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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
երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
գյուտի արտոնագիր տալու մասին տեղեկությունների
հրապարակման թվականը
միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)

54

գյուտի անվանումը

56

տեղեկատվության աղբյուրներ

57

գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը

62

ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը և ներկայացման թվականը,
որից զատված է տվյալ հայտը
գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
արտոնագրային հավատարմատար
միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) համարը և ներկայացման թվականը
միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը և թվականը

21
22
23
31
32
33
45

72
73
74
85
86
87
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ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 3010
(13) A
A23B7/00
(21) AM20150153
(22) 20.11.2015
(72) Աշոտ Հենրիկի Արզումանյան (AM),
Անդրանիկ Արզումանի Վերանյան (AM)
(73) Աշոտ Հենրիկի Արզումանյան, 0008,
Երևան, Չերնիշևսկու 72 (AM), Անդրանիկ
Արզումանի Վերանյան, 4101, Նոյեմբերյան,
Նոյեմբերի 29-ի փող. 3, բն. 20 (AM)
(54) Համակցված արևային չորանոց
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսու
թյան, սննդարդյունաբերության բնագավառ
ներում արևի էներգիայի օգտագործման
սարքավորումներին և կարող է կիրառվել
պտղաբանջարեղենային և այլ խոնավ հումքի
ջրազրկման՝ չորացման համար:
Համակցված
արևային
չորանոցն
ունի
արևային
օդատաքացուցիչ,
դրան
խողովակաշարով
միակցված
ջերմամեկուսացված
երկշերտ
կողմնային
պատերով չորացման խուց, խցում մեկը մյուսի
տակ տեղադրված դարակներ, խցից գոլորշու
ու հավելյալ օդի հեռացման հանգույցներ,
ընդ որում խողովակաշարը հաղորդակցված
է խցի կողմնային պատերով ձևավորված
ծավալի հետ, իսկ ներքին կողմնային պատի
վրա կատարված են անցքեր:
Արևային
օդատաքացուցիչի մուտքին միակցված է
օդամղիչ: Խողովակաշարի մեջ տեղակայված է
էլեկտրական ջեռուցիչ, խցի մեջ տեղակայված
են ինֆրակարմիր թաղանթներ և օդի խառնման
օդամղիչներ: Խցից գոլորշու հեռացման
հանգույցն իրականացված է խցի հետին պատի
վրա տեղակայված օդամղիչների տեսքով:
Խցից հավելյալ օդի հեռացման հանգույցն
իրականացված է խցի հատակում կատարված
անցքի տեսքով: Չորանոցն ունի էլեկտրական
ջեռուցիչի
աշխատանքի
կարգավորման,
խցի
ջերմաստիճանի
կարգավորման,
խցի
խոնավության
կարգավորման
և
ինֆրակարմիր թաղանթների աշխատանքի
կարգավորման հանգույցներ: Էլեկտրական
ջեռուցիչի
աշխատանքի
կարգավորման

հանգույցը միացած է խողովակաշարի մեջ
էլեկտրական ջեռուցիչից հետո տեղակայված
ջերմաստիճանի տվիչին, խցի ջերմաստիճանի
կարգավորման հանգույցը միացած է խցի մեջ
տեղակայված ջերմաստիճանի տվիչներին, իսկ
խցի խոնավության կարգավորման հանգույցը
միացած է խցի մեջ տեղակայված խոնավության
տվիչներին:
Ինֆրակարմիր
թաղանթները
միակցված են դարակներին: Ինֆրակարմիր
թաղանթները միակցված են խցի ներքին
կողմնային և հետին պատերին: Ապահովվում
է չորացվող ամբողջ հումքազանգվածի համար
օդի հոսքի և ջերմաստիճանի հավասարաչափ
բաշխումը,
խոնավ
հումքի
չորացման
գործընթացի անընդհատությունը, նվազեցվում
է չորացման գործընթացի տևողությունն
ու աշխատատարությունը, բարձրացվում է
չորանոցի աշխատանքի արդյունավետությունը,
1 նկ.։
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3011
(13) A
B66C 1/00
(21) AM20140120
(22) 02.09.2014
(72) Լեոնիդ Վազգենի Պետրոսյան (AM), Արմեն
Սերգեյի Մանուկյան (RU), Տարոն Արամի
Պետրոսյան (AM), Սերգեյ Աշոտի Մինասյան
(AM), Բորիս Վլադիմիրի Գուսև (RU), Սամուել
Իեն-Լյան Ին (TW)
(73) Լեոնիդ Վազգենի Պետրոսյան, 0012,
Երևան, Ա. Խաչատրյան 19, բն. 2 (AM)
(54) Միակցիչ հանգույց
(57)
Գյուտը
վերաբերում
է
միակցիչ
հանգույցների կառուցվածքին և կարող է
օգտագործվել տարբեր տեսակի միացքներում:
Միակցիչ հանգույցը կազմված է իրար
հոդակապորեն միակցված երկու մանգաղաձև
լծակներից, ինչպես նաև յուրաքանչյուր լծակի
մեկ ծայրամասին հոդակապորեն միակցված
մեկական ձգաձողից և կախոցից: Լծակների
ազատ
ծայրամասերին
կատարված
են
բռունցքներ: Բռունցքների վրա կատարված
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են անցքեր՝ լծակների ազատ ծայրամասերի
համատեղման դեպքում անցքերի առանցքների
համընկման հնարավորությամբ:
Ընդլայնվում է միակցիչ հանգույցների
տեսականին, 2 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3012
(13) A
C01B 13/00
C01B 3/00
(21) AM20150073
(22) 05.06.2015
(72) Մելքոն Չուբարյան (AM)
(73) Մելքոն Չուբարյան, 0014, Երևան, Հր.
Ներսիսյան 24 (AM), Վաղարշ Խաչիկյան,
Երևան, Տիգրան Մեծի 40, բն. 78 (AM), Դավիթ
Մարգարյան, Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղ.,
22, բն.74 (AM)
(54) Ջրից ջրածնի և թթվածնի տարանջատման
եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է վառելիքա-էներգետիկ
բնագավառին, մասնավորապես՝ անօրգանա
կան վառելիք՝ ջրածին և թթվածին ստանալու
եղանակին:
Ջրից ջրածնի և թթվածնի տարանջատման
եղանակով ջուրը մշակում են և ստացված
ջրածինը և թթվածինը պահեստավորում են
գազակուտակիչներում: Մշակումն իրականաց
նում են առնվազն 1500° C ջերմաստիճանի և
300 Պա ճնշման պայմաններում ջուրը տրո
հելով ջրածնի և թթվածնի, ապա ստացված
գազային խառնուրդից 20-25 րոպեի ընթացքում
ցենտրիֆուգում տարանջատում են ջրածինն ու
թթվածինը:
Բարձրացվում է ջրից ջրածնի և թթվածնի
տարանջատման արդյունավետությունն ու
անվտանգությունը:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3013
(13) A
E04B 5/00
(21) AM20140118
(22) 02.09.2014
(72) Լեոնիդ Վազգենի Պետրոսյան (AM), Արմեն
Սերգեյի Մանուկյան (RU), Տարոն Արամի
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ՄԱՍ 1
№

Պետրոսյան (AM), Սերգեյ Աշոտի Մինասյան
(AM), Բորիս Վլադիմիրի Գուսև (RU), Սամուել
Իեն-Լյան Ին (TW)
(73) Լեոնիդ Վազգենի Պետրոսյան, 0012,
Երևան, Ա. Խաչատրյան 19, բն. 2 (AM)
(54) Երկաթբետոնե միջհարկային ծածկ
(57) Գյուտը վերաբերում է սեյսմակայուն
շինարարությանը և կարող է օգտագործվել
միջհարկային ծածկերի կառուցման ժամանակ:
Երկաթբետոնե
միջհարկային
ծածկը
ներառում է կից դրված և իրար ամրակցված
երկաթբետոնե
սնամեջ
սալեր:
Սալերը
կազմված են իրար միակցված սնամեջ
հեծաններից: Սալերի և հեծանների կողմնային
մակերևույթներին կատարված են հանվածքներ:
Կից սալերի և հեծանների հանվածքները
կատարված են միևնույն հարթության մեջ:
Հանվածքներում տեղադրված են հակադիր
կողմեր ուղղված հենարանային հատվածներով
երկուական մանգաղաձև բռնիչ լծակներ:
Կից հանվածքներում տեղադրված լծակների
բլթանցքերը հոդակապորեն միակցված են
միմյանց՝ կազմավորելով միացք:
Բարձրացվում է միջհարկային ծածկի
սեյսմակայունությունը, 3 նկ.:
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3014
(13) A
E04B7/00
(21) AM20140119
(22) 02.09.2014
(72) Լեոնիդ Վազգենի Պետրոսյան (AM), Արմեն
Սերգեյի Մանուկյան (RU), Տարոն Արամի
Պետրոսյան (AM), Սերգեյ Աշոտի Մինասյան
(AM), Բորիս Վլադիմիրի Գուսև (RU), Սամուել
Իեն-Լյան Ին (TW)
(73) Լեոնիդ Վազգենի Պետրոսյան, 0012,
Երևան, Ա. Խաչատրյան 19, բն. 2 (AM)
(54) Հավաքովի գմբեթ
(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարությանը,
մասնավորապես, կառույցների և շինությունների
հավաքովի գմբեթներին:
Հավաքովի գմբեթն ունի ստորին և վերին
հենարանային օղակներ և դրանք իրար միակցող
պատյան: Ստորին հենարանային օղակը

7

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.03.2016

կատարված է կիսախողովակի տեսքով, որի
ներքին մակերևույթին կատարված է առվակ:
Առվակում շրջանաձև կոշտ ամրակցված
են իրար միակցված շվելերի հատվածներ:
Յուրաքանչյուր
շվելերի
ճակատային
մակերևույթին կատարված են իրար նկատմամբ
ուղղաձիգ տեղակայված երկու զույգ անցքեր:
Յուրաքանչյուր զույգ անցքերը տեղակայված են
շվելերի ծայրամասից՝ շվելերի երկարության ¼
մասին հավասար հեռավորության վրա: Վերին
հենարանային օղակը սնամեջ կոճ է, որն ունի
ստորին և վերին սկավառակներ: Կոճի ստորին
և վերին սկավառակների վրա շրջանաձև
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ՄԱՍ 1
№

կատարված են անցքեր: Յուրաքանչյուր շվելերի
զույգ անցքերից ստորին և կոճի ստորին
սկավառակի համապատասխան անցքի միջև
ձգված և դրանցում ամուր ամրակցված է կրող
թել: Միևնույն ձևով միակցված են իրար նաև
շվելերի զույգ անցքերից վերին և կոճի վերին
սկավառակի
համապատասխան
անցքը:
Պատյանը կազմավորված է կրող թելերի
բազմությամբ և կոճի վերին սկավառակին
ամրակցված
կրող
թելերին
միակցված
տանիքածածկի տարրերով:
Պարզեցվում է կառուցվածքը, 3 նկ.:
_____________________

8

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ
16.03.2016

№
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Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01

(11) 443		

(13) U

A23F5/00
(21) AM20150078U
(22) 22.06.2015
(72) Վարդան Միրզոյան (AM)
(73) Վարդան Միրզոյան, 0082, Երևան,
Կիլիկիա թաղ. 1, բն. 15 (AM)
(54) Աղացած սուրճի մշակման եղանակ
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերում
է
սննդարդյունաբերությանը, մասնավորապես`
աղացած սուրճի մշակման եղանակին:
Բնական սուրճի հատիկները բովում են,
սառեցնում, ապա՝ աղում: Ստացված աղացած
սուրճը մամլում են հաբերի տեսքով, ընդ որում
աղացած սուրճը մամլում են 20-100 կՆ/մ2
ճնշման տակ, այնուհետև պատում են ջնարակի
պաշտպանիչ շերտով:
Մեծանում է աղացած սուրճի պահպանման
ժամկետը:
_____________________

(51) 2016.01

(11) 444

(13) U

A23L 2/00
(21) AM20150156U
(22) 08.12.2015
(72) Ռուզաննա Հայրապետյան (AM)
(73) Ռուզաննա Հայրապետյան, 2202, Աբովյան,
Քանաքեռի 60, բն. 60 (AM)
(54) Չոր կիսել
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերում
է
սննդարդյունաբերությանը, մասնավորապես՝
կիսելների բաղադրակազմին:
Չոր կիսելը ներառում է սննդային
հումք, շաքարի փոշի, օսլա, կիտրոնաթթու:
Որպես սննդային հումք վերցված է դդումի
Բերքանուշ, Բիգ Մաքս և Սափորիկ սորտերի
1:1:2 ծավալային հարաբերակցությամբ չոր
խտանյութ, որպես օսլա՝ եգիպտացորենի
օսլա:
Լրացուցիչ
ներառում
է
ցորենի
ածիկի փոշի,
բաղադրամասերի հետևյալ
հարաբերակցությամբ (զանգվ. %). շաքարի

փոշի՝ 50,0-55,0, եգիպտացորենի օսլա՝ 25,535,0, կիտրոնաթթու՝ 0,5-0,7, ցորենի ածիկի
փոշի՝ 2,5-3,5, դդումի սորտերի չոր խտանյութ՝
20,0-35,0:
Ընդլայնվում
է
ֆունկցիոնալ
բարձր
ցուցանիշներով կիսելների տեսականին:
_____________________

(51) 2016.01

(11) 445

(13) U

B01D3/00
(21) AM20150154U
(22) 26.11.2015
(72) Ռուբիկ Աթաբեկի Բակլաչյան (AM),
Արամայիս Ռուբիկի Բակլաչյան (AM)
(73) «Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարան» հիմնադրամ, 0009, Երևան,
Տերյան 74 (AM)
(54) Կոնյակի սպիրտի բազմաթորման տեղա
կայանք
(57)
Օգտակար
մոդելը
վերաբերում
է
գինեգործությանը, մասնավորապես՝ կոնյակի
սպիրտի բազմաթորման տեղակայանքներին:
Կոնյակի
սպիրտի
բազմաթորման
տեղակայանքն ունի իրար հաջորդաբար
միակցված՝ տաքացնող տարր ունեցող կաթսաեռարան,
թաղանթային
բազմաթորման
աշտարակ,
կոնդենսատոր-սառնարան
և
հեղուկի բաժանիչ, որը խողովակով միակցված է
բազմաթորման աշտարակի վերին հատվածին:
Տաքացնող տարրը գոլորշիով օձագալար է:
Տեղակայանքը լրացուցիչ ունի բազմաթորման
աշտարակի
վրա
տեղադրված
0,4-0,5մ
տրամագիծ ունեցող գնդաձև դեֆլեգմատոր,
որը խողովակով միակցված է կոնդենսատորսառնարանին, ընդ որում, բազմաթորման
աշտարակի բարձրությունը 0,7-0,8 մ է, իսկ
տրամագիծը՝ 0,3-0,35 մ:
Բարձրացվում է կոնյակի սպիրտի որակը և
ելքը, կրճատվում է կոնյակի սպիրտի թորման
գործընթացի տևողությունը, 1 նկ.:
_____________________

11

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
16.03.2016

№

03/2

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20141705		

(111) 24175

(220) 18.11.2014

(151) 09.03.2016

			(181) 18.11.2024
(730) «Անուշ լինի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 50, AM
(442) 03.12.2014
(540)

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

(210) 20150177		

(111) 24176

(220) 16.02.2015

(151) 09.03.2016

և ձեռնափայտեր. մտրակներ լծասարքեր և
թամբագործական իրեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 35. գովազդ. հագուստի, կոշկեղենի
գլխարկների,
աքսեսուարների
իրացում
(առևտուր)՝ նաև ինտերնետի միջոցով, գործերի
կառավարում գործարարության ասպարեզում.
վարչարարական
գործունեություն
գործա
րարության բնագավառում, գրասենյակային
ծառայություններ:
_____________________

(210) 20150590

(111) 24177

(220) 05.05.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 05.05.2025
(730) Հյուրատների զարգացման հայկական
ասոցիացիա ՀԿ, Երևան, Բաղրամյան 66/18, AM
(442) 04.06.2015
(540)

			(181) 16.02.2025
(730) «Զեթ ընդ Էյ» ՍՊԸ, Երևան, Ավան 4-րդ
փ., 19 շ., թիվ 5, AM
(442) 03.04.2015
(540)

(526) «DENIM» բառը և «WORLD FAMOUS
BRANDS» արտահայտությունն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
կաշվից
և
կաշվի
նմանակումներից
պատրաստված
իրեր
(պայուսակներ,
դրամապանակներ,
գոտիներ),
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. հովանոցներ, անձրևակալներ

(526) «BARI GALOUST» և «ՀՅՈՒՐԱՏՆԵՐԻ
ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» արտահայտություններն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կանաչ, կարմիր, մոխրագույն և բաց դեղին
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. բնակատեղով և սննդով ապա
հովման ծառայություններ:
_____________________

14
14

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

(210) 20150596

(111) 24178

(210) 20150599

(111) 24180

(220) 06.05.2015

(151) 09.03.2016

(220) 06.05.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 06.05.2025
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM

			(181) 06.05.2025
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM

(442) 04.06.2015
(540)

(442) 04.06.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
ոսկեգույն և մուգ շագանակագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20150598

(111) 24179

(220) 06.05.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 06.05.2025
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM

№

03/2

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

(210) 20150600

(111) 24181

(220) 06.05.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 06.05.2025
(730) «Էկոֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Վշտունի 73, AM
(442) 04.06.2015
(540)

(442) 04.06.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր, սպիտակ, բաց և մուգ կապույտ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս
32.
գարեջուր,
հանքային
և
գազավորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային
ըմպելիքներ,
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր, օշարակներ և ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
_____________________

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

15
15

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

(210) 20150617		

(111) 24182

(210) 20150892

(111) 24184

(220) 08.05.2015

(151) 09.03.2016

(220) 25.06.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 08.05.2025
(730) Վարշամ Ղարիբյան, Երևան, Եղիազարյան
10, AM

			(181) 25.06.2025
(730) Բագի Փրըֆեշընլ Քլինինգ Փրոդաքթս
ԼԹԴ, IL

(442) 04.06.2015
(540)

(442) 06.08.2015
(540)

№

03/2

(526) Արաբերեն գրառումն ինքնուրույն պահ
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, սպիտակ, դեղին, դարչնագույն, կանաչ
և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. պաղպաղակ:
_____________________

(210) 20150882

(111) 24183

(220) 23.06.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 23.06.2025
(730) «Աշանդ» ՍՊԸ, Երևան, Շարուրի 26, բն.
38, AM
(442) 06.08.2015
(540)

պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ և
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
օճառներ.
օծանելիք,
եթերային
յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151035

(111) 24185

(220) 14.07.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 14.07.2025
(730) Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR
(442) 05.10.2015
(540)

(526) «New» և «TRAVEL» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և
դրանց մասեր:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

կապույտ և մանուշակագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 39. զբոսաշրջային գործունեություն:
_____________________

(210) 20151036		

(111) 24186

(220) 14.07.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 14.07.2025

16
16

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

(730) Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR

(730) Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR

(442) 05.10.2015
(540)

(442) 05.10.2015
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և
դրանց մասեր:

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և
դրանց մասեր:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151037		

(111) 24187

(210) 20151040		

(111) 24190

(220) 14.07.2015

(151) 09.03.2016

(220) 14.07.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 14.07.2025
(730) Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR

(442) 05.10.2015
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և
դրանց մասեր:

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և
դրանց մասեր:

(210) 20151038		

(111) 24188

(220) 14.07.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 14.07.2025
(730) Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR
(442) 05.10.2015
(540)

03/2

			(181) 14.07.2025
(730) Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR

(442) 05.10.2015
(540)

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

№

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151041		

(111) 24191

(220) 14.07.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 14.07.2025
(730) Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR
(442) 05.10.2015
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և
դրանց մասեր:

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և
դրանց մասեր:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151039		

(111) 24189

(210) 20151042		

(111) 24192

(220) 14.07.2015

(151) 09.03.2016

(220) 14.07.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 14.07.2025

			(181) 14.07.2025

17
17

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

(730) Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR
(442) 05.10.2015
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և
դրանց մասեր:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________
(210) 20151043		

(111) 24193

(220) 14.07.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 14.07.2025
(730) Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR
(442) 05.10.2015
(540)

№

03/2

(442) 06.08.2015
(540)

(511)
դաս 35. խանութների ցանց.
դաս 43. ռեստորանների ցանց:
_____________________

(210) 20151063		

(111) 24196

(220) 18.07.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 18.07.2025
(730) Վլադիմիր Մանուկյան, Երևան, Թուման
յան 18, բն. 11, AM
(442) 06.08.2015
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և
դրանց մասեր:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151044		

(111) 24194

(220) 14.07.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 14.07.2025
(730) Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR
(442) 05.10.2015
(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և
դրանց մասեր:

(511)
դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված
կամ դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր,
թանկարժեք քարեր. ժամացույցներ և այլ
ժամանակաչափ սարքեր:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(740) Ռուբեն Մանասերյան
_____________________

(210) 20151053		

(111) 24195

(210) 20151065		

(111) 24197

(220) 15.07.2015

(151) 09.03.2016

(220) 20.07.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 15.07.2025
(730) «Մարան» ՍՊԸ, Երևան, Վաղարշյան
18/18, AM

			(181) 20.07.2025
(730) Ջիէմ Կորեա քամփնի, KR
(442) 05.10.2015

18
18

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

(540)

№

03/2

(540)

(511)
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ և
դրանց մասեր:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151091		

(111) 24198

(220) 23.07.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 23.07.2025
(730) Վալեանթ Ֆարմասյութիքլզ Ինթըրնեշնլ,
Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US
(442) 18.09.2015
(540)

(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20151092		

(111) 24199

(220) 23.07.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 23.07.2025
(730) Վալեանթ Ֆարմասյութիքլզ Ինթըրնեշնլ,
Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US
(442) 18.09.2015
(540)

(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20151103		

(111) 24200

(220) 28.07.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 28.07.2025
(730) «Սևանի իշխան» ՓԲԸ, Երևան, Ազա

(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.
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 29. միս, 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 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական,
անտառային
և
հացա
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. կենդանիներ, բացառությամբ
կենդանի ձկների. թարմ մրգեր և բանջարեղեն.
սերմեր, բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր
կենդանիների համար. ածիկ:
_____________________

(210) 20151131		

(111) 24201

(220) 31.07.2015

(151) 09.03.2016

տության 27, 8-րդ հարկ, AM

			(181) 31.07.2025
(730) Բայոջեն ԷմԷյ Ինք., US

(442) 04.09.2015

(442) 19.08.2015

19
19

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

№

03/2

(540)

(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
նյարդաբանական խանգարումների բուժման
համար:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20151147		

(111) 24202

(220) 05.08.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 05.08.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Երեմ Հովհան
նիսյան, Երևան, Սարյան 20/1, բն. 17, AM
(442) 04.09.2015
(540)

(526) «.am» գրառումն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:
_____________________

(210) 20151161		

(111) 24204

(220) 07.08.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 07.08.2025
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանա
քեռցու 129/3 շ., բն. 19, AM
(442) 19.08.2015
(540)

(526) «.com» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:
_____________________

(526) «Armenia» և «JEWELRY» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ և ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 14. ոսկյա զարդեր.
դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20151160

(111) 24203

(220) 07.08.2015

(151) 09.03.2016

(210) 20151162

(111) 24205

(220) 07.08.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 07.08.2025
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանա
քեռցու 129/3 շ., բն. 19, AM
(442) 19.08.2015
(540)

(526) «.ru» գրառումն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:
_____________________

			(181) 07.08.2025
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանա
քեռցու 129/3 շ., բն. 19, AM
(442) 19.08.2015

(210) 20151167		

(111) 24206

(220) 11.08.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 11.08.2025

20
20

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

(730) Սմիք Գլոբալ Էսըթս ԳմբՀ, CH
(442) 19.10.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 25. շարֆեր (պարանոցի թաշ
կինակներ).
միանձնուհիների
լանջա
պանակներ.
բերետներ.
բաճկոնակներ
(ժիլետներ). կանացի սպիտակեղեն. հագնելու
սպիտակեղեն. քրտինք կլանող (ներծծող)
հագնելու սպիտակեղեն. կրծկալներ. բլուզներ.
տոլստովկաներ.
բանվորական
բլուզներ.
բոաներ (կանացի վզպատներ (վզամորթիներ),
գորժետներ).
ճտքավոր
(երկարաճիտ)
կոշիկներ. շալվար ձիարշավների համար. կոշիկ
(ոտնաման). դահուկային կոշիկ. սպորտային
կոշիկ (ոտնաման). քուղերով կիսակոշիկներ.
վզպատներ.
ցիլինդր.
կեպկաներ
(գլխի
ծածկոցներ). լոգանքի գլխարկ. սաբոներ
(կոշիկ). տրիկոտաժե հագուստ. հագուստ
ջերսիից. էսպադրիլներ (քաթանե տնային
կոշիկներ
պարանե
ներբանով).
մորթե
թիկնոցներ.
գոգնոցներ
(հագուստ).
ժապավենակապ
փողկապներ.
հագուստ
գաբարդինից. կոստյումներ. զանկապաններ.
կորսետներ.
կոմբինացիա
(հագնելու
սպիտակեղեն). տակի շրջազգեստներ. կրկնա
կոշիկներ. կարճ զանկապաններ. անթևք
զգեստ.
գլխարկներ
(գլխի
ծածկոցներ).
թղթե գլխարկներ (հագուստ). գլխանոցներ.
լողավարտիք. գրպաններ հագուստի համար.
հագուստի օձիքներ. ուսերի վրա գցելու
թիկնոցներ. հանովի օձիքներ. կոմբինեզոններ
(հագուստ). կոմբինեզոններ ջրային դահուկների
համար. լողազգեստներ. շապիկներ (բլուզներ).
սպորտային տրիկոտաժեղեն. փողկապներ.
բաճկոններ (հագուստ). եղջրվամուշտակներ.

№

03/2

լեգինսներ. կիսավարտիքներ. կիսավարտիք
ներ երեխաների համար. թիկնոցներ. դիմակներ
քնելու համար. մուֆտաներ, ձեռնամուշ
տակ
ներ (հագուստ). համազգեստ. թասակ. գլխի
ծածկոցներ.
ականջակալներ
(հագուստ).
մարմնամարզական (կիսա) կոշիկներ. բուտսեր
(ֆուտբոլային).
լողափի կոշիկ (ոտնաման).
մանածագործական պաշտպանիչ դետալներ
օձիքների
համար
(հագուստի
տարրեր).
հագուստ. հագուստ հեծանվորդների համար.
հագուստ
մարմնամարզության
համար.
պատրաստի հագուստ.
թղթե հագուստ.
հագուստ
փոթորիկից
պաշտպանվելու
համար. մուֆտաներ ոտքերի համար, ոչ էլեկ
տրականությամբ տաքացվող. վերնազգեստ.
հովարներ
արևից պաշտպանվելու համար
(գլխի ծածկոցներ). հովարներ գլխարկների
համար.
վերարկուներ.
տնային
(կիսա)
կոշիկներ. լոգանքի հողաթափներ. գոտիներ
(հագուստ). ռանտեր կոշիկների համար. գոտիքսակներ
(դրամապանակներ). կնգուղով
վերարկու
(համակցված).
մուշտակներ,
քուրքեր.
մանածագործական
մանկական
տակդիրներ (տակդիր-վարտիքներ օգտա
գործվող որպես հագուստ). պիժամաներ
(ննջազգեստներ).
խալաթներ լողանալու
համար. մանտո (կանացի լայն վերարկու,
հիմնականում մորթեղենից). տոպեր կանանց
համար. միջատակեր. պատրաստի աստառներ
(հագուստի տարրեր). կախակապեր. կապեր
գուլպաների համար. կապեր կիսագուլպաների
համար. գուլպաներ. քրտինք կլանող (ներծծող)
գուլպաներ.
թևատակեր
(կռնատակեր).
կիսակոշիկներ.
տրենչներ
(ազատ
ձևվածքի անձրևանոցներ).
պուլովերներ.
զուգագուլպաներ.
ձեռնոցներ (հագուստ).
թաթմաններ.
սանդալներ
(ոտնամաններ).
լողի սանդալներ (ոտնամաններ). սարիներ.
կիսագուլպաներ.
հագուստ
արհեստական
կաշվից. կաշվե հագուստ.
տաբատներ
(շալվարներ, անդրավարտիքներ).
շրջա
զգեստներ. իրանակալներ. լողազգեստներ.
դիմակահանդեսի կոստյումներ. կոստյումներ
լողափի համար. զգեստներ. սվիտերներ.
շալեր. շարֆեր (վզարկուներ). շալվարակալներ
(տաբատակալներ). խալաթներ. մանկական
կրծկալներ (բացառությամբ թղթից).
պատ
մուճաններ (պարեգոտներ). բոդիներ (հագնելու
սպիտակեղեն).
ֆուտբոլկաներ.
չալմաներ
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(տուրբաններ). քողեր (շղարշներ). նորածնի
օժիտ. տրիկոտաժեղեն. տաքացված բաճկոն
ներ (հագուստ).
դաս
26.
սպիտակեղենի
թվային
դրոշմներ
(խարաններ).
ճարմանդներ
իրանակալների
համար.
կայծակճարմանդներ. փայլուք (փայլազարդեր). դնովի
մորուքներ.
մետաղազարդեր
(հագուստի
պարագաներ).
տաքացնելու
միջոցով
կպցվող (սոսնձվող) դեկորատիվ (զարդա
րարական)
և
մանածագործական
իրեր.
սանձեր (երասաններ) քայլելիս երեխաներին
պահելու
համար.
ճկուն
(առաձգական)
ժապավեններ. տարբերանշաններ, ոչ ազնիվ
մետաղներից. կոճակ – խորհրդանշաններ.
ժաբոներ (ժանյակավոր իրեր). փոթազարդեր
(ծալազարդեր). բոլորածալեր կանացի հագուստի
համար. ծոպեր. հյուսված իրեր հարդարման
(զարդարման)
համար.
արհեստական
դրասանգներ (ծաղկաշղթաներ). կոճակներ.
ասեղնագործած
իրեր.
զարդարանքներ
գլխարկների
համար
ոչ
թանկարժեք
մետաղներից. ապարոշներ մազերի համար.
կոշտության տարրեր օձիքների համար. բրդե
քուղեր. շքերիզային (տրեզային, ծոպերիզային)
իրեր.
բիգուդիներ
(վարսափաթթուկներ).
արհեստական ծաղիկներ. հագուստի կեղծ
զարդարանքներ (օրինակ, կեղծ ոսկեթել
կամ արծաթաթել). գործված, հյուսված կամ
ոլորված իրեր հարդարման (զարդարման)
համար. սպիտակեղենի տառային դրոշմներ
(խարաններ). սպիտակեղենի թվային դրոշմներ
(խարաններ). կեղծ եզրաշերտեր. ապարանջանբռնիչներ շապիկների (բլուզների) թևքերի
համար. թևքի ժապավեններ. արհեստական
մրգեր.
ժաներիզներ
(ասեղնագործ).
զարդարանքներ կոշկեղենի համար, ոչ ազնիվ
մետաղներից. դեկորատիվ (զարդարարական)
իրեր
մազերի
համար.
խոպոպաթղթեր.
գալանտերեայի ապրանքներ (բացառությամբ
թելերի). կեղծամներ. ատամնաձև ժանյակներ.
փետուրներ
(հագուստի
պարագաներ).
փուփուլներ. թռչունների փետուրներ (հագուստի
պարագաներ). վարդակապեր (շքանշանային
ժապավեններ). ցանցեր մազերի համար.
ջայլամի փետուրներ (հագուստի պարագաներ).
քուղեր կոշիկների համար. դնովի բեղեր.
դնովի
մազեր.
քուղեր
վարագույրների
համար. շինյոններ. կեղծամներ արհեստական

№
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մազերից. վարսափաթթուկներ, բացառությամբ
ձեռքով կառավարվողների, ոչ էլեկտրական.
հյուսեր մազերից. պսակներ արհեստական
ծաղիկներից.
ծամկալներ
(հերակալներ,
վարսակալներ). ժապավեններ մազերի համար.
սեղմիչներ մազերի համար. ժապավեններ
(շքերիզային (տրեզային, ծոպերիզային) իրեր).
շքանշանի ժապավեններ.
դաս 35. մանրածախ և մեծածախ
առևտուր,
այդ
թվում`
էլեկտրոնային
փոստով պատվերների վաճառք,
վաճառք
համացանցով և կապի բոլոր միջոցներով,
որոնք վերաբերում են հետևյալ ապրանքների
վաճառքին`
հագուստին,
կոշկեղենին,
գլխարկներին, հագուստի պարագաներին,
կարելու պարագաներին, մանածագործական
դեկորատիվ
պարագաներին,
մազերի
համար
զարդարանքին,
բիգուդիներին,
վարսափաթթուկներին,
մազակալներին,
կեղծամներին, դնովի մազերին, արհես
տական
մրգերին,
բանջարեղենին
և
ծաղիկներին. ներմուծման - արտահանման
գործակալություններ. առևտրական տեղեկա
տվության գործակալություններ. գովազդային
գործակալություններ. ինքնարժեքի վերլու
ծություն.
հետազոտություններ
շուկայա
գիտության
ասպարեզում.
շուկայի
ուսումնասիրություն. հասարակական կարծիքի
հետազոտում. գործարարության ուսումնա
սիրություն.
ցուցափեղկերի
ձևավորում.
ցուցադրություններ
մեդիա
միջոցներով
մանրա
ծախ
վաճառքի
նպատակով.
հոգեբանական
տեստավորում
աշխա
տանքի ընդունելու համար. մասնագիտա
կան խորհրդա
տվություն գործարարության
ասպա
րեզում. խորհրդատվություն գործարա
րության կազմակերպման և կառավարման
հարցերով. աշխատակազմի կառավարման
հարցերով խորհրդատվություն. օգնություն
գործարարության
կառավարման
գործում.
գովազդային նյութերի տարածում. գործա
րարական փորձաքննություն. քաղվածքների
տրամադրում.
լուսապատճենահանում.
սպառողներին առևտրական տեղեկատվու
թյուն և խորհրդատվություն. առևտրային
գործունեության
գնահատում.
գործնա
կան տեղեկատվություն. նմուշների տարա
ծում.
տեղեկատվության
հավաքում
տվյալների
համակարգչային
բազաներից.
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տեղեկատվության կանոնակարգում տվյալ
ների
համակարգչային
բազաներում.
տվյալների ավտոմատացված հիմնապաշարի
վարում. շուկայագիտություն. մանեկենների
ծառայություններ գովազդի կամ ապրանքների
առաջխաղացման
համար.
տեքստի
մշակում. ցուցահանդեսների կազմակերպում
առևտրային կամ գովազդային նպատակներով.
ենթակապալային ծառայություններ (կոմերցիոն
ծառայություններ). նորաձևության շոուների
կազմակերպում գովազդային նպատակներով.
ապրանքների
ցուցադրում.
օգնություն
առևտրային կամ արդյունաբերական ձեռնար
կությունների
կառավարման
գործում.
ապրանքների առաջխաղացում (երրորդ անձանց
համար). ծառայություններ հասարակական
հարաբերությունների բնագավառում. գովազդ.
ազդագրերի փակցնում. ինտերակտիվ գովազդ
համակարգչային
ցանցում.
գովազդային
տեքստերի խմբագրում. գովազդ փոստով.
թերթերի գովազդային խորագրերի կազմում.
ռադիոգովազդ. հեռուստատեսային գովազդ.
աշխատակիցների հաստիքների համալրում.
գովազդային նյութերի տարածում (թռուցիկների,
բրոշյուրների և տպագիր նյութերի). տեղեկա
տվության
կանոնակարգում
տվյալների
համակարգչային բազաներում. առևտրական
ցուցահանդեսների
կազմակերպում
առև
տրային կամ գովազդային նպատակներով.
հեռուստամարկետինգ. գովազդային նյութերի
նորացում. գովազդային ժամանակի վարձույթ
զանգվածային
տեղեկատվության
բոլոր
միջոցներում. գովազդային նյութերի վարձույթ.
տարածքների
վարձակալում
գովազդի
տեղադրման համար.
տեղեկատվության
որոնում
համակարգչային
ֆայլերում
երրորդ անձանց համար. մատակարարման
ծառայություններ երրորդ անձանց համար
(ապրանքների գնում և ձեռնարկատերերի
ապահովում ապրանքներով ). ապրանքների և
ծառայությունների լիցենզիաների կոմերցիոն
կառավարում
երրորդ
անձանց
համար.
խորհուրդներ գործարարության կառավարման
հարցերով.
օգնություն
կոմերցիոն
գործունեության կառավարման հարցերում.
ապրանքների
պատվերների
մշակման
ընթացքի կառավարում:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151170		

(111) 24207

(220) 11.08.2015

(151) 09.03.2016

№

03/2

			(181) 11.08.2025
(730) Վիքթորիա’ս Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ
Մենեջմենթ, Ինք., US
(442) 18.11.2015
(540)
(511)
դաս 3. անձնական խնամքի միջոցներ և
օծանելիքային արտադրանք, այն է՝ դուխիներ,
օծանելիք, անուշաբույր ջուր, մարմնի հեղուկներ,
մարմնի հեղուկացիրներ, մարմնի սփրեյներ,
մարմնի թեփազերծման միջոցներ, փրփուրներ
լոգանքի համար, լոգանքի ժելեր, մարմնի
լվացման միջոցներ, մարմնի օճառներ, մարմնի
յուղեր, մարմնի քսուքներ, մարմնի լոսյոններ,
մարմնի փոշիներ, ձեռքի լոսյոններ և ձեռքի
քսուքներ. կոսմետիկական միջոցներ, այն է՝
աչքերի ստվերաներկեր, աչքերի ընդգծման
միջոցներ, սևաներկ, եղունգների լաքեր,
դիմափոշի, կարմրաներկ, հիմքեր շպարի
համար և թերությունները քողարկող միջոցներ.
շուրթերի խնամքի դեղերով չտոգորված
պատրաստուկներ,
շրթներկեր,
շուրթերի
բալասաններ, շուրթերին ծավալ հաղորդող
միջոցներ, փայլեր շուրթերի համար, շուրթերը
պայծառացնող միջոցներ, հիմքեր շուրթերի
համար, շուրթերը ընգծող միջոցներ, շուրթերի
քսուքներ, սնուցող քսուքներ, մաշկի լոսյոններ,
շպարի հեռացման միջոցներ, դեմքի քսուքներ,
մաքրող քսուքներ, մաքրող ժելեր, դեմքի
տոնուսը
բարձրացնող միջոցներ. աչքերի
ստվերաներկերից, շրթներկերից, շուրթերի
փայլերից, բրոնզներից, շուրթերի մատիտ
ներից,
սևաներկերից,
կարմրաներկերից
և
եղունգ
ների
լաքերից
բաղկացած
կոսմետիկական լրակազմեր.
դաս 9. ակնոցներ և աքսեսուարներ, այն
է՝ արևապաշտպան ակնոցներ, ակնոցների
պատյաններ,
ակնոցների
շրջանակներ.
հպաոսպնյակների տուփեր և պատյաններ.
պաշտպանիչ շապիկներ և պատյաններ բջջային
հեռախոսների, լեփթոփների, պլանշետների և
դյուրատար մեդիա նվագարկիչների համար.
պատյաններ
բջջային
հեռախոսների
և
պլանշետների տեղափոխման համար.
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դաս
14.
ժամացույցներ
և
ձեռքի
ժամացույցներ. ոսկերչական իրեր, այն է՝
վզնոցներ,
ապարանջաններ,
ականջօղեր,
ոսկերչական քորոցներ, մատանիներ, ոտքի
ապարանջաններ, համայիլներ և թալիսմաններ,
բրելոկներ և կախոցներ.
դաս
18.
կանացի
պայուսակներ,
տեղափոխման
պայուսակներ
բոլոր
նպատակների համար, մեծ պայուսակներ,
ճամփորդական պայուսակներ, ուսից կախվող
պայուսակներ, քսակներ, կլատչ պայուսակներ,
սուրհանդակների պայուսակներ, երեկոյան
պայուսակներ, ձեռքից կախվող պայուսակներ,
իրեղենի պարկեր, շների տեղափոխման
համար
պայուսակներ,
գոտկային
դրամապանակներ, ուսապարկեր, մարզիկ
ների
պայուսակներ,
մարմնամարզիկների
պայուսակներ,
պայուսակներ
երկարատև
ճանապարհորդելու համար, համակարգիչների
պայուսակներ, պորտֆելներ, ճամպրուկներ,
ճանապարհորդական պայուսակներ հագուստի
համար, տափակ ճամպրուկներ, լողափնյա
պայուսակներ, տնտեսական պայուսակներ,
փոքր
պայուսակներ,
դրամապանակներ,
բանալիների պատյաններ, վարկաքարտերի
պատյաններ,
դատարկ
վաճառվող
կոսմետիկական պայուսակներ և պատյաններ,
հովանոցներ, անձրևակալներ, անձնագրերի
պատյաններ,
մանրադրամի
քսակներ
և
գոտիներ.
դաս 24. անկողնային սպիտակեղեն, այն
է՝ բամբակյա մգդակած վերմակներ, մգդակած
վերմակներ
փափկափետուրից
(բմբուլից),
բրդյա վերմակներ, սավաններ, բարձերի
երեսներ, սրբիչներ.
դաս 25. ներքնազգեստ, այն է՝ կրծկալներ,
անդրավարտիքներ, կանացի գիշերային կամ
տնային լայն շապիկներ, տրիկոներ. կանացի
ներքնազգեստ. գիշերային հագուստ, այն է՝
գիշերաշապիկներ, պիժամաներ, գիշերանոց
ներ և գիշերային սպիտակեղեն. հագուստ
ակտիվ կենսակերպ վարելու համար, այն
է՝
սպորտային տոպեր, մարզահագուստի
տաբատներ,
սպորտային
վերնազգեստ,
սպորտային կարճատաբատներ, կնգուղով
սպորտային վերնազգեստ, զանկապաններ,
գամաշներ
և
յոգայի
վարտիքներ.
լողազգեստ. վերնազգեստ, այն է՝ բաճկոններ,

№
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վերարկուներ,
սպորտային
բաճկոններ,
ձեռնոցներ և ականջակալներ. հագուստ, այն
է՝ վզկապներ, գուլպաներ, T-աձև շապիկներ,
կապերով
կանացի
տոպեր,
շապիկներ,
բլուզներ,
կապերով
լողազգեստներ,
ջինսեր,
ջինսից
կարճատաբատներ,
տրիկոտաժե վերնաշապիկներ, տրիկոտաժե
տոպեր,
տաբատներ,
կարճատաբատներ,
կիսաշրջազգեստներ, սվիտերներ, ջերսիից
հագուստ, զգեստներ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս 28. խաղալիքներ, այդ թվում՝
պլյուշե խաղալիքներ և խծուծված խաղալիք
կենդանիներ.
դաս
35.
մանրածախ
խանութների
ծառայություններ, մանրածախ խանութների
առցանց
ծառայություններ
և
փոստային
պատվերների
ծառայություններ,
բոլորը
վերաբերող հագուստի բնագավառին, ինչպես
նաև՝ սպիտակեղենին և ներքնազգեստին,
կաշվե իրերին, կանացի պայուսակներին,
նորաձևության պարագաներին, ոսկերչական
իրերին,
կոշկեղենին,
գլխարկներին,
կոսմետիկական
միջոցներին,
անձնական
խնամքի
պարագաներին,
ակնոցներին,
պայուսակներին և կենցաղային ապրանքներին:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20151175		

(111) 24208

(220) 12.08.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 12.08.2025
(730) Վիքթորիա’ս Սիքրիթ Սթորզ Բրենդ
Մենեջմենթ, Ինք., US
(442) 18.11.2015
(540)

(511)
դաս 9. ակնոցներ և աքսեսուարներ, այն
է՝ արևապաշտպան ակնոցներ, ակնոցների
պատյաններ,
ակնոցների
շրջանակներ.
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հպաոսպնյակների տուփեր և պատյաններ.
պաշտպանիչ շապիկներ և պատյաններ բջջային
հեռախոսների, լեփթոփների, պլանշետների և
դյուրատար մեդիա նվագարկիչների համար.
պատյաններ
բջջային
հեռախոսների
և
պլանշետների տեղափոխման համար.
դաս
14.
ժամացույցներ
և
ձեռքի
ժամացույցներ. ոսկերչական իրեր, այն է՝
վզնոցներ,
ապարանջաններ,
ականջօղեր,
ոսկերչական քորոցներ, մատանիներ, ոտքի
ապարանջաններ, համայիլներ և թալիսմաններ,
բրելոկներ և կախոցներ.
դաս
18.
կանացի
պայուսակներ,
տեղափոխման
պայուսակներ
բոլոր
նպատակների համար, մեծ պայուսակներ,
ճամփորդական պայուսակներ, ուսից կախվող
պայուսակներ, քսակներ, կլատչ պայուսակներ,
սուրհանդակների պայուսակներ, երեկոյան
պայուսակներ, ձեռքից կախվող պայուսակ
ներ, իրեղենի պարկեր, շների տեղափոխման
համար
պայուսակներ,
գոտկային
դրամապանակներ, ուսապարկեր, մարզիկ
ների
պայուսակներ,
մարմնամարզիկների
պայու
սակներ,
պայուսակներ
երկարատև
ճանապարհորդելու համար, համակարգիչների
պայուսակներ, պորտֆելներ, ճամպրուկներ,
ճանապարհորդական պայուսակներ հագուստի
համար, տափակ ճամպրուկներ, լողափնյա
պայուսակներ, տնտեսական պայուսակներ,
փոքր
պայուսակներ,
դրամապանակներ,
բանալիների պատյաններ, վարկաքարտերի
պատյաններ,
դատարկ
վաճառվող
կոսմետիկական պայուսակներ և պատյաններ,
հովանոցներ, անձրևակալներ, անձնագրերի
պատյաններ, մանրադրամի քսակներ.
դաս 24. անկողնային սպիտակեղեն, այն
է՝ բամբակյա մգդակած վերմակներ, մգդակած
վերմակներ
փափկափետուրից
(բմբուլից),
բրդյա վերմակներ, սավաններ, բարձերի
երեսներ, սրբիչներ.
դաս 25. ներքնազգեստ, այն է՝ կրծկալներ,
անդրավարտիքներ,
կանացի
գիշերային
կամ տնային լայն շապիկներ, տրիկոներ.
կանացի ներքնազգեստ. գիշերային հագուստ,
այն
է՝
գիշերաշապիկներ,
պիժամաներ,
գիշերանոցներ և գիշերային սպիտակեղեն.
հագուստ ակտիվ կենսակերպ վարելու համար,
այն է՝ սպորտային տոպեր, մարզահագուստի
տաբատներ,
սպորտային
վերնազգեստ,
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սպորտային կարճատաբատներ, կնգուղով
սպորտային վերնազգեստ, զանկապաններ,
գամաշներ և յոգայի վարտիքներ. գոտիներ.
լողազգեստ. վերնազգեստ, այն է՝ բաճկոններ,
վերարկուներ,
սպորտային
բաճկոններ,
ձեռնոցներ և ականջակալներ. հագուստ, այն
է՝ վզկապներ, գուլպաներ, T-աձև շապիկներ,
կապերով
կանացի
տոպեր,
շապիկներ,
բլուզներ,
կապերով
լողազգեստներ,
ջինսեր,
ջինսից
կարճատաբատներ,
տրիկոտաժե վերնաշապիկներ, տրիկոտաժե
տոպեր,
տաբատներ,
կարճատաբատներ,
կիսաշրջազգեստներ, սվիտերներ, ջերսիից
հագուստ, զգեստներ. կոշկեղեն. գլխարկներ.
դաս 28. խաղալիքներ, այդ թվում՝
պլյուշե խաղալիքներ և խծուծված խաղալիք
կենդանիներ.
դաս
35.
մանրածախ
խանութների
ծառայություններ, մանրածախ խանութների
առցանց
ծառայություններ և փոստային
պատվերների
ծառայություններ,
բոլորը
վերաբերող հագուստի բնագավառին, ինչպես
նաև սպիտակեղենին և ներքնազգեստին,
կաշվե իրերին, կանացի պայուսակներին,
նորաձևության պարագաներին, ոսկերչական
իրերին,
կոշկեղենին,
գլխարկներին,
կոսմետիկական
միջոցներին,
անձնական
խնամքի
պարագաներին,
ակնոցներին,
պայուսակներին և կենցաղային ապրանքներին:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151222		

(111) 24209

(220) 20.08.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 20.08.2025
(730) «Սոմե» ՍՊԸ, Երևան, Սարյան 21 ա, բն.
36, AM
(442) 19.10.2015
(540)

(511)
դաս
28.
խաղեր
և
խաղալիքներ.
մարմնամարզական և սպորտային իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տոնածառի
զարդեր.
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դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. ֆիլմերի, սերիալների, ինչպես նաև
ցանկացած այլ մշակութային արտադրանքի
արտադրություն.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
_____________________

(210) 20151223		

(111) 24210

(220) 20.08.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 20.08.2025
(730) Նովարթիս ԱԳ, CH
(442) 18.11.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն և մոխրագույն գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
մարդկանց համար:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151229		

(111) 24211

(220) 21.08.2015

(151) 09.03.2016

(181) 21.08.2025
(730) ԼՌՔ Փրոդաքթս Լիմիթիդ, GB
(442) 05.11.2015
(540)

№
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(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
օճառներ.
օծանելիք,
եթերային
յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ.
քսուքներ. ոչ բուժական պատրաստուկներ
ոտքերի, ձեռքերի, եղունգների, մարմնի և
մաշկի խնամքի համար, կրեմներ, ժելեր,
լոսյոններ, յուղեր, բալասաններ, դիմափոշիներ,
հարդարանքի
(արդուզարդի)
տալկ
և
աերոզոլ ոտքերի, ձեռքերի, եղունգների,
մարմնի և մաշկի համար, ոտքերի, ձեռքերի,
եղունգների, մարմնի և մաշկի մշակման,
խնամքի,
մաքրման,
փափկացման,
վերականգնման
և
հանգստացման
ոչ
բուժական պատրաստուկներ, աղերի, յուղերի
և ջրում լուծվող նյութերի տեսքով ոչ բուժական
պատրաստուկներ լոգանքի համար, ջրում
լուծվող հաբերի տեսքով պատրաստուկներ,
հարդարանքի (արդուզարդի) ոչ բուժական
միջոցներ,
հոտազերծիչներ,
հոտազերծիչ
կրեմներ,
ժելեր,
լոսյոններ,
փոշիներ,
հոտազերծիչներ միջատակերի տոգորման
համար, հոտազերծիչներ ոտքերի համար.
դաս 5. դեղագործական, բժշկական
(բուժական), անասնաբուժական և հիգիենիկ
պատրաստուկներ
և
նյութեր.
hիգիենիկ
պատրաստուկներ
բժշկական
(բուժական)
նպատակների համար, բժշկական (բուժական)
պատրաստուկներ
ոտքերի,
մարմնի
և
մաշկի խնամքի համար. խոնավացնող կրեմ
ներ (բուժական). խոնավացնող կրեմներ
(դեղագործական).
խոնավացնող
ժելեր
(դեղագործական). խոնավացնող լոսյոններ
(դեղագործական). խոնավացնող լոսյոններ
մարմնի
համար
(դեղագործական).
խոնավացնող
լոսյոններ
մաշկի
համար
(դեղագործական).
խոնավացնող
կրեմներ
մաշկի համար (դեղագործական). բուժական
(բժշկական) կրեմներ, ժելեր, լոսյոններ, յուղեր,
բալասաններ, դիմափոշիներ, հարդարանքի
(արդուզարդի) տալկ և աերոզոլ ոտքերի, ձեռ
քերի և մաշկի համար. բուժական (բժշկական),
հիգիենիկ կամ վարակազերծիչ (ախտահանիչ)
միջոցներ ոտքերի, մարմնի և մաշկի բուժման
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համար. բժշկական (բուժական) և թերապևտիկ
պատրաստուկներ և հավելանյութեր լոգանքի
համար աղերի, յուղերի և ջրում լուծվող
պատրաստուկների տեսքով. ջրում լուծվող
հաբերի տեսքով բուժական (բժշկական) կամ
վարակազերծիչ պատրաստուկներ. քրտնելու
դեմ բուժական (բժշկական) կամ դեղագոր
ծական
պատրաստուկներ.
բժշկական
(բուժական) հեղուկներ մերսման համար.
արդուզարդի
(հարդարանքի)
բուժական
պատրաստուկներ. բուժական (բժշկական)
կամ
դեղագործական
պատրաստուկներ
կոշտուկների և ցրտահարման դեմ. 5-րդ
դասում ընդգրկված բարձեր և բարձիկներ
ոտքերի մատների բորբոքման կանխարգելման
կամ մաշկային կոշտուկների դեմ. բուժական
(բժշկական)
պատրաստուկներ
ոտքերի
ներաճած
եղունգների
բուժման
համար.
բուժական
(բժշկական)
բարձիկներ
և
միջատակեր.
վիրակապման
նյութեր.
սպեղանիներ.
սպեղանային
օղակներ.
հակակոշտուկային
օղակներ.
կպչուն
սպեղանիներ. վիրակապման նյութեր. բան
դաժներ
(կալանդներ).
վարակազերծիչ
պատրաստուկներ. հականեխական պատ
րաս
տուկներ.
հակասնկային
նյութեր.
հակասնկային միջոցներ պարունակող կամ
դրանցով տոգորված միջատակեր, բարձեր
և բարձիկներ ոտքերի համար. վիրակապեր
վերքերի համար. ֆունգիցիդներ (սնկասպան
նյութեր). պատրաստուկներ վնասատու բույսերի
ոչնչացման համար.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ և սարքեր
տնային պայմաններում մատնահարդարման և
ոտնահարդարման համար. ձեռքի գործիքներ
կոշտացած մաշկի հեռացման համար. ձեռքի
գործիքներ թեփոտ մաշկի հեռացման համար.
գլանիկավոր հղկիչ խարտոցներ ոտքերի
կոշտացած
մաշկի
հեռացման
համար.
գլանիկավոր հղկիչ խարտոցներ ոտքերի
թեփոտ մաշկի հեռացման համար. եղունգներ
կտրելու գործիքներ, խարտոցներ ոտքերի
համար, խարտոցներ եղունգների համար,
մկրատ. նրբունելիներ. մասեր և կցամասեր
բոլոր վերոնշյալ ապրանքների համար.
դաս 10. բժշկական սարքեր և գործիքներ.
սարքեր և գործիքներ պրոթեզավորման,
ոսկրաբուժական,
ոտքերի
խնամքի
և
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հիգիենայի համար. կարեր դնելու նյութեր.
սարքեր և գործիքներ ոտքերի և մաշկի բուժ
ման և խնամքի համար. բարձիկներ ոտքերի
խնամքի համար. սարքեր ոտնաթաթերի ձևը
ուղղելու համար, այդ թվում՝ ներբանների
աղեղները
պահող
սարքեր.
ոտքերի
մատներն իրարից զատող և ուղղող սարքեր.
պաշտշպանիչ սարքեր մատների բորբոքման
կամ մաշկային կոշտուկների դեմ. էլեկտրո
նային սարքեր կոշտացած մաշկի հեռացման
համար. էլեկտրոնային սարքեր մաշկից թեփը
հեռացնելու համար. էլեկտրոնային հղկիչ
խարտոցներ ոտքերի համար. էլեկտրոնային
խարտոցներ եղունգների համար. գլանիկավոր
գլխիկներ ոտքերի համար նախատեսված
էլեկտրոնային հղկիչ խարտոցների համար.
փոխվող գլանիկավոր գլխիկներ ոտքերի
համար
նախատեսված
էլեկտրոնային
հղկիչ խարտոցների համար. գլանիկավոր
գլխիկներ եղունգների համար նախատեսված
էլեկտրոնային խարտոցների համար. փոխվող
գլանիկավոր գլխիկներ եղունգների համար
նախատեսված էլեկտրոնային խարտոցների
համար. բարձիկներ կրունկների և կրնկա
տակերի
համար.
պաշտպանիչ
սարքեր
նախագարշապարի ոսկորների բարձիկների
համար. ներդրակներ կոշիկի համար, օղակներ
ոտքերի համար և ոտքերը պահպանող սարքեր.
միջատակեր կոշիկի համար, ոսկրաբուժական
միջատակեր,
միանգամյա
օգտագործման
միջատակեր,
հոտազերծիչ
միջատակեր
օրթոպեդիկ ոտնամանների համար. կոմպրե
սիոն սպիտակեղեն. տարբեր աստիճանի
խտության
կոմպրեսիոն
սպիտակեղեն.
բժշկական
պաշտպանիչ
սպիտակեղեն.
ոսկրաբուժական և թերապևտիկ սպիտակեղեն.
սպիտակեղեն բժշկական, վիրաբուժական և
(կամ) պրոֆիլակտիկ նպատակների համար.
բժշկական և վիրաբուժական կիսագուլպաներ.
գուլպաներ երակների լայնացման համար.
սարքեր
ոտքերի
մարզումների
համար.
ոսկրաբուժական իրեր. վիրակապեր դնելու
սարքեր և գործիքներ. ձեռքերի և ոտքերի
մատները ֆիքսելու սարքեր. առաձգական
կալանդներ հոդերի համար, առաձգական
գամաշներ, առաձգական վիրակապեր ծնկա
հոդերի համար, առաձգական կալանդներ,
առաձգական կալանդներ գոտկատեղի համար,
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կալանդներ ոսկրաբուժական նպատակների
համար. ոտնաթաթի չափման, զննման և
արտատպվածքը հանելու սարքեր. մերսող
սարքեր մարմնի համար. էլեկտրական մերսող
սարքեր. մերսող սարքեր ոտքերի համար.
թերապևտիկ սարքեր մերսման և (կամ) լողալու
համար. մասեր և կցամասեր վերