառայությունների տրամադրում, որոնք թույլ
են տալիս օգտատերերին փոխանցել անձնական
նույնականացման տվյալները և փոխանակել
անձնական նույնականացման տվյալները մի
քանի կիրառական ծրագրերի և վեբ-կայքերի
հետ և մի քանի կիրառական ծրագրերի և վեբկայքերի միջև. ծառայություններ տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտում, մասնա
վորապես՝
հեռա
կապի միջոցով հանդիպումների, միջոց
առումների և ինտերակտիվ քննար
կումների
կազմակերպման և անցկացման ինտերակտիվ վեբծառայությունների տեղադրում երրորդ անձանց
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համար.
ծառայություններ
տեղեկա
տվական
տեխնոլոգիաների ոլորտում, մասնավորապես՝
գրանցված օգտատերերի վիրտուալ ընկերու
թյունների ստեղծում պատկերների, տեսալսողական
և տեսա
գրական բովան
դակության և դրանց
հետ կապված տվյալների և տեղեկատվության
փոխանակման, դիտման, բաժանորդագրման
և փոխներգործության համար. պրովայդերի
ծառայություններ հավել
վածներ մուտք գործելու
համար (ASP), մասնա
վորապես՝ համակարգչային
կիրառական
ծրագրային
հավելվածների
տեղադրում երրորդ անձանց համար. պրովայդերի
ծառայություններ հավելվածներ մուտք գործելու
համար (ASP) սոցիալական ցանցերի ծրագրային
ապահովման օգտա
գործ
ման, սոցիալական ցան
ցերի բովանդակության կառավարման, վիրտուալ
ընկերությունների ստեղծման և պատկերների,
տեսալսողական
և
տեսագրական
բովան
դակության, լուսանկարների, տեսագրությունների,
տվյալների, տեքստերի, հաղորդագրությունների,
գովազդային հայտարարությունների, գովազ
դային բնույթի հաղորդագրությունների և տեղեկա
տվության
հաղորդ
ման համար. ստեղծ
ման,
խմբագրման, ցանց ներբեռնման, ցանցից բեռնման,
մուտքի տրամադրման, դիտման, հրապարակման,
պատկերման, մակնշման, վիրտուալ օրագրերում
(բլոգներում) տեղադրման, տվյալների հոսքային
փոխանցման, հղումների փոխանց
ման, համա
ռոտ բնութագրման, կարծիքի նշման, մեկնա
բանման, ներդրման, փոխանցման, համա
տեղ
օգտագործման, որոնման և տեղեկատվության
տարածման այլ էլեկտրոնային միջոցների հետ
փոխներգործության համար համակարգչային
ծրա
գրերի օգտա
գործմամբ հավելվածներ մուտք
գործելու պրովայդերի ծառայություններ (ASP).
պրովայդերի
ծառայություններ
հավելվածներ
մուտք գործելու համար (ASP) կիրա
ռական ծրա
գրային ինտերֆեյսի (API) ծրագրերի օգտա
գործմամբ, որը հեշտացնում է սոցիալական
ցանցերում փոխներգործելու ինտերակտիվ ծառա
յությունները, ծրագրային հավելվածների մշակումը
և գովազդի ձեռքբերումը և տարածումը. ծրա
գրերի օգտագործմամբ հավելվածներ մուտք
գործելու պրովայդերի ծառայություններ (ASP) առքի,
վաճառքի, վերահսկման, գնահատման, օպտիմա
լացման, ծրագրավորման, վերլուծության, առաքման
և ինտերնետ-գովազդի և շուկայագիտության
վերաբերյալ հաշվետվության տրամադրման օգտա
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գործման համար. ծրագրերի օգտագործմամբ
հավելվածներ մուտք գործելու պրովայդերի ծառա
յություններ (ASP) ինտերնետ-գովազդի և շուկայա
գիտական գործառնության նախագծման և
կառա
վարման օգտագործման համար. հարթակը
որպես ծառա
յություն (PAAS) սոցիալական ցան
ցերում համակարգչային ծրագրային հարթակների
օգտագործման, սոցիալական բովանդակության
կառավարման,
վիրտուալ
ընկերությունների
ստեղծ
ման և պատ
կերների, տեսալսողական և
տեսագրական բովանդակության, լուսանկարների,
տեսագրությունների,
տվյալների,
տեքստերի,
հաղորդագրությունների, գովազդային հայտա
րա
րու
թյունների, գովազդային բնույթի հաղորդա
գրություն
ների և տեղեկատվության հաղորդման
համար. համա
կարգչային ծրագրերի վարձույթ,
որը հնարավորություն է տալիս օգտատերերին
ցան
ցում պատ
կերներ, տեսագրային և տեսա
լսողական բովանդակություն ներբեռնել, խմբագրել
և փոխանակել.
դաս 45. ինտերակտիվ ծառայություններ
սոցիալական ցանցերի ոլորտում. ինտերնետին
հասա
նելիություն պահանջող ծառայություններ
սոցիալական ծանոթությունների, սոցիալական
ցանցերի և ծանոթու
թյունների ծառայություն
ների ոլորտում. տեղեկատվության տրամադրում
տվյալների հիմնապաշարների տեսքով, որը ներա
ռում է սոցիալական ցանցերի, սոցիալական ծանո
թությունների և սիրային շփման ոլորտի վերաբերյալ
տեղեկատվություն:
_____________________
(210) 20151627
(220) 13.11.2015
(730) Սամվել Եղիշեի Զաքարյան, Երևան,
Վարդանանց 5ա, բն. 315, AM
(540)

(511)
դաս 35. դեղատնային գործունեություն,
գովազդ, առևտուր, առցանց առևտուր, ինտեր
նետային կայքի գործածում այն է՝ էլեկտրո
նային
տարբերակով դեղերի վերա
բերյալ տեղեկատվու
թյան տրամադրում, այդ թվում՝ դեղերի գների,
զեղչերի և ակցիաների վարաբերյալ:
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
_____________________
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(210) 20151679
(220) 20.11.2015
(730) Նեստլե Սկին Հելթ Ս.Ա., CH
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական պատրաստուկներ.
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,
այն է՝ բերանով ընդունման և տեղային ազդե
ցության դեղամիջոցներ մաշկի բորբոքային հիվան
դությունների, այն է՝ բշտիկ
ների, կորյակ
ների,
կարմիր կորյակների, մաշկաբորբի, պսորիազի,
մաշկախտի և դրանց հետ կապված հիվանդություն
ների բուժման համար:
_____________________

(210) 20151686
(220) 23.11.2015
(730) Շիզեյդո Քամփնի, Լիմիթիդ, JP
(310) 98641
(320) 13.07.2015
(330) QA
(540)
(511)
դաս 3. օճառներ. օծանելիք. կոսմետիկական
միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ մաշկի
խնամքի համար. միջոցներ մաշկի խնամքի համար.
արտադրանք գրիմի համար. արտադրանք մազերի
խնամքի համար:
_____________________

(210) 20151688
(220) 23.11.2015
(730) Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US
(540)

(511)
դաս 12. ցամաքային տրանսպորտային միջոց
ներ, որոնք ընդգրկված են 12-րդ դասերում:
_____________________
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(210) 20151721
(220) 01.12.2015
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրա Մելիքյան, ք.
Արմավիր, 110 թղմ. տուն 111, 112, 113, AM
(540)

(511)
դաս 44. ընտանեկան բժշկություն, ախտորոշիչ
լաբորատորիա (կլինիկական, բիոքի
միական և
իմունոլոգիական), ճառագայթային ախտ
որոշում
(ուլտրաձայնային), ֆիզիոթերապիա, ռեֆլեքսա
թերապիա:
_____________________

(210) 20151765
(220) 08.12.2015
(730) Նեստլե Սկին Հելթ Ս.Ա., CH
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մաշկի քաղցկեղի բուժման համար:
_____________________

(210) 20151822
(220) 18.12.2015
(730) Քրոքս, Ինք., US
(540)
(511)
դաս 25. կոշկեղեն, հագուստ, մասնավորապես՝
ֆուտբոլկաներ,
գուլպաներ,
բացառությամբ
նորաձև և մանկական հագուստ. գլխարկներ, գլխի
ծածկոցներ. չսահող թեթև կոշիկներ.
դաս 35. կոշկեղենի և հագուստի մանրածախ
վաճառք, այդ թվում՝ այդ ապրանքների առցանց
վաճառք:
_____________________

(210) 20151828
(220) 21.12.2015
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(730) Ռիմցմա Սիգըրեթընֆաբրիքըն ԳմբՀ, DE
(310) m201514641
(320) 31.08.2015
(330) UA
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտա
դրանք. ծխա
խոտի
փոխարինիչներ՝ բացա
ռությամբ բժշկա
կան կամ
բուժական նպատակների համար օգտա
գործ
վողների. սիգարետներ. սիգարիլներ. սիգարներ.
սիգարետներ պատրաստելու ձեռքի մեքենաներ.
ծխախոտի պարկուճներ. ֆիլտրեր (զտիչներ)
սիգարետների համար. սիգա
րետների, ծխա
գլանակների (պապիրոսների) թուղթ. էլեկտրոնային
սիգարետներ. հեղուկներ էլեկտրո
նային սիգա
րետների համար. լուցկիներ և ծխելու պարագաներ:
_____________________

(210) 20151855
(220) 24.12.2015
(730) Ռիմցմա Սիգըրեթընֆաբրիքըն ԳմբՀ, DE
(310) 201532337
(320) 26.08.2015
(330) AZ
(540)

(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտա
դրանք. ծխա
խոտի
փոխարինիչներ՝ բացա
ռությամբ բժշկա
կան կամ
բուժական նպատակների համար օգտա
գործ
վողների. սիգարետներ. սիգարիլներ. սիգարներ.
սիգարետներ պատրաստելու ձեռքի մեքենաներ.
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ծխախոտի պարկուճներ. ֆիլտրեր (զտիչներ)
սիգարետների համար. սիգա
րետների, ծխա
գլանակների (պապիրոսների) թուղթ. էլեկտրոնային
սիգարետներ. հեղուկներ էլեկտրո
նային սիգա
րետների համար. լուցկիներ և ծխելու պարագաներ:
_____________________

(210) 20160008
(220) 14.01.2016
(730) Ջփեն Թբեքոու Ինք., JP
(540)
(511)
դաս
34.
մշակված
կամ
չմշակված
ծխախոտ. ծխելու ծխախոտ, չիբուխի ծխախոտ,
ինքնափաթթուկի ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ,
ծամելու
ծխախոտ
‘’սնուս’’.
սիգարետներ,
պապիրոս
ներ,
էլեկտրոնային
սիգարետներ,
սիգարներ, սիգարիլներ. քթախոտ. ծխելու պիտույք
ներ, ընդգրկված 34-րդ դասում, սիգարետի թուղթ,
պապի
րոսի թուղթ, սիգարետի պար
կուճներ և
լուցկի:
_____________________

(210) 20160017
(220) 18.01.2016
(730) Դաբուր Ինդիա Լիմիթիդ, IN
(540)

(511)
դաս. 3. ատամի մածուկներ, ատամի փոշի և
բերանի խնամքի միջոցներ:
_____________________

(210) 20160018
(220) 18.01.2016
(730) Դաբուր Ինդիա Լիմիթիդ, IN
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(540)

(511)
դաս. 3. ատամի մածուկներ, ատամի փոշի և
բերանի խնամքի միջոցներ:
_____________________

(210) 20160019
(220) 18.01.2016
(730) Դաբուր Ինդիա Լիմիթիդ, IN
(540)

(511)
դաս 3. յուղ մազերի համար, մազերի խնամքի
միջոցներ, կրեմներ մազերի համար և կոսմետիկ
պատրաստուկներ:
_____________________

(210) 20160022
(220) 19.01.2016
(730) Քյոնիգ Լյուդվիգ Ինթերնեյշնլ ԳմբՀ ընդ
Քո. ԿԳ, DE
(540)
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համար, կոճապղպեղի գարեջուր, ածիկի գարեջուր,
ածիկի քաղցու, սմուդի (բանջարեղենային կամ
մրգային խառնուրդների հիմքով խմիչքներ),
տոմատի հյութ, չֆերմենտավորված մաճառ:
_____________________
(210) 20160023
(220) 19.01.2016
(730) Թիանջին Լովոլ Հեվի Ինդասթրի Գրուփ
Քո. ԷլԹիԴի, CN
(540)

(511)
դաս 7. գյուղատնտեսական մեքենաներ.
բերքահավաք մեքենաներ, սերմնացան մեքենաներ.
հնձիչ և կալսիչ մեքենաներ. շարժիչավոր գյուղա
տնտեսական մեքենաներ. հորատման մեքենաներ.
գլանվակներ. էքսկավատորներ. բեռնման և բեռնա
թափման համար կառավարվող սարքավորումներ.
ամբարձիչներ.
դաս 12. էլեկտրական տրանսպորտային միջոց
ներ. սայլեր (բաց վագոններ). ավտո
մեքենաներ.
տրանսպորտային միջոցների կարկասներ. տրանս
պորտային միջոցների ծալովի ծածկոցներ (կապոտ).
մոտոցիկլներ. տրակտորներ. ծածկասայլեր. եռանիվ
հեծանիվներ. մոպեդներ:
_____________________
(210) 20160028
(220) 20.01.2016
(730) «Ա. Ս. տեքստիլ» ՍՊԸ, Երևան,
Էստոնական 14/60, AM
(540)

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային մրգային ըմպելիքներ,
ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային խնձորի
հյութ, գարեջուր, գարեջրի քաղցու, մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր, մրգային ոչ ալկոհոլային
օշարակներ, հյութեր, բանջարեղենային հյութեր
(խմիչքներ), գայլուկի հյութ գարեջուր պատրաստելու

(511)
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ:
_____________________
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2016

(210) 20160036
(220) 20.01.2016
(730) «Ջերմուկի նոր կյանք» ՍՊԸ, ք. Ջերմուկ,
Մյասնիկյան 2, AM
(540)

(511)
դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով ապա
հովում.
դաս 44. առողջարան:
_____________________

(210) 20160041
(220) 21.01.2016
(730) «Բեթարքիթեքթ» ՍՊԸ, Երևան, Ամիրյան
26, AM
(540)

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական,
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի
կական, կշռման, չափման, ազդա
նշան
ման, հսկ
ման (ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակ
ման,
կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր և
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման,
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր.
մագնիսական
տեղեկակիրներ,
ձայնագրման
սկավառակներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ
և տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. կանխա
վճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ,
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային
ապահովում. կրակմարիչներ.

03/1

ՄԱՍ
№ 1

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույք
ներ.
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա
ղային
նպատակների
համար.
պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների).
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվար
ճություններ. մար
զական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում և
կատարելագործում:
_____________________

(210) 20160049
(220) 26.01.2016
(730) Ակցիոներնո Դրուժեստվո
«Բուլգարտաբակ-Հոլդինգ», BG
(540)
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
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(511)
դաս 34. չմշակված, ձեռքով մշակված կամ
մշակված ծխախոտ. ծխախոտային արտադրանք.
սիգարետներ, սիգարներ և սիգարիլներ, սիգարետի
զտիչներ. սիգարետի թուղթ. ծխելու պիտույքներ.
լուցկի. վառիչներ և մոխրամաններ ոչ թանկարժեք
մետաղից:
_____________________

(210) 20160051
(220) 27.01.2016
(730) Տաթևիկ Մարտիրոսյան, Երևան, Ա.
Ավետիսյան 70/44, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
_____________________

(210) 20160054
(220) 27.01.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Մելինա
Նիկոլայան, Սյունիքի մարզ, ք. Ագարակ,
Սայաթ-Նովայի 8, բն. 9, AM
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահա
ծոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի փոխա
րինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր և
հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն և
քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
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խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր,
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների
համար. ածիկ:
_____________________

(210) 20160062
(220) 01.02.2016
(730) «Ձոր» ՓԲԸ, Արագածոտնի մարզ, ք.
Աշտարակ, Քասախի կիրճ 1, AM
(540)

(511)
դաս 43. հանրային սննդի մատուցում,
հյուրանոցային ծառայությունների մատուցում,
հանգստի և ժամանցի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20160063
(220) 01.02.2016
(730) «Էլիտ Էլֆա» ՍՊԸ, Արագածոտնի մարզ,
գ. Բյուրական, AM
(540)

(511)
դաս 43. ժամանակավոր կացարանների,
տաղավարների տրամադրում, հանգստի և
ժամանցի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20160071
(220) 03.02.2016
(730) «Սամկոն» ՍՊԸ, Երևան, Տպագրիչների
8, բն. 9, AM
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(540)

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

(210) 20160072
(220) 03.02.2016
(730) ՋիՓի Բեթռի (Լեհաստան), PL
(540)

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական,
լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտի
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկ
ման (ստուգման), փրկության և ուսուցման սարքեր
ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդ
ման, միացման, փոխակերպման, կուտակ
ման,
կար
գավորման կամ վերա
հսկման սարքեր և
գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման,
հաղորդ
ման կամ վերարտադրման սարքեր.
մագնիսական
տեղեկակիրներ,
ձայնագրման
սկավառակներ. խտասկավառակներ, DVD-ներ և
տեղե
կա
տվության թվային այլ կրիչներ. կանխա
վճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ,
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ և
համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային
ապահովում.
կրակմարիչներ.
մարտկոցներ,
լիցքավորիչներ.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտա
դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման,
չորացման,
օդափոխման,
ջրաբաշխման
և
սանիտարատեխնիկական սարքեր:
_____________________
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(210) 20160073
(220) 03.02.2016
(730) «Դասո պրինտ» ՍՊԸ, Երևան, Կասյան
2, բն. 36, AM
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր
կազմ
արարական
աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
պիտույք
ներ. կպչուն նյութեր գրա
սենյակային կամ կենց
աղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրա
մեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների).
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 40. նյութերի մշակում:
_____________________

(210) 20160075
(220) 04.02.2016
(730) Ամբրոուզիը Սափհըրբ Լթդ., IL
(540)
(511)
դաս 5. վիտամիններ, հանքանյութեր դիետիկ
հավելումներում օգտա
գործման համար, խոտա
բույսեր դիետիկ հավելումներում օգտագործման
համար, ամինաթթուներ և դիետիկ հավելումներ:
_____________________

(210) 20160077
(220) 05.02.2016
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ,
գ. Բամբակաշատ, AM
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(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի):
_____________________
(210) 20160079
(220) 05.02.2016
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան,
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
_____________________
(210) 20160080
(220) 05.02.2016
(730) «Ռոյալ Արմենիա» ՀՁ ՍՊԸ, Երևան,
Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, AM
(540)
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(511)
դաս 30. սուրճ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
_____________________

(210) 20160081
(220) 05.02.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համե
մունք.
սառույց:
_____________________

(210) 20160083
(220) 05.02.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի):
_____________________
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(210) 20160084
(220) 05.02.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(540)

(210) 20160087
(220) 05.02.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի):
_____________________

(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) 20160085
(220) 05.02.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի):
_____________________

(210) 20160086
(220) 05.02.2016
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի):
_____________________
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(210) 20160089
(220) 08.02.2016
(730) «Հ և Տ Հակոբյաններ» ՍՊԸ, Դիլիջան,
Մյասնիկյան 76, AM
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր:
_____________________
(210) 20160042
(220) 22.01.2016
(730) ՄասթրՔարդ Ինթերնեյշնլ Ինքոր
փո
րեյթիդ, Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US
(540)

(511)
դաս 9. համակարգչային ապարատների և
ծրագրային պլատֆորմներ՝ վճարումների, դրամա
գործության, վարկաքարտերի, հաշվե
քարտերի,
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վճարաքարտերի,
ավտոմատացված
դրամա
մեքենաների
(բանկոմատների),
կուտակված
գումարի, էլեկտրոնային դրամամիջոցների փոխան
ցումների, էլեկտրոնային վճարումների, հաշվե
վճարների տվյալների էլեկտրոնային մշակման և
փոխանցման, կանխիկ վճարումների, գործարքների
իսկության, երթուղման, իրավազորության տրամա
դրման, կարգավորման և վերահսկման, խարդախու
թյունների բացահայտման և վերա
հսկման,
աղետ
ներից և վթարներից առա
ջացած վնասների
և կորուստների վերականգնման և ծածկագրման,
գաղտնագրման ծառայությունների աջակցման,
իրականացման հեշտացման և կառավարման
համար. համակարգչային ծրագրեր և ապարատներ՝
գործողության մոտակա շառավղով կապի (NFC)
սարքերի և ռադիոհաճախականության նույնա
կանաց
ման (RFID) սար
քերի նույնակա
նացման և
վավերացման աջակցման և հեշտացման համար.
համակարգչային ծրագրեր և ապարատներ, որոնք
ներառում են էլեկտրոնային թվային դրամապանակ,
որը պահպանում է հաճախորդի հաշվի մասին
տեղեկատվություն առևտրի կետերում կուպոն
ներին, վաուչերներին, վաուչերների ծածկա
գրերին, վերադարձվող ավելցուկ գումարին մուտք
գործելու և հավատարմության կամ դրա
մային
պարգևատրում ստանալու համար, ինչը կարող
է ավանդադրվել իրենց հաշիվներին. գիտական
սարքեր և գործիքներ. մագնիսական տեղեկա
կիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. կանխա
վճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ.
դրամ
արկղային ապարատներ. տեղեկատվության
մշակման սարքավորումներ. համակարգիչներ,
համակարգչային ապարատներ, համակարգչային
ծրագրային արտադրանք և համակարգչային
ծրագրեր. հեռահաղորդակցություն և էլեկտրական
սարքեր և գործիքներ, այն է` տվյալների,
ներառյալ՝ ձայնի և պատկերների գրառման,
հաղորդ
ման
և
վերարտադրման
սարքեր.
հաշվիչ
մեքենաներ.
տվյալների,
ներառյալ՝
ձայնի և պատկերների գրառման, հաղորդման,
վերարտադրման
սարքեր.
մագնիսական
գրառումների կրիչներ. գլոբալ համա
կարգչային
ցանցի միջոցով ֆինանսական հաշիվների և
հաշվետվությունների հետևման, կառավարման և
վերլուծման սարքեր. համակարգչային ապարատ
ներ և ծրագրեր, մասնավորապես՝ տեղային և
գլոբալ համակարգչային ցանցերի զարգացման,
տեխնիկական սպասարկման և օգտագործման
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համար. հիշողության քարտեր և հիշողություններում
պահպանվող տվյալներ, այդ թվում՝ ինտեգրալային
սխեմայով հիշողություններ և բանկային քարտերի
հիշողություններ
կարդալու
համակարգեր.
ներբեռնվող էլեկտրոնային հրատարակություններ.
տպիչ սարքեր, այդ թվում՝ տվյալների մշակ
ման
համա
կարգերի և ֆինանսական գործարքների
համակարգերի տպիչ սարքեր.
բանկային
հիմնարկների
ավտոմատացված
դրամա
մեքենաներ (բանկոմատներ) և թղթադրամի
հաշվիչներ. կոդավորիչներ և ապակոդավորիչներ.
մոդեմներ. համակարգչային ապարատներ և
ծրագրեր էլեկտրոնային միջոցներով անլար
ցանցերի, գլոբալ համակարգչային ցանցերի և
(կամ) շարժական հեռահաղորդակցական սարքերի
միջոցով իրականացվող վճարային գործարքների
աջակցման և հեշտացման համար. համակարգ
չային ապարատներ և ծածկագրման համա
կարգչային ծրագրեր, ծածկագրման բանալիներ,
թվային վկայագրեր, թվային ստորագրություններ,
համակարգչային ծրագրեր անհատների, բանկային
և ֆինանսական հիմնարկների կողմից օգտագործ
վող սպառողների գաղտնի տեղեկատվության
որոնման
և
փոխանցման
և
տվյալների
անվտանգ պահպանման համար. ներբեռնվող
համակարգչային ծրագրեր և կիրառական ծրագրեր
շարժական հեռախոսների և այլ թվային սարքերի
համար, որոնք հնարավորություն են ընձեռում
օգտատերերին մուտք գործել կուպոններին,
վաուչերներին,
վաուչերների
ծածկագրերին,
վերադարձ
վող ավելցուկ գումարներին, գների
համե
մատման
մասին
տեղեկատվությանը,
ապրանքների մասին ակնարկներին, երրորդ
անձանց առևտրային վեբկայքերի հղումներին և
զեղչերի մասին տեղեկատվությանը. ներբեռնվող
համակարգչային ծրագրեր և կիրառական ծրագրեր,
որոնք հնարավորություն են ընձեռում օգտա
տերերին մուտք գործել ապրանքը և առևտուրը
խթանող առաջարկներին և ստանալ դրամային
պարգևատրումներ, որոնք կարող են ավանդադրվել
իրենց
հաշիվներին.
անհպում
վճարային
տերմինալների հետ օգտա
գործվող կիրառական
ծրագրեր, որոնք առևտուր իրականացնողներին
հնարա
վորություն
են
ընձեռում
կատարել
անհպում շարժական առևտրային գործարքներ,
հավատարմության հավաստա
գրերի անհպում
ցուցադրում և կուպոնների, զեղչերի, վերադարձվող
ավելցուկ գումարի, վաուչերների և հատուկ
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առաջարկների անհպում մարում. կիրառական
ծրագրեր, որոնք առևտուր իրականացնողներին
հնարավորություն են ընձեռում անհպում RFID կամ
NFC կապով փոխանցել կուպոններ, վերադարձվող
ավելցուկ
գումարներ,
զեղչեր,
վաուչերներ
և
հատուկ
առաջարկներ
անմիջականորեն
սպառողների շարժական հեռահաղորդակցական
սարքերին. կիրառական ծրագրեր, որոնք առևտուր
իրականացնողներին
հնարավորություն
են
ընձեռում տեղադրել հայտարարությունների սմարթ
տախտակներ մանրածախ և մեծածախ առևտրի
խանութների ներսում, որոնց սպառողները կարող են
միանալ իրենց շարժական հեռահաղորդակցական
սարքերի միջոցով՝ անհպում RFID կամ NFC
կապով տրամադրովող կուպոններին, զեղչերին,
վերադարձվող
ավելցուկ
գումարներին,
վաուչերներին և հատուկ առաջարկներին մուտք
գործելու համար. ինտեգրալային միկրոսխեմաներ
շարժական հեռախոսներում,
NFC
և
RFID
սարքերում օգտագործման համար. մագնիսական
ծածկագրված քարտեր և ինտեգրալային սխեմայով
չիպեր (սմարթ քարտեր) պարունակող քարտեր.
անվտանգության ծածկագրված անցաքարտեր.
անվտանգության ֆունկցիաներով ծածկագրված
քարտեր իսկության ճանաչման նպատակով.
անվտանգության ֆունկցիաներով ծածկագրված
քարտեր ինքնու
թյան ճանաչման նպատակով.
հոլոգրամային քարտեր. վարկային վճարաքարտեր
(որոշակի
խանութի),
բանկային
քարտեր,
վարկաքարտեր, հաշվեքարտեր, չիպային քարտեր,
կուտակված գումարով քարտեր, էլեկտրոնային
տեղեկակիր
քարտեր,
վճարաքարտեր
և
ծածկագրված վճարաքարտեր. բանկային քարտեր,
այդ թվում՝ տպագրված բանկային քարտեր և
մագնիսական հիշողությունների և ինտեգրալային
սխեմայով
հիշողությունների
օգտագործմամբ
բանկային
քարտեր.
քարտի
ընթեր
ցիչներ.
մագնիսական
ծածկագրված
քարտերից
ընթերցիչներ,
էլեկտրոնային
տեղեկակիր
քարտի ընթերցիչներ, ընթերցման մագնիսական
սարքեր
ծածկագրված
քարտերի
համար.
էլեկտրոնային ծածկագրման սարքավորումներ,
համակարգչային ապարատներ, համակարգչային
վերջնասարքեր (տերմինալներ), համակարգչային
ծրագրեր`
ֆինանսական
ծառայությունների,
դրամագործության
և
հեռահաղորդակցական
արդյունաբերության
մեջ
օգտագործման
համար.
համակարգչային
ծրա
գրեր,
որոնք
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մշակված են սմարթ քարտերը վերջնասարքերի
և ընթերցիչների հետ փոխգործելու համար.
ներբեռնվող և նախապես բեռնված ծրագրեր, որոնք
սպառողին հնարավորություն են ընձեռում մուտք
գործել կուպոններին, զեղչերին, վերադարձվող
ավելցուկ գումարներին, վաուչերներին և հատուկ
առաջարկներին առցանց՝ վեբկայքերի միջոցով,
տպագրված նյութերից կուպոնների, զեղչերի,
վերադարձվող ավելցուկ գումարների, վաուչերների
և
հատուկ
առաջարկների
տեսածրման
միջոցով, և շարժական հեռախոսներին և NFC
կապով տպումը կամ հայտարարությունների
տախտակների
աշխատանքն
իրականացնող
այլ շարժական սարքերին միանալու միջոցով
և շարժական հեռախոսներին և այլ շարժական
հեռահաղորդակցական սարքերին՝ մանրածախ
կամ մեծածախ առևտրի կետերում կամ առևտրի
վիրտուալ կետերում մարման նպատակով այդպիսի
կուպոնների, զեղչերի, վերադարձվող ավելցուկ
գումարների, վաուչերների և հատուկ առա
ջարկների ուղարկման միջոցով. հեռախոսներում և
հաղորդակցական այլ սարքերում ներ
կառուցված
համակարգչային չիպեր. հեռա
հաղորդակցական
սարքա
վորումներ. առևտրի կետում գործարքի
կատարման տերմինալներ և համակարգչային
ծրագրեր՝
գործարքի,
նույնականացման
և
ֆինանսական տեղեկատվության փոխանցման,
ցուցադրման և պահման համար ֆինանսական
ծառայությունների
տրամադրման,
դրամա
գործության և հեռահաղորդակցական արդյու
նաբերության ոլորտներում. ռադիոհաճախական
նույնա
կանացման սարքեր (տրանսպոնդերներ).
էլեկտրոնային վավերացման սարքեր վարկային
վճարաքարտերի (որոշ խանութների), բանկային
քարտերի,
վարկաքարտերի,
հաշվեքարտերի
և վճարաքարտերի իսկության հաս
տատման
համար. ավտոմատացված դրամամեքենաներ
(բանկոմատներ). համակարգչային ծայրամասային
սարքեր և էլեկտրոնային ապրանքներ, այն է` հաշվիչ
մեքենաներ, գրպանի օրագրքեր, շարժական
հեռախոսներ, շարժական հեռախոսների լսափողեր,
պլանշետային համակարգիչներ, թվային ընթեր
ցիչներ և անձնական թվային քարտուղարներ
(PDAs).
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
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լուսանկարներ.
թղթագրենական
պիտույք
ներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ
կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների).
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր.
տպագրական
կլիշեներ,
տպագրական
հրատարակություններ, այն է՝ պամֆլետներ,
բրոշյուրներ, թերթեր, հանդեսներ և ամսագրեր,
ձեռնարկներ. տպագրական արտադրանք՝ բոլորը
վերաբերող բանկային բնագավառին, վարկա
քարտերին, հաշվեքարտերին, առցանց առևտրին,
հեռահարդակցությանը, շարժական հեռախոսներին
և շարժական թվային էլեկտրոնային սարքերին.
պարբերական հրատարակություններ.
դաս 35. գործերի կառավարում գործ
արարության ասպարեզում և խորհրդա
տվական
ծառայություններ. խորհրդատվություն շուկայա
վարման վերաբերյալ. շուկայի հետա
զոտման
ծառայություններ. քարտատերերի գնորդական
վարքի հետևում, վերլուծում, կանխատեսում,
տեղեկատվության տրամադրում և հաշվե
տվու
թյան կազմում. անլար ցանցերի, շարժական
հեռաղորդակցական
սարքերի
կամ
գլոբալ
համակարգչային ցանցի միջոցով երրորդ անձանց
ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի
խթանում՝
վարկաքարտերի,
հաշվեքարտերի
և վճարաքարտերի օգտագործումից ստացած
պարգևատրումների
և
խրախուսանքների
միջոցով. պարգևատրումային և լոյալության
ծրագրերի վարչ
արարություն անլար ցանցերի,
շար
ժական
հեռաղորդակցական
սարքերի
կամ գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով.
գովազդ երրորդ անձանց համար անլար
ցանցերի,
շարժական
հեռաղորդակցական
սարքերի կամ գլոբալ համակարգչային ցանցի
միջոցով. վարչ
արարություն գործարարության
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ.
առևտրային (կոմերցիոն), արդյունաբերական
և
կառավարման
հարցերով
աջակցություն
գործարարության
ասպարեզում.
առևտրային
(կոմերցիոն)
գործունեության
գնահատում.
գործերի
կառավարման
խորհրդատվություն
գործարարության ասպարեզում. շուկայավարման
հետա
զոտություններ. վիճակագրական տեղեկա
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տվություն
(գործարարության
ասպարեզում).
հաշիվների
հաշվետվությունների
կազմում,
հաշիվների
քաղվածքների
պատ
րաստում.
հաշվա
պահական
փաստաթղթերի
վարում,
հաշվապահական հաշվառում. կոնյունկ
տուրային
հետա
զոտություններ. հասարակական հարա
բերությունների հետ կապված ծառայություններ.
գովազդային
տեքստերի
հրատարակում.
գովազդային
թռուցիկների
և
բրոշյուրների
թողարկում. շարժական հեռահաղորդակցական
միջոցներով տրամադրվող մանրածախ առևտրի
ծառա
յություններ վարկաքարտերի և հաշվե
քարտերի տրամադրման ոլորտում. առցանց
համակարգով, ցանցերի կամ այլ էլեկտրոնային
միջոցներով տրամադրվող մանրածախ առևտրի
ծառայություններվարկաքարտերիևհաշվեքարտերի
տրամադրման վերաբերյալ էլեկտրոնային ձևով
թվայնացված տեղեկատվության օգտագործմամբ.
համակարգչային
տվյալների
հիմնապաշարի
կառավարում և վերահսկում. տվյալների մշակման,
ստուգման և վերահսկման ծառայություններ.
տվյալների պահման և որոնման ծառայություններ.
երրորդ անձանց համերգների և մշակութային
միջոցառումների
անցկացման
խթանում
և
գովազդում, ցուցահանդեսների և էքսպոզիցիաների
կազմակերպում առևտրային (կոմերցիոն) կամ
գովազդային նպատակներով. անլար ցանցերի,
շարժական
հեռահաղորդակցական
սարքերի
կամ
համաշխարհային
համակարգչային
ցանցի միջոցով տրանսպորտի, ճանապար
հորդությունների, հյուրանոցների, ժամանակավոր
կացարանների, սննդամթերքի և կերա
կուրների,
սպորտի,
զվարճությունների
և
տեսարժան
վայրերի, տուրիստական գործակալությունների
ծառայությունների, սակագների, երթացուցակների,
գրաֆիկների, փոխադրման միջոցների և ճանա
պարհորդությունների կազմա
կերպման գովազդ.
առցանց ռեժիմում ինտերնետի և այլ համա
կարգչային ցանցերի միջոցով ապրանքների
և
ծառա
յությունների
գնմանը
վերաբերող
տեղեկատվության
տրամադրում.
տվյալների
պահոցների և հաճախորդի վերաբերյալ հստակ
տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ.
առցանց և շարժական տեղեկատուի տրամադրում
առևտուր իրականացնողների վերաբերյալ, ովքեր
ընդունում են անհպում շարժական վճարումներ և
խթանում են ապրանքները և ծառայությունները
առցանց և շարժական կապի միջոցով. բոլոր վերը
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նշված ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկա
տվության և խորհրդատվության տրամադրում.
դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ, այն է՝
բանկային, վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի,
վարկային վճարաքարտերի (որոշակի խանութի),
կուտակված
գումարով
քարտերի
միջոցով
առաջարկվող
կանխավճարային
քարտերի
ծառայություններ, էլեկտրոնային վարկային և
դեբետային գործարքներ. հաշիվների վճարման և
ներկայացման
ծառայություններ.
կանխիկ
վճարումների ծառայություններ. վճարագրերի
իսկության
հաստատում.
վճարագրերի
կանխիկացում. պահպանվող արժեքներին և
ավանդներին
մուտքի
տրամադրման
և
ավտոմատացված
դրամա
մեքենաների
(բան
կոմատ
ների)
ծառայություններ,
գործարքների
իրավա
զորության ստուգման և հաշիվների
վճարման հարցերով ծառայություններ, գոր
ծարքների համաձայնեցում և ստուգում, դրամա
միջոց
ների
և
կանխիկի
կառավարում,
համախմբված
դրամա
միջոցների
վճարում,
տարաձայնությունների և վեճերի համախմբված
ուսումն
ասիրում և կարգավորում. տվյալների
պահոցների և հաճախորդի նկարագրի և դրանց
փոխադրման, մուտքի տրամադրման, հաշվարկ
ման, կարգա
վորման, համաձայնեցման և ստուգ
ման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում և
դրամա
միջոցների
շարժի
ծառայություններ
վճարաքարտերի ոլորտում, էլեկտրոնային վճարում
ների մշակման ծառայություններ, վճարումների
գործարքների իսկության ստուգման, հաստատման
և վերահսկման ծառայություններ, դրամամիջոց
ների փոխանցման ծառայություններ, այն է՝
հասարակական
համակարգչային
ցանցերի
միջոցով անվտանգ էլեկտրո
նային կանխիկ
գործարքներ
և
էլեկտրոնային
կանխիկ
փոխանցումներ՝
էլեկտրոնային
առևտրի,
էլեկտրոնային
հաշվարկների
համակարգում
դրամամիջոցների փոխանցման խթանման և
հեշտացման համար, ֆինանսական տեղեկա
տվության տրամադրում, այն է՝ վարկաքարտերի և
հաշվեքարտերի տվյալներ և հաշվետվություններ,
ֆինանսական
փաստաթղթերի
և
հաշվե
տվությունների վարում, դրամամիջոցների համա
կարգչային
փոխանցման
և
տարադրամի
փոխա
նակման ծառայություններ, ֆինանսական
գնահատում և ռիսկերի կառավարման ծառա
յություններ երրորդ անձանց համար սպառողական
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վարկերի ոլորտում.
ֆինանսական
տեղեկա
տվության տարածում գլոբալ համակարգչային
ցանցի միջոցով, անվտանգ տեղեկատվական
համակարգչային ցանցի միջոցով տրամադրվող
ֆինանսական տեղեկատվություն. վերը նշված բոլոր
ծառայություններին
վերաբերող
խորհրդա
տվություն. մանրածախ առևտրին աջակցող
ֆինանսական
ծառայություններ,
որոնք
տրամադրվում
են
շարժական
հեռա
հաղորդակցական միջոցներով, այն է՝ անլար
սարքերի միջոցով վճարման ծառայություններ.
էլեկտրոնային ցանցերի միջոցով մանրածախ
առևտրին աջակցող առցանց տրամադրվող
ֆինանսական ծառայություններ. ֆինանսական
վերլուծություն և խորհրդատվություն. ապա
հովագրական ծառայություններ. ֆինանսական
գործունեություն,
դրամավարկային
գործ
առնություններ. ֆինանսական ծառայություններ.
բանկային
և
վարկային
ծառայություններ.
վարկաքարտերի, հաշվեքարտերի, վարկային
վճարաքարտերի (որոշ խանութների) և կուտակված
գումարով կանխավճարային քարտերի միջոցով
սպասարկման
ծառայություններ.
բանկային,
վճարային, վարկային, դեբետային, կանխիկ
վճարային ծառա
յություններ և պահպանվող
արժեքներին, նախօրոք վճարված ավանդներին
մուտքի տրամադրման ծառայություններ. հաշիվ
ների և մուրհակների վճարման ծառայություններ.
վարկաքարտերով, հաշվեքարտերով, վարկային
վճարաքարտերով (որոշ խանութների), կանխա
վճարված քարտերով և կուտակված գումարով
քարտերով
սպասարկման
ծառայություններ.
վճարագրերի իսկության ստուգման և վճարագրերի
մարման, կանխիկացման ծառայություններ. ավտո
մատացված դրամամեքենաների (բանկոմատների)
ծառայություններ. ֆինանսական գործարքների
մշակում, ինչպես առցանց ռեժիմում համակարգչային
տվյալների
հիմնա
պաշարի
կամ
հեռա
հաղորդակցական միջոցներով, այնպես էլ առևտրի
վայրերում. քարտատերերի կողմից ավտո
մատացված դրամամեքենաների միջոցով իրա
կանաց
ված ֆինանսական գործարքների մշակում.
ավտոմատացված դրամամեքենաների միջոցով
քարտատերերին հաշվեկշռի մասին տվյալների,
ավանդների և հաշվից գումարների տրամադրում.
ֆինանսական
կարգավորման,
հաշիվների
վճարման և իրավազորության ստուգման ծառա
յություններ՝ կապված ֆինանսական վճարումների
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գործարքների
մշակման
հետ.
ճանա
պարհորդությունների ապահովագրություն. ճանա
պարհոր
դային վճարագրերի և կտրոնների
թողարկում և մարում. վճարողների իրավասության
հաստատման ծառայություններ. ֆինանսական
տեղեկատվության ստուգում և վերահսկում.
ֆինանսական
փաստաթղթերի
վարում
և
գրառումների տեխնիկական օժանդակություն.
դրամամիջոցների փոխանցում էլեկտրոնային
հաշվարկների համակարգում և տարադրամի
փոխանակում. հեռավոր փոխանցումների ծառա
յություններ. կուտակված գումարով էլեկտրոնային
վճարային
համակարգերի
ծառա
յություններ,
դրամամիջոցների և տարադրամի էլեկտրոնային
փոխանցում,
էլեկտրոնային
վճարումներ,
կանխավճարային հեռախոսային քարտերի ծառա
յություններ, կանխիկ վճարումներ, գործարքների
իրավազորության ստուգման, կարգավորման և
հաշիվների
վճարման
ծառա
յություններ.
ռադիոհաճախական նույնականացման սարքերի
(տրանսպոնդերների)
միջոցով
տրամադրվող
դեբետային և վարկային ծառայություններ. կապի և
հեռահաղորդակցական
սարքերի
միջոցով
տրամադրվող
դեբետային
և
վարկային
ծառայություններ.
վճարագրերի
իսկության
ստուգման ծառայություններ. ճանապարհորդների
վճարագրերին և ճանապարհորդային կտրոններին
վերաբերող
թողարկման և մարման ծառա
յություններ. մանրածախ առևտրին աջակցող
ֆինանսական
ծառայություններ,
որոնք
տրամադրվում
են
շարժական
հեռա
հաղորդակցական միջոցներով, այդ թվում՝ անլար
սարքերի միջոցով վճարման ծառայություններ.
հեռախոսային և հեռահաղորդակցական կապով
վարկային և դեբետային գործարքների մշակում.
մանրածախ
առևտրին
աջակցող
առցանց
ֆինանսական
ծառայություններ,
որոնք
տրամադրվում են ցանցերի միջոցով կամ
էլեկտրոնային ձևով թվայնացված տեղեկա
տվություն
օգտագործող
այլ
էլեկտրոնային
միջոցներով. դրամամիջոցների փոխանցման և
փոխանակման
ծառայություններ,
այն
է՝
դրամամիջոցների, այդ թվում՝ էլեկտրոնային
դրամա
միջոցների անվտանգ փոխանակում և
փոխանցում համակարգչային ցանցերի միջոցով,
որտեղ մուտքն ապահովվում է “սմարթ” քարտերի
միջոցով. վեբ- կայքերի միջոցով տրամադրվող
հաշիվների վճարման ծառայություններ. առցանց
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ռեժիմում տրամադրվող բանկային ծառայու
թյուններ. հեռախոսով և գլոբալ համակարգչային
ցանցի կամ համացանցի միջոցով տրամադրվող
ֆինանսական
ծառայություններ.
գլոբալ
համակարգչային ցանցի կամ համացանցի միջոցով
տրամադրվող ֆինանսական ծառայություններ.
ֆինանսական ծառա
յու
թյուններ, այն է՝ առևտուր
իրականացնողների միջոցով անհպում շարժական
վճարումների տրամադրում՝ մանրածախ, առցանց
և մեծածախ առևտրի կետերում. ֆինանսական
ծառայություններ, այն է՝ ամպային տեխնոլոգիա
ների վրա հիմնված էլեկտրոնային թվային դրամա
պանակի տրամադրում, որը պահպանում է
հաճախորդի հաշվի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝
առևտրի կետերում կուպոններին, վաուչերներին,
վաուչերների ծածկագրերին և վերադարձվող
ավելցուկ գումարներին մուտք գործելու և
հավատարմություն կամ դրամային պարգևատրում
ստանալու համար, որոնք կարող են դրամի վերա
դարձման “քեշբեք” (cash-back) համակարգի միջոցով
ավանդադրվել
հաճախորդների
հաշիվներին.
անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություններ.
մասնավոր անշարժ գույքի հետ կապված
ծառայություններ. անշարժ գույքի գնի որոշում.
անշարժ գույքի հետ կապված ներդրումային
կառավարում. անշարժ գույքի հետ կապված
ներդրումային ծառա
յություններ. անշարժ գույքի
ապա
հովագրում.
գույքի
սեփականատերերի
համար ապահովագրում. գույքի և սեփականության
հետ կապված ապահովագրական ծառայություններ.
անշարժ գույքի հետ կապված ֆինանսավորման
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
միջնորդային ծառայություններ. անշարժ գույքի
գնահատում. անշարժ գույքի գործակալությունների
ծառայություններ. անշարժ գույքի փորձաքննություն.
անշարժ գույքի կառավարման հետ կապված
ծառայություններ. անշարժ գույքի հետ կապված
ֆինանսական գործարքների կառավարում. անշարժ
գույքի հետ կապված հիփոթեքային վարկերի և
փոխառությունների տրամադրում. անշարժ գույքի
կառուցման, վերանորոգման և սպասարկման հետ
կապված ֆինանսական ծառայություններ. անշարժ
գույքի բնագավառում ֆինանսական միջնորդական
ծառայություններ. մասնավոր անշարժ գույքին և
շինություններին
վերաբերող
ֆինանսական
ծառայություններ. անշարժ գույքի ձեռք բերման
համար տրամադրվող ֆինանսական ծառա
յություններ. անշարժ գույքի գրավադրմամբ

68
68

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
01.03.2016

փոխառության պայմանագրերի կազմում. անշարժ
գույքի համատեղ սեփականության կազմակերպում.
անշարժ գույքի ձեռք բերման համար ֆինանսական
միջոցների տրամադրման կազմակերպում. անշարժ
գույքի ձեռք բերման և անշարժ գույքի մեջ
արտադրամիջոցների ներդրումների հետ կապված
աջակցություն. արտադրամիջոցների ներդրում
անշարժ գույքի մեջ. ներդրման ծառայություններ
առևտրի նպատակներով օգտագործվող գույքի
բնագավառում. սեփականության ձեռք բերման
վերաբերյալ
ֆինանսական
ծառայություններ.
սեփականության վաճառքին վերաբերող ֆինան
սական
ծառայություններ.
սեփականության
բացառիկ իրավունքով անշարժ գույքի և հողի
ֆինանսական
գնահատում.
վարձակալված
սեփականության ֆինանսական գնահատում.
անշարժ գույքի վարձույթի կազմակերպում. անշարժ
գույքի վարձա
կալության կազմակերպում. սեփա
կանությունը
վարձակալության
հանձնելու
ծառայություններ. անշարժ գույքը վարձակալության
հանձնելու ծառայություններ. սեփականության
բացառիկ իրավունքով անշարժ գույքի և հողի
վարձա
կալություն. գույքի կառա
վարման ծառա
յություններ, որոնք վերաբերում են անշարժ գույքի
հետ
կապված
գործարքներին.
գույքի
և
սեփականության գնահատում. անշարժ գույքի և
սեփա
կանության
օբյեկտների
արժեթղթերի
փաթեթի կառավարում. գույքի և սեփականության
կառավարում. անշարժ գույքի սեփականության
վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայություններ.
անշարժ գույքի գնի որոշման, գնահատման
վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայություններ.
բաժնետիրական անշարժ գույքի վերաբերյալ
խորհրդատվական ծառայություններ. անշարժ
գույքի վերա
բերյալ համա
կարգչայնացված տեղե
կա
տվական ծառայություններ. անշարժ գույքի
վերաբերյալ խորհրդակցական ծառայություններ.
անշարժ գույքի վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում. անշարժ գույքի շուկայի վերաբերյալ
տեղեկատվության տրամադրում. անշարժ գույքի
ձեռք բերման վերաբերյալ հետազոտություններ.
անշարժ
գույքի
ընտրման
վերաբերյալ
հետազոտություններ.
հիփո
թեքային
ֆինան
սավորում և ակտիվների արժեթղթավորում.
վճարումների իրականացման լուծումների, դրամա
գործության վերաբերյալ, վարկաքարտերի, հաշվե
քարտերի, վճարաքարտերի և ավտոմա
տացված
դրամամեքենաների
վերա
բերյալ
խորհրդակ
ցություն.
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դաս 38. հեռահաղորդակցական ծառա
յու
թյուններ. շարժական, բջջային հեռա
հաղորդակ
ցական ծառայություններ. հեռահաղորդակցական
ծառայություններ համացանցի միջոցով. տվյալների
հաղորդակցման ծառա
յություններ. տվյալների
էլեկտրոնային հաղորդում մեքենայով ընթեռնելի
ծածկագրի տեսքով, որը ցուցադրվում է շարժական
սարքի դիսփլեյի էկրանին և հաղորդվում գլոբալ
հեռամշակման ցանցի, այդ թվում նաև ինտերնետի
միջոցով. ֆինանսական ծառայությունների ոլոր
տում տեղեկատվության հաղորդում, տրամադրում
կամ
ցուցադրում
համակարգչում
պահվող
տվյալների բանկից կամ համացանցի միջոցով.
տվյալների փոխանցում շարժական հեռախոսային
կապի միջոցով էլեկտրոնային պատկերների
մշակման օգտագործմամբ. էլեկտրոնային փոստ,
հաղորդագրությունների ուղարկման և ստացման
ծառայություններ. հեռարձակում. ֆինանսական
ծառա
յությունների
ոլորտում
միաժամանակ
բազմաթիվ օգտագործողներին անվտանգ համա
կարգչայնացված տեղեկատվական ցանցեր մուտքի
ապահովում տարա
տեսակ տեղեկատվության
փոխանց
ման և տարածման համար. համա
կարգչային տվյալների հիմնա
պաշար մուտք
գործելու ժամանակի վարձակալություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահեստավո
րում. ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
ճանապարհորդական տեղեկատվություն և ճանա
պարհորդությունների ծառայություններ, տուրերի
կազմա
կերպում և կառավարում և տեղա
փոխման
մասին տեղեկա
տվության տրամա
դրում. ամրա
գրման գործակալությունների ծառայություններ.
տոմսերի
ամրագրման
ծառայություններ.
մեքենա
ների վարձույթ կազմակերպող գործա
կալությունների ծառայություններ. ճանապար
հորդություններին և փոխադրմանը վերաբերող
տեղեկատվության տրամադրում. արձակուրդների,
տոնական օրերի, հանգստի, էքսկուրսիաների և
այցելությունների կազմակերպում և ամրագրում.
օդով փոխադրման ծառայություններ և օդով
փոխադրմանհամարտոմսերովապահովմանծառա
յություններ. օդանավերի, նավերի և գնացք
ների
տոմսերի կազմակերպում. ճանապարհորդ
ների
և իրենց բեռների ուղեկցում. ճանապարհորդական
գործա
կալություններ.
տուրիստական
գործա
կալություններ.
ճանապարհորդությունների
գործակալությունների
ծառայություններ,
այն
է՝
փոխադրումների
ամրագրում
և
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պատվերի
գրանցում.
ավիափոխադրումներ.
ճանապարհորդական ուղեվարի ծառայություններ.
մեքենաների վարձույթի ծառայություններ. բոլոր
վերը նշվածին վերաբերող խորհրդատվություն և
խորհրդակցություն.
ճանապարհորդությունների
և
դրանց
վերաբերող
տեղեկատվության
կազմակերպում, որը տրամադրվում է առցանց
համակարգչային տվյալների հիմնապաշարից
կամ համացանցից. ճանապարհորդությունների
համա
կարգչայնացված
ամրագրման
ծառա
յություններ. ճանապարհորդություների մասին
տեղեկատվության տրա
մադրում համակարգչի
միջոցով. ճանապարհորդություններին վերա
բերող
տվյալների ստուգում, համեմատում և կանոնա
վորում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառա
յություններ և դրանց վերաբերող հետա
զոտություններ, նախագծում և մշակում. արդյունա
բերական վերլուծության և հետազոտության
ծառայություններ. համակարգչային ապարատների
և ծրագրերի նախագծում, մշա
կում, կատարելա
գործում և թարմացում. չբեռնվող ծրագրերի և
կիրառական ծրագրերի ժամանակավոր օգտա
գործման տրամադրում՝ մոտակա շառավղով
կապի (NFC) սարքերի վավերացման և թվային
լիազորու
թյունների
կառավարման,
հայտնա
բերման, ակտիվացման և արգելման համար.
համակարգչային ապարատների և կիրառական
ծրագրերի նախագծում, մշակում, տեխնիկական
սպասարկում, կատարելագործում և թարմացում
շարժական թվային սարքերի համար. շարժական
հեռախոսների և այլ թվային սարքերի ներբեռնվող
համակարչային
ծրագրերի
և
կիրառական
ծրագրերի նախագծում, մշակում, տեխնիկական
սպասարկում, կատարելագործում և թարմացում,
ինչը հնարավորություն է ընձեռում օգտատերերին
մուտք գործել կուպոններին, վաուչերներին,
վաուչերների
ծածկագրերին,
վերադարձվող
ավելցուկ գումարներին, գների համեմատման
տեղեկա
տվությանը, ապրանքների վերաբերյալ
ակնարկներին, երրորդ անձանց առևտրին
վերաբերող վեբկայքերի հղումներին և զեղչերի
վերաբերյալ
տեղեկատվությանը.
ներբեռնվող
համա
կարգչային ծրագրերի և կիրառական
ծրագրերի նախագծում, մշակում, տեխնիկական
սպասարկում, կատարելագործում և թարմացում,
ինչը հնարավորություն է ընձեռում օգտատերերին
մուտք գործել առևտուրը խթանող առաջարկներին
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և ստանալ դրամային պարգևատրումներ, որոնք
կարող են ավանդադրվել իրենց հաշիվներին
դրամի վերադարձի “քեշբեք” համակարգի
միջոցով. խորհրդատվություն համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի բնագավառում.
համակարգչային ծրագրավորում. օժանդակություն
և
խորհրդատվություն
համա
կարգչային
համակարգերի, տվյալների հիմնա
պաշարների
և կիրառական հաշվողական համակարգերի
կառավարման ոլորտում. կիրառական ծառա
յություններ տրամադրողի (ASP) ծառայություններ,
կիրառական ծրագրեր տրամադրողի (ASP)
ծառայություններ, որոնք ներառում են ծրագրեր՝
վաուչերների, կուպոնների, վաուչերների ծածկա
գրերի, հատուկ առաջարկների, ակնարկների,
ապրանքի մասին տեղեկատվության, գների համե
մատման վերաբերյալ տեղեկատվության, վեբ
կայքերին հղումների ստացման, փոխանցման և
ցուցադրման համար, ինչպես նաև ապրանքների
և ծառայությունների գնման տվյալների ստաց
ման և փոխանցման համար. կիրառական
ծառայություններ տրամադրողի ծառայություններ,
որոնք ներառում են ծրագրեր՝ սպառողներին երրորդ
անձանց ապրանքներին և ծառայություններին
վերաբերող զեղչերի, վաուչերների և հատուկ առա
ջարկների մասին տեղեկատվության տրամադրում.
կիրա
ռական
ծառայություններ
տրամադրողի
ծառայություններ սոցիալական ցանցերի ծրագրերի
վերաբերյալ. տվյալների ստացման և փոխանցման
համար գրաֆիկական նախագծում ինտերնետում
վեբկայքերի կոմպիլյացիայի համար. գլոբալ
համակարգչային ցանցի կամ համա
ցանցի
միջոցով համակարգչային սարքա
վորումների և
ծրագրային արտադրանքի վերաբերյալ տեղեկա
տվության առցանց տրամադրում. վեբ-կայքերի
ստեղծում և տեխնիկական սպասարկում. վեբկայքերի տեղադրում երրորդ անձանց համար.
վեբ-էջերի ստեղծում. առևտրային վեբ-կայքերի
նախագծում, ստեղծում և տեղադրում. հաշիվների
վճարման վեբ-կայքերի նախագծում, ստեղծում և
տեղադրում. համա
կարգչային և ինտերնետային
ծառայություններ, այն է՝ նույնականացման և
իսկության ստուգման, վերահսկման ոլորտում
գլոբալ համակարգչային ցանցի միջոցով առցանց
էլեկտրոնային
տվյալների
հիմնապաշարի
տրամադրում. տվյալների հիմնապաշարում որոն
ման ծառայություններ. տվյալների պահման ծառա
յու
թյուններ. ֆինանսական տեղեկատվությանը
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վերաբերող
տվյալների
գաղտնագրում
և
գաղտնազերծում. թվային ստորա
գրությունների
վավերացման ծառայություններ երրորդ անձանց
նույնականացման համար, այն է՝ տվյալների
գաղտնագրում և տվյալների անխաթարության
(հավաստիության) պահպանում. գաղտնագրված
և թվայնորեն ստորագրված և հավաստագրված
տվյալների
տրամադրում
երրորդ
անձանց՝
փաստաթղթերի վավերացման բնա
գավառում
թվային վկայագրերի թողարկման և հաստատման
նպատա
կով. թվային վկայագրի վավերացում,
նույնականացում, թողարկում, տարածում և
կառավարում. ֆինանսական տեղեկատվության
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№ 1

տվյալների գաղտնագրում և գաղտնազերծում.
տեխնիկական խորհրդատվություն համակարգ
չային
ծրագրավորման,
ֆինանսական
համակարգչային ցանցերի, տվյալների մշակման,
անվտանգ
հաղորդակցության,
տվյալների
գաղտնագրման և գաղտնազերծման և տեղային
ցանցի
անվտանգության
ոլորտում.
գլոբալ
համակարգչային ցանցի միջոցով տեղեկատվության
տարածում
համակարգչային
ծրագրերի,
համակարգչային ապարատների, ֆինանսական
համակարգչային ցանցերի և տեղային ցանցերի
ոլորտում:
_____________________
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Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения

ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

B06B1/00

3004 A

B06B3/00

3004 A

B06B1/00

3005 A

B06B3/00

3005 A

B24B39/00

3006 A

B24B1/00

3006 A

C07 D4/00

3007 A

H01L 31/00 3008 A
H02N 3/00 3009 A
H01M 8/00 3009 A
H05F 7/00

3009 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели
ՄԱԴ
МПК
A01G 15/00

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента
442 U

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы

МКПО

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

26-01
26-03

381 S
382 S

ԱՆՄԴ
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№

Տեղեկություններ

արտոնագրերի և ապրանքային նշանների զիջման պայմանագրերի
և լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին

Сведения

о регистрации договоров об уступке патентов и товарных
знаков и лицензионных договоров
Գրանցում No 1601
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10551
73 (1) Իրավատեր Քեթբերի Ֆրանս, 6 Av
Réaumur, 92140 Clamart, France
73 (2) Իրավունքներն ստացող Քրաֆթ Ֆուդզ
Ֆրանս Ինթըլեքչուըլ Փրոփըրթի Ս.Ա.Ս., 6 Av
Réaumur, 92140 Clamart, France
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
11.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1602
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 529, 530, 531, 534
73 (1) Իրավատեր Ինթերքոնթինենթալ Գրեյթ
Բրենդս ԼԼՔ, INTERCONTINENTAL GREAT
BRANDS LLC, 100 Deforest Ave, East Hanover,
New Jersey 07936, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Քենինքլիջքե
Դաուէ Էգբերթս Բ.Վ., KONINKLIJKE DOUWE
EGBERTS B.V., Oosterdoksstraat 80, 1011 DK
Amsterdam, The Netherlands, NL
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 			
13.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1603
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 561, 2587, 15729, 16575
73 (1) Իրավատեր Քրաֆթ Ֆուդս Դոյչլենդ
Հոլդինգ ԳմբՀ, KRAFT FOODS DEUTSCHLAND
HOLDING GmbH, Langemarckstrasse 4-20,
Bremen, D-28199, Germany, DE

73 (2) Իրավունքներն ստացող Մոնդելիզ
Դոյչլանդ Քոֆի ԳմբՀ, MONDELEZ
DEUTSCHLAND COFFEE GmbH, Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
			
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
13.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1604
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 4363, 4721
73 (1) Իրավատեր Օփել Սփեշլ Վեհիքլզ ԳմբՀ,
OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH, Mainzer Strasse
(Adam Opel AG-M55), 65428 Ruesselsheim, Germany, DE
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ադամ Օպել
ԱԳ, ADAM OPEL AG, Bahnhofsplatz, 65423 Ruesselsheim, Germany, DE
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 			
13.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1605
Արտոնագրի բացառիկ լիցենզիա
73 (1) Լիցենզատու Սայնեկսիս, Ինք., SCYNEXIS, INC., 3501 C Tricenter Boulevard, Durham,
North Carolina 27713, USA, US
73 (2) Լիցենզառու Զակրիտոյե ակցիոներնոյե
օբշչեստվո «Ռ-Ֆարմ», R-PHARM Closed Joint
Stock Company, 19, bld. 1 Berzarina str., 123154,
Moscow, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը 		
բացառիկ
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Գործողության ժամկետը գյուտի արտոնագրի
գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
			
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
14.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1606
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10557, 12007
73 (1) Իրավատեր Պուբլիչնե ակցիոներնե
տովարիստվո «Մոնդելիզ ՈՒկրաինա», 42600,
Sumy region, City of Trostyanets, Naberezhna,
str. 28-A, Ukraine, UA
73 (2) Իրավունքներն ստացող Պրիվատնե
ակցիոներնե տովարիստվո «Մոնդելիզ
ՈՒկրաինա», 42600, Sumy region, City of
Trostyanets, Naberezhna, str. 28-A, Ukraine, UA
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
			
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
14.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1607
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 11201
73 (1) Լիցենզատու «Մալս» ՍՊԸ, Երևան,
Բաղրամյան 23, բն. 5, AM
73 (2) Լիցենզառու «Եղվարդի գինու-կոնյակի
գործարան» ՍՊԸ, Եղվարդ, Չարենցի 1, AM
Փոխանցվող իրավունքները դաս 33.
ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի)։
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
			
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
14.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1608
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 11201

03/1

ՄԱՍ 1
№

73 (1) Լիցենզատու «Մալս» ՍՊԸ, Երևան,
Բաղրամյան 23, բն. 5, AM
73 (2) Լիցենզառու «Սամկոն» ՍՊԸ, Երևան,
Կոմիտասի 35, AM
Փոխանցվող իրավունքները դաս 33. գինի:
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1609
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 22762
73 (1) Լիցենզատու «Սփլեշ ուոթեր» ՍՊԸ,
Երևան, Գյուլբենկյան 42, բն. 6, AM
73 (2) Լիցենզառու «ՌՌՌ» հանքային ջրերի
գործարան ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM
Փոխանցվող իրավունքները դաս 32.
աղբյուրի ջուր:
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1610
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 11381
73 (1) Լիցենզատու «ՌՌՌ» հանքային ջրերի
գործարան ՓԲԸ, Երևան, Շովրոյան 5, AM
73 (2) Լիցենզառու «Սփլեշ ուոթեր» ՍՊԸ,
Երևան, Շովրոյան 5, AM
Փոխանցվող իրավունքները դաս 32.
աղբյուրի ջուր:
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
14.01.2016
_____________________
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Գրանցում No 1611
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 998, 999, 1107, 1108, 1109,
1110, 1113, 16082, 16083
73 (1) Լիցենզատու Պիցա Հաթ Ինթերնեյշնլ,
ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, a Delaware corporation
14841 N. Dallas Pkwy., Dallas, Texas, U.S.A., US
73 (2) Լիցենզառու Յամ! Ռեսթըրնթս
Ինթերնեշնլ Ս.ա.ռ.լ., YUM! RESTAURANTS
INTERNATIONAL S.A.R.L., 46a, Avenue John F.
Kennedy, L-1855, Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1612
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1677, 1678, 2640, 2830,
11466, 15185, 15186, 16588, 16661, 16675,
16676, 16733, 16734, 16737, 16738, 16739,
16740, 16741, 16743, 998, 999, 1107, 1108,
1109, 1110, 1113, 16082, 16083, 1116, 1117
73 (1) Լիցենզատու Յամ! Ռեսթըրնթս
Ինթերնեշնլ Ս.ա.ռ.լ., YUM! RESTAURANTS
INTERNATIONAL S.A.R.L., 46a, Avenue John F.
Kennedy, L-1855, Luxembourg, LU
73 (2) Լիցենզառու Յամ! Ռեսթըրնթս
Ինթերնեշնլ Ռաշա ընդ ՍԻՍ ԼԼՔ, YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL RUSSIA AND CIS
LLC, Russia 125171, Moscow, Leningradskoe
shosse, 16A, bld.2, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1613
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1116, 1117
73 (1) Լիցենզատու Թեքոու Բել Քորփ.,
Կալիֆոռնիայի նահանգ, TACO BELL CORP., a
California corporation, 1 Glen Bell Way, Irvine,
California 92618, U.S.A., US

03/1

ՄԱՍ 1
№

73 (2) Լիցենզառու Յամ! Ռեսթըրնթս
Ինթերնեշնլ Ս.ա.ռ.լ., YUM! RESTAURANTS
INTERNATIONAL S.A.R.L., 46a, Avenue John F.
Kennedy, L-1855, Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1614
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 2178, 9575, 12812 (լից.
պայմ. No830), 14347, 14348 (լից. պայմ.
No947)
73 (1) Լիցենզատու Շվեփս Հոլդինգս Լիմիթիդ,
73 (2) Լիցենզառու «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ
Բոթլինգ Քամփնի Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան,
Ազատության պողոտա 3-րդ նրբանցք, AM
73 (1) Ենթալիցենզատու Շվեփս Հոլդինգս
Լիմիթիդ, Southgate, Dublin Road, Drogheda,
County Meath, Republic of Ireland, IE
73 (2) Ենթալիցենզառու «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ
Բոթլինգ Քամփնի Արմենիա» ՓԲԸ, Երևան,
Ազատության պողոտա 3-րդ նրբանցք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ, որոնք պատրաստվում
են լիցենզառուի կամ լիցենզառուի
կողմից նշանակվող կողմերի միջոցով
ենթալիցենզառուին տրամադրվող
խտանյութերից, ըմպելիքների հիմքերից
և(կամ) օշարակներից:
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 31.12.2023
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
15.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1615
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 998, 999, 1107, 1108, 1109,
1113, 16082, 16083
73 (1) Լիցենզատու Յամ! Ռեսթըրնթս
Ինթերնեշնլ Ռաշա ընդ ՍԻՍ ԼԼՔ, YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL RUSSIA AND CIS
LLC, Russia 125171, Moscow, Leningradskoe
shosse, 16A, bld.2, RU
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73 (2) Լիցենզառու «Ֆաստֆուդ» ՓԲԸ, ք.
Երևան, Տիգրան Մեծի պող.15, բն.16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
15.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1616
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1677, 1678, 2640, 2830,
11466, 15185, 16588, 16661, 16675, 16676,
16733, 16734, 16737, 16738, 16739, 16740,
16741, 16743
73 (1) Լիցենզատու Յամ! Ռեսթըրնթս
Ինթերնեշնլ Ռաշա ընդ ՍԻՍ ԼԼՔ, YUM! RESTAURANTS INTERNATIONAL RUSSIA AND CIS
LLC, Russia 125171, Moscow, Leningradskoe
shosse, 16A, bld.2, RU
73 (2) Լիցենզառու «Ֆաստֆուդ» ՓԲԸ, ք.
Երևան, Տիգրան Մեծի պող.15, բն.16, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1617
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23782
73 (1) Իրավատեր Նարեկ Գևորգյան, Երևան,
Արղության փակուղի, 4-4, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Արա Հրաչյայի
Սիմոնյան, ք. Երևան, Ավան Առինջ 1մկ, 2/10շ,
բն.43, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1618
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR1126036

03/1

ՄԱՍ 1
№

73 (1) Լիցենզատու Անհատ Ձեռներեց
Բոգուսլավսկայա Կարինա Իրեկովնա, dom 1,
ul. Bogataya, d. Matyushino, Laishevsky municipal
district, RU-422624 Republic of Tatarstan, RU
73 (2) Լիցենզառու Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե
օբշչեստվո «Կազանսկիյ Ժիրովոյ կոմբինատ»,
dom 1, ul. Laskovaya, selo Usadi, Laishevsky r-n,
RU-422610 Republic of Tatarstan, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
15.01.2017
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1619
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No IR1126036
73 (1) Լիցենզատու Անհատ Ձեռներեց
Բոգուսլավսկայա Կարինա Իրեկովնա, dom 1,
ul. Bogataya, d. Matyushino, Laishevsky municipal
district, RU-422624 Republic of Tatarstan, RU
73 (2) Լիցենզառու Օտկրիտոյե ակցիոներնոյե
օբշչեստվո «ՆԷՖԻՍ-ԲԻՈՊՐՈԴՈՒԿՏ», dom
1, ul. Laskovaya, selo Usadi, Laishevsky r-n,
RU-422610 Republic of Tatarstan, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
15.01.2017
Գործողության տարածքը
Հայաստանի 		
			
Հանրապետություն
Գրանցված է
15.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1620
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 2966, 5003, 16496, 2718,
490, 628, 630, 27, 444, 12813, 17316, 468,
493, 4106, 20205, 495, 6804, 2720, 22263,
18682
73 (1) Լիցենզատու Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի,
Դելավերի նահանգ, THE COCA-COLA COMPANY, a Delaware corporation, One Coca-Cola
Plaza, Atlanta, Georgia 30313, USA, US
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73 (2) Լիցենզառու «Կոկա-Կոլա Հելլենիկ
Բոթլինգ Քամփնի Արմենիա» ՓԲԸ, ք. Երևան,
Ազատության պողոտա 3-րդ նրբանցք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ոչ ալկոհոլային
խմիչքներ, որոնք պատրաստվում են
իրավատիրոջ կամ իրավատիրոջ կողմից
նշանակվող կողմերի միջոցով լիցենզառուին
տրամադրվող խտանյութերից, ըմպելիքների
հիքերից և(կամ) օշարակներից:
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը 31.12.2023
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
18.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1621
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1853, 3814, 3815, 3816,
3817, 3818, 13616, 13617, 13618, 13619,
18055
73 (1) Իրավատեր Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի, One
PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, PA 15222,
USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Հ.Ջ. Հայնց
Քամփնի Բրենդս ԼԼՔ, One PPG Place, Pittsburgh, PA 15222, United States of America, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
18.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1622
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1428
73 (1) Իրավատեր
Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, U.S.A., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ֆաթեր
Ս.պ.Ա., Via Alessandro Volta 10, 65129 Pescara,
Italy, IT
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
18.01.2016
_____________________
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ՄԱՍ 1
№

Գրանցում No 1623
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3154
73 (1) Իրավատեր Իքսայդ Թեքնոլոջիս, Ս.Ա.,
Alcobendas (Madrid), Calle Cantabria, Number 2, ES
73 (2) Իրավունքներն ստացող Իքսայդ
Թեքնոլոջիս, Ս.Ա.Ու., Alcobendas (Madrid), Calle
Cantabria, Number 2, ES
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
19.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1624
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13948
73 (1) Իրավատեր Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե
Օբշչեստվո «Մեգավին», 107076, g.Moskva, ul.
Strominka, d.19, korp. 2, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Օբշչեստվո
ս օգրանիչեննոյ օտվետստվեննոստյու
«Ինտերպորտֆոլիո», 119619, g.Moskva, ul.
6-aya Lazenki, dom2, stroenie 15, Russian Federation, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
19.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1625
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21728
73 (1) Իրավատեր «Մանուկյան Արմեն» ՍՊԸ,
Երևան, Բաղրամյանի պող. 1-ին անցում, շ. 1,
բն. 17, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Տավինկո»
գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի
մարզ, գ. Տափերական, Պ. Սևակի 51, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
20.01.2016
_____________________

79
79

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.03.2016

Գրանցում No 1626
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11743
73 (1) Իրավատեր Թոմասվիլ Ֆրնիչր
Ինդսթրիզ, Ինք., 401 E. Main Street, North
Carolina 27360, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող ԷյչԷյչՋի Գլոբլ
Դիզայնս ԼԼՔ, 1 North Brentwood Blvd., 15th
Floor, St. Louis MO 63105, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
20.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1627
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7354
73 (1) Իրավատեր
Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 08889, United
States of America, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Քարդիոմ
Ինթերնեշնլ ԷյՋի, Chamerstrasse 176, 6300 Zug
Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
20.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1628
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3154
73 (1) Իրավատեր Իքսայդ Թեքնոլոջիս,
Ս.Ա.Ու, Alcobendas (Madrid), Calle Cantabria,
Number 2, ES
73 (2) Իրավունքներն ստացող Իքսայդ
Թեքնոլոջիս, Ս.Լ., Carretera A-2, km. 41, 800,
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara),
Spain, ES
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
20.01.2016
_____________________
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Գրանցում No 1629
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 16543, 16722, 17782
73 (1) Իրավատեր Լագրիոն Լիմիթիդ, Digeni
Akrita 8, 4th floor, office 403, P.C. 1045, Nicosia,
Cyprus, CY
73 (2) Իրավունքներն ստացող Դիանատուս
Մենեջմենթ Լիմիթիդ, Arch. Makariou III, 69,
TLAIS TOWER, 3rd floor, Flat/Office 301, 1070,
Nicosia, Cyprus, CY
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
21.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1630
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1677, 1678, 2640, 2830,
11466, 15185, 15186, 16588, 16661, 16675,
16676, 16733, 16734, 16737, 16738, 16739,
16740, 16741, 16743
73 (1) Լիցենզատու Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն
Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս, Ինք., KENTUCKY FRIED
CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.,
1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213,
U.S.A., US
73 (2) Լիցենզառու Յամ! Ռեսթըրնթս
Ինթերնեշնլ Ս.ա.ռ.լ., YUM! RESTAURANTS
INTERNATIONAL S.A.R.L., 46a, Avenue John F.
Kennedy, L-1855, Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի 		
			
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.01.2016
_____________________

Գրանցում No 1631
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1274, 1275
73 (1) Իրավատեր Ջոն Հենքոք Լայֆ
Ինշուըրնս Քամփնի, John Hancock Place, P.O.
Box 111, Boston, MA 02117 USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ջոն Հենքոք
Լայֆ Ինշուըրնս Քամփնի (Յու.Էս.Էյ.), 601 Congress Street, Boston, Massachusetts 02210, USA, US
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Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
02.02.2016
_____________________

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
08.02.2016
_____________________

Գրանցում No 1632
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 23932
73 (1) Լիցենզատու
«Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային
10, AM
73 (2) Լիցենզառու «Գրանդ տոբակո»
Հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ, Երևան,
Շահամիրյանների 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանի գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
04.02.2016
_____________________

Գրանցում No 1635
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 21541
73 (1) Իրավատեր Մերիըլ Լիմիթիդ, Sandringham House, Sandringham Avenue, Harlow Business Park, Harlow CM19 5QA, Great Britain, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մերիըլ, Ինք.,
3239 Satellite Blvd., Duluth, Georgia 30096,
USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.02.2016
_____________________

Գրանցում No 1633
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10800
73 (1) Իրավատեր «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ,
Երևան, Մասիսի 31, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Անուշ լինի»
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
08.02.2016
_____________________

Գրանցում No 1634
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 10801
73 (1) Իրավատեր «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ,
Երևան, Մասիսի 31, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Անուշ լինի»
ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM
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№

Գրանցում No 1636
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18554, 18555, 18642, 18780
73 (1) Իրավատեր Քոին Էս.Փի.Էյ., Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE) Italy, IT
73 (2) Իրավունքներն ստացող Գրուպո Քոին
Էս.փի.Էյ, Via Terraglio, 17 - I-30174 Venezia
Mestre (VE), Italy, IT
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.02.2016
_____________________

Գրանցում No 1637
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 1692
73 (1) Իրավատեր Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի, One
PPG Place, Suite 3100, Pittsburgh, PA 15222,
USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Հ.Ջ. Հայնց
Քամփնի Բրենդս ԼԼՔ, One PPG Place, Pittsburgh, PA 15222, United States of America, US
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Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
09.02.2016
_____________________
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№

73 (1) Իրավատեր Ռանբաքսի լաբորըթրիս
լիմիթիդ, Plot No.90, Sector-32, Gurgaon-122001, Haryana, India (IN), IN
73 (2) Իրավունքներն ստացող Սան
Ֆարմասյութիքլ Ինդըսթրիզ Լիմիթիդ, SPARC,
Tandalja, Vadodara - 390 020, Gujarat, India, IN

Գրանցում No 1638
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23688
73 (1) Իրավատեր «Ինտերնեյշնլ Մասիս
տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական
հանգույց, Գործարանային 10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Գրանդ
Տոբակո» ՀԿ ՀՁ ՍՊԸ, ք. Երևան, Շահամիր
յանների 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.02.2016
_____________________

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է

16.02.2016

_____________________

Գրանցում No 1641
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23771
73 (1) Իրավատեր Անհատ ձեռնարկատեր
Լուսինե Ավետիսյան, Երևան, Ավան, Դուրյան
թղմ., շ. 30/10, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող Անհատ

Գրանցում No 1639
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17692
73 (1) Իրավատեր Չոնգքինգ Յուան
Իննըվեյշն Թեքնոլըջի քո., Լթդ., Fenghuang,
Shapingba District, Chongqing, China, CN
73 (2) Իրավունքներն ստացող Չոնգքինգ
Սոկոն Ինդասթրի Գրուփ Սթոք Քո., Լթդ., No.
61-1, Jinqiao Road, Shapingba District, Chongqing, P.R. China, CN
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.02.2016
_____________________

Գրանցում No 1640
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 18711, 14887, 22168,
22257, 18619, 18618, 13953, 19005, 18700,
18707, 18699, 18698, 18704, 18703, 13954,
13952, 18713, 16877, 14888, 18717, 18709,
18719, 18710, 14890, 18718, 22648, 18708,
19004, 18712, 14889

ձեռնարկատեր Կարեն Գևորգյան, ք. Երևան,
Արաբկիր 21փ., շ.1/26, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է

16.02.2016

_____________________

Գրանցում No 1642
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 5297
73 (1) Իրավատեր Մերիըլ Լիմիթիդ, Sandringham House, Sandringham Avenue, Harlow Business Park, Harlow CM19 5QA, Great Britain, GB
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մերիըլ, Ը
Քորփորեյշն (ՍԱՍՈՒ), 29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon (France), FR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը

Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է

16.02.2016

_____________________
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Գրանցում No 1643
Ապրանքային նշանի լիցենզիայի փոփոխություն
(11) Վկայական No 20976, 20977, 20715, 21040,
21041
73 (1) Լիցենզատու Դը Փոլո / Լորն Քամփնի,
Լ.Փ., 650 Madison Avenue New York, New York
10022, U.S.A., US
73 (2) Լիցենզառու Ռալֆ Լորն Յուրոփ
ԷսԱԷռԷլ, Route de la Galaise 24 - 1228 Plan-lesOuates, Switzerland, CH
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության ժամկետը
26.03.2017
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
18.02.2016
_____________________
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Գրանցում No 1644
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3447, 3448
73 (1) Իրավատեր Բրինքս, Ինքորփորեյթիդ,
Դելավերի նահանգ, 1801 Bayberry Court, P.O.
Box 18100, Richmond Virginia 23226, USA., US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Բրինք’ս
Նեթվորք, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի
նահանգ, 1801 Bayberry Court, Richmond, Virginia 23226-8100, U.S.A., US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
22.02.2016
_____________________
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ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

2617

03.08.2015

2914

04.08.2015

2915

04.08.2015

Տեղեկություններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության
դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

230U

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

02.08.2015

84
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
01.03.2016

03/1

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ որոշ ապրանքային նշանների հայտերով ընդունված
որոշումների մասին
(Հրապարակվում են համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ մասերի).
Ապրանքային նշանի չպահպանվող տարրերի մասին ծանուցում.

(210)
(220)
(730)
(540)

Հայտի № 20151098
Հայտի ներկ. թվ 27.07.2015
Հայտատու՝ «Բիզիրում» ՍՊԸ, AM
ք. Երևան, Ազատության 24, 4-6
Ապրանքային նշան՝ PROMOCODE

_____________________
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ИЗОБРЕТЕНИЯ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9
11
13

72
73
74

номер патента
код вида документа
A патент на изобретение
В заключение о патентоспособности
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название изобретения
источники информации
реферат или формула изобретения
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена
данная заявка
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
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)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62

ИЗОБРЕТЕНИЯ
01.03.2016

03/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01
(11) 3004
(13) A
B06B1/00
B06B3/00
(21) AM20150126
(22) 05.10.2015
(72) Борис Баласанян (AM), Арам Баласанян
(AM), Степан Христафорян (AM), Александр
Караян (AM), Наири Хачатрян (AM)
(73) Фонд “Национальный политехнический
университет Армении”, 0009, Ереван, Терьяна
105 (AM)
(54) Способ изготовления ультразвукового
преобразователя
(57) Изобретение относится к способам
изготовления магнитострикционных ультра
звуковых преобразователей, которое найдет
применение при изготовлении и проектировании
малогабаритных и легких ручных ультразвуковых
устройств.
Согласно способу, изготовления магнито
стрикционных
ультразвуковых
преобра
зователей, из магнитострикционной ленты
штампуют прямоугольные пластины, из них
собирают магнитный провод, шлифуют боковые
поверхности магнитного провода, на торцевой
поверхности волновода обрабатывают паз с
толщиной магнитного провода. Магнитный
провод устанавливают в этот паз и способом
электросварки торец магнитного провода
соединяют с волноводом. По направлению
поперечного сечения магнитного провода
на волноводе обрабатывают отверстие с
диаметром большим чем толщина магнитного
провода, паз на торце волновода обрабатывают
до его пересечения с поперечным отверстием,
обработанным на волноводе. Магнитный провод
устанавливают в обработанный на волноводе
паз, пока покажется его торец, способом
электросварки с двух сторон отверстие заливают
сварочным материалом.
Расширяются технические возможности
способа изготовления акустической системы
ультразвукового преобразователя, 2 ил..
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3005
(13) A
B06B1/00
B06B3/00
(21) AM20150127
(22) 05.10.2015
(72) Борис Баласанян (AM), Арам Баласанян
(AM), Степан Христафорян (AM), Александр
Караян (AM), Наири Хачатрян (AM)
(73) Фонд “Национальный политехнический
университет Армении”, 0009, Ереван, Терьяна
105 (AM)
(54) Способ изготовления ультразвукового
преобразователя
(57) Изобретение относится к способам
изготовления магнитострикционных ультра
звуковых преобразователей.
Согласно способу, из магнитострикционной
ленты штампуют прямоугольные пластины, из
них собирают магнитный провод, шлифуют
боковые поверхности магнитного провода.
Торцевые поверхности магнитного провода
и волновода покрывают паяльным флюсом.
Между этими торцами устанавливают серебро
содержащий припой толщиной до 0,3 мм и
паяют магнитный провод с волноводом. На
торцевой части волновода изготавливают
кольцеобразный выступ высотой 2-3 мм.
Внутренний диаметр выступа больше ширины
магнитного провода на 2 мм, а наружный диаметр
по крайней мере на 5-6 мм больше ширины
магнитного провода. На торце магнитного
провода и на боковых поверхностях выступа
изготовляют расположенные бок о бок впадины
в форме равностороннего треугольника длиной
2-3 мм и глубиной 0,3-0,5 мм, и магнитный
провод устанавливают в этот кольцеобразный
выступ.
Расширяются технические возможности
изготовления акустической системы ультра
звукового
преобразователя,
повышается
прочность и надежность пайки, 2 ил..
_____________________
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88

ИЗОБРЕТЕНИЯ
01.03.2016

(51) 2016.01
(11) 3006
(13) A
B24B39/00
B24B1/00
(21) AM20150125
(22) 05.10.2015
(72) Наири Хачатрян (AM), Борис Баласанян (AM),
Арам Баласанян (AM), Степан Христафорян (AM),
Феликс Парикян (AM), Арпеник Бабаян (AM)
(73) Фонд “Национальный политехнический
университет Армении”, 0009, Ереван, Терьяна
105 (AM)
(54) Способ ультразвуковой вальцовки
(57) Изобретение относится к области
упрочнения рабочих поверхностей деталей
машин пластическим
деформированием, в
частности, к способам вальцовки рабочих
поверхностей деталей машин с применением
ультразвуковых колебаний.
Способ
ультразвуковой
вальцовки
осуществляют вальцеванием обрабатываемой
поверхности
с
применением
индентора
с твердостью большей, чем вальцуемый
материал. Обрабатываемой детали сообщают
вращательное
движение,
затем
между
поверхностями контакта
индентора и
обрабатываемой детали создают статическую
силу.
Вальцовщик
перемещают
вдоль
продольной оси обрабатываемой детали,
сообщая
индентору
пространственные
ультразвуковые колебания, а его направление
выбирают по направлению равнодействующей
силы процесса вальцовки.
Повышается эффективность процесса
ультразвуковой вальцовки, 1 ил..
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3007
(13) A
C07 D4/00
(21) AM20150089
(22) 10.07.2015
(72)
Рузанна
Пароникян
(AM),
Ирина
Джагацпанян (AM), Ерванд Пароникян (AM),
Иветта Назарян (AM), Асмик Акопян (AM)
(73) “Научно-технологический центр органи
ческой и фармацевтической химии НАН РА”
ГНКО, 0014, Ереван, Азатутян 26 (AM)
(54) Производные пиримидинов, проявляющие
противосудорожные и психотропные свойства
(57) Изобретение относится к биоорганической
химии, в частности, к новым биологически

03/1

ՄԱՍ 1
№

активным
производным,
3-амино-2пропил-5,6,7,8- тетрагидро бензотиено[2,3-d]
пиримидин-4(3H)-она, которые имеют противо
судорожную и психотропную активность.
Синтезированные
соединения
имеют
преимущества по отношению к “Пуфемиду”
и “Заронтину”- как в отношении спектра
противосудорожного воздействия, так и в отно
шении психотропных свойств и токсичности.
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3008
(13) A
H01L 31/00
(21) AM20150152
(22) 20.11.2015
(72) Жозеф Паносян (AM), Гор Варданян (AM),
Александр Дрноян (AM)
(73) Фонд “Национальный политехнический
университет Армении”, 0009, Ереван, Терьяна
105 (AM)
(54) Светоэлектрическое устройство преобра
зования солнечной энергии
(57) Изобретение относится к области
преобразования световой энергии, в частности,
световой энергии Солнца в электрическую
энергию
и
может
быть
продуктивно
использовано как составляющая солнечной
электростанции.
Устройство
содержит
неподвижную
платформу, по крайней мере один френелевский
концентратор и зеркальную систему, при
крепленную к платформе посредством стоек,
автоматическим управлением следящую за дви
жением Солнца и обеспечивающую на плоской
поверхности концентратора вертикальность
лучей. В фокусе концентратора в герметич
ной камере установлен светоэлектрический
элемент. Согласно предложению каждый из
светоэлектрических элементов выполнен в
виде многослойного каскадного светоэлемента.
Устройство дополнительно содержит медную
пластину, толщиной до 3мм, установленную
на платформе, а также электроизолирующие
и теплопроводящие наноструктурные алмазо
подобные углеродные пленки, толщиной до
1мкм, осажденные в местах прикрепления
светоэлектрических элементов на медной
пластине. Герметичная камера сформирована
на
платформе.
Нижней
поверхностью
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ИЗОБРЕТЕНИЯ
01.03.2016

камеры
является
медная
пластина,
а
верхней поверхностью–плоские поверхности
концентраторов, герметично прикрепленные
друг к другу боковыми гранями.
Повышается к.п.д. устройства, упрощается
его эксплуатация, 3 ил..
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3009
(13) A
H02N 3/00
H01M 8/00
H05F 7/00
(21) AM20150147
(22) 09.11.2015
(72) Хачик Манаселян (AM)
(73) Хачик Манаселян, 0203, марз Арагацотн, г.
Аштарак, Гитаван ИРФЭ 10, кв. 6 (AM)
(54) Способ изготовления химического источ
ника электрического тока
(57) Изобретение относится к области
электротехники, в частности, к химическим
источникам электрического тока, содержащим
активированные углеродные материалы и
может быть использовано для изготовления
химических источников электрического тока
как перезаряжаемых или не перезаряжаемых от

03/1

ՄԱՍ 1
№

внешнего источника тока, так и перезаряжаемых
освежаемым электролитом.
Согласно
способу
противолежащие
поверхности
пористой
заготовки
обрабатывают, придавая им свойство обмена
зарядами. В качестве заготовки берут кусок
древесного угля по крайней мере с двумя
противолежащими плоскими поверхностями.
На одну из противолежащих поверхностей
прикрепляют металлическую полоску с высокой
теплопроводностью, свободный конец которой
погружают в первый сосуд с охлаждающей
жидкостью. Нагревают другую, не покрытую
охлаждающим
материалом,
поверхность
куска древесного угля до тех пор, пока она
равномерно накалится. Кусок древесного
угля вместе с металлической полоской
погружают во второй сосуд с охлаждающей
жидкостью. После охлаждения металлическую
полоску удаляют, затем к противолежащим
поверхностям
прикрепляют
контактные
клеммы, изготовленные из одного и того же
проводящего металла.
Упрощается способ обработки заготовки,
увеличивается долговечность источника, 1 ил..  
_____________________

90
90

ПОЛЕЗНЫЕ
МОДЕЛИ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9
11

номер патента

13

код вида документа
U патент на полезную модель
номер заявки
дата подачи заявки
дата выставочного приоритета
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
дата публикации сведений о патенте на полезную модель
индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
название полезной модели
источники информации
реферат
номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
автор (ы), код страны
патентообладатель, адрес, код страны
патентный поверенный
дата перевода международной заявки (PCT) на национальную фазу
номер и дата подачи международной заявки (PCT)
номер и дата публикации международной заявки (PCT)

21
22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
72
73
74
85
86
87

ПОЛЕ ЗНЫЕ МОДЕ ЛИ
01.03.2016

03/1

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01
(11) 442
(13) U
A01G 15/00
(21) AM20150100U
(22) 29.07.2015
(72) Карен Аракелян (AM), Армен Никогосян (AM)
(73) ЗАО «Локатор», 0012 Ереван, Комитаса
36а, 22 (AM)
(54) Противоградовая система с централизо
ванным управлением
(57) Полезная модель относится к области
метеорологии, в частности к противоградовым
системам с централизованным управлением.
Противоградовая система с централи
зованным
управлением
имеет
станции
генераторов ударных волн, которые включают
генератор ударной волны, подсистемы подачи и
зажигания топлива, дистанционного управления
и электропитания, а также пульт управления с
возможностью подключения к нескольким GSM
операторам и подключенный к нему сигнальный
узел безопасности. Система зажигания имеет

вентиляционные окна со своими крышками,
впрыскиватель топлива и расположенные
в камере сгорания, по крайней мере, два
воспламенителя, а подсистема подачи топлива
содержит газовый баллон, который связан
с впрыскивателем через последовательно
соединённые друг с другом: механический
клапан, электромагнитный клапан и датчик
давления. Каждая станция дополнительно
содержит датчик силы взрыва, который
подключен к генератору ударной волны, а
система оснащена локаторами для обнаружения
молний. Локаторы для обнаружения молний
и пульт дистанционного управления имеют
возможность передачи данных к компьютеру
через интернет. Горелка системы впрыскивания
топлива - горелка Теклю.
Повышается эффективность, надежность,
производительность,
безопасность
и
контролируемость работы, 1 ил..
_____________________
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80
11

номер свидетельства

13

код вида документа
S свидетельство на промышленный образец

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

дата поступления заявки
дата выставочного приоритета
дата регистрации
номер приоритетной заявки
дата подачи приоритетной заявки
код страны подачи приоритетной заявки
индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
название промышленного образца

55*
72

изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
автор, код страны

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный
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ՄԱՍ 1
№

Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 26-01

(11) 381		

(13) S

(51) 26-03

(11) 382

(13) S

(21) 20160001		
(22) 15.01.2016
(72) Жанета Карапетян (AM)
(73) Жанета Леонидовна Карапетян, Ереван, ул.
Комитаса 45, кв. 27 (AM)

(21) 20150038		
(22) 23.12.2015
(72) Степан Петросян (AM)
(73) ООО “Сан-Арм” (AM)
(74) А. Керян

(54) Подсвечник
_____________________

(54) Световая вывеска на солнечных батареях
_____________________
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ՄԱՍ 1
№

Պետությունների, տարածքների
և միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AW
AZ
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX

BY
BZ
CA
CD
CF
CG
CH

Անդորրա
Արաբական Միացյալ
Ամիրայություններ
Աֆղանստան
Անտիգուա և
Բարբուդա
Անգիլա
Ալբանիա
Հայաստան
Նիդեռլանդական
Անտիլներ
Անգոլա
Մտավոր սեփակա-		
նության աֆրիկյան
տարածաշրջանային
կազմակերպություն 		
(ՄՍԱՏԿ)
Արգենտինա
Ավստրիա
Ավստրալիա
Արուբա
Ադրբեջան
Բոսնիա և Հերցեգովինա
Բարբադոս
Բանգլադեշ
Բելգիա
Բուրկինա Ֆասո
Բուլղարիա
Բահրեյն
Բուրունդի
Բենին
Բերմուդա
Բրունեյ Դարասսալամ
Բոլիվիա
Բրազիլիա
Բահամներ
Բութան
Բուվեի կղզի
Բոտսվանա
Ապրանքային նշանների
և արդյունաբերական
նմուշների Բենիլյուքսի
գերատեսչություն
Բելառուս
Բելիզ
Կանադա
Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետություն
Կենտրոնական
Աֆրիկյան
Հանրապետություն
Կոնգո
Շվեյցարիա

CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CY
CZ
DE
DJ
DK
DM
DO
DZ
EA
EC
EE
EG
EH
EM

EP
ER
ES
ET
FI
FJ
FK
FO
FR
GA
GB
GC

GD

Փղոսկրի Ափ
Կուկի Կղզիներ
Չիլի
Կամերուն
Չինաստան
Կոլումբիա
Կոստա Ռիկա
Կուբա
Կանաչ հրվանդան
Կիպրոս
Չեխիայի
Հանրապետություն
Գերմանիա
Ջիբութի
Դանիա
Դոմինիկա
Դոմինիկյան
Հանրապետություն
Ալժիր
Եվրասիական
արտոնագրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)
Էկվադոր
Էստոնիա
Եգիպտոս
Արևմտյան Սահարա
Ներքին շուկայի
ներդաշնակման
գերատեսչություն
(ապրանքային նշաններ
և արդյունաբերական
նմուշներ)
Եվրոպական
արտոնագրային
գերատեսչություն (ԵԱԳ)
Էրիտրեա
Իսպանիա
Եթովպիա
Ֆինլանդիա
Ֆիջի
Ֆոլկլանդյան
կղզիներ (Մալվիններ)
Ֆարոյան Կղզիներ
Ֆրանսիա
Գաբոն
Միացյալ
Թագավորություն
Պարսից
Ծոցի արաբական
հանրապետությունների
համագործակցության
խորհրդի արտոնագրային վարչություն
Գրենադա

GE
GG
GH
GI
GL
GM
GN
GQ
GR
GS
GT
GW
GY
HK
HN
HR
HT
HU
IB

ID
IE
IL
IM
IN
IQ
IR
IS
IT
JE
JM
JO
JP
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW

Վրաստան
Գուեռնսեյ
Գանա
Ջիբրալթար
Գրենլանդիա
Գամբիա
Գվինեա
Հասարակածային
Գվինեա
Հունաստան
Հարավային Ջորջիա և
Հարավային Սենդվիչ
կղզիներ
Գվատեմալա
Գվինեա-Բիսաու
Գայանա
Հոնկոնգ
Հոնդուրաս
Հորվաթիա
Հայիթի
Հունգարիա
Մտավոր
սեփականության
համաշխարհային
կազմակերպության
միջազգային բյուրո
(ՄՍՀԿ)
Ինդոնեզիա
Իռլանդիա
Իսրայել
Այլովման
Հնդկաստան
Իրաք
Իրան (Իրանի
Իսլամական
Հանրապետություն)
Իսլանդիա
Իտալիա
Ջերսի
Ջամայկա
Հորդանան
Ճապոնիա
Քենիա
Ղրղզստան
Կամպուչիա
Կիրիբաթի
Կոմորոս
Սենտ Քիտս և Նևիս
Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Կորեայի
Հանրապետություն
Քուվեյթ
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KY
KZ
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY
MA
MC
MD
ME
MG
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ
NA
NE
NG
NI
NL
NO

Կայմանյան Կղզիներ
Ղազախստան
Լաոսի Ժողովրդադեմոկրատական
Հանրապետություն
Լիբանան
Սենտ Լյուսիա
Լիխտենշտայն
Շրի Լանկա
Լիբերիա
Լեսոտո
Լիտվա
Լյուքսեմբուրգ
Լատվիա
Լիբիա
Մարոկկո
Մոնակո
Մոլդովայի
Հանրապետություն
Մոնտենեգրո
Մադագասկար
Մակեդոնիա
Մալի
Միանմար
Մոնղոլիա
Մակաո
Հյուսիսային Մարիանյան
Կղզիներ
Մավրիտանիա
Մոնսեռա
Մալթա
Մավրիկիոս
Մալդիվներ
Մալավի
Մեքսիկա
Մալայզիա
Մոզամբիկ
Նամիբիա
Նիգեր
Նիգերիա
Նիկարագուա
Նիդեռլանդներ
Նորվեգիա

NP
NR
NZ
OA

OM
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY
QA
QZ
RS
RO
RU
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SU*
SV
SY

Նեպալ
Նաուրու
Նոր Զելանդիա
Մտավոր սեփականության աֆրիկյան
կազմակերպություն
(ՄՍԱԿ)
Օման
Պանամա
Պերու
Պապուա Նոր Գվինեա
Ֆիլիպիններ
Պակիստան
Լեհաստան
Պորտուգալիա
Պալաու
Պարագվայ
Կատար
Եվրոմիության բույսերի
տեսակների գրասենյակ
Սերբիա
Ռումինիա
Ռուսաստանի
Դաշնություն
Ռուանդա
Սաուդյան Արաբիա
Սողոմոնյան Կղզիներ
Սեյշելներ
Սուդան
Շվեդիա
Սինգապուր
Սուրբ Հեղինե
Սլովենիա
Սլովակիա
Սիեռա Լեոնե
Սան Մարինո
Սենեգալ
Սոմալի
Սուրինամ
Սաո Թոմե և Պրինցիպե
ԽՍՀՄ
Էլ Սալվադոր
Սիրիայի Արաբական
Հանրապետություն

SZ
TC
TD
TG
TH
TJ
TL
TM
TN
TO
TR
TT
TV
TW
TZ
UA
UG
US
UY
UZ
VA
VC
VE
VG
VN
VU
WO

WS
YE
YU
ZA
ZM
ZW

03/1

ՄԱՍ 1
№

Սվազիլանդ
Տուրկս և Կեյկոս
Կղզիներ
Չադ
Տոգո
Թաիլանդ
Տաջիկստան
Արևելյան Թիմոր
Թուրքմենստան
Թունիս
Տոնգա
Թուրքիա
Տրինիդադ և Տոբագո
Տուվալու
Տայվան (Չինաստանի
երկրամաս)
Տանզանիայի Միացյալ
Հանրապետություն
Ուկրաինա
Ուգանդա
Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներ
Ուրուգվայ
Ուզբեկստան
Սուրբ Առաջնորդարան
Սենտ Վինսենտ և
Գրենադիններ
Վենեսուելա
Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
Վիետնամ
Վանուատու
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն
(ՄՍՀԿ)
Սամոա
Եմեն
Սերբիա և Մոնտենեգրո
Հարավային Աֆրիկա
Զամբիա
Զիմբաբվե

* Նշված երկիրը գոյություն չունի
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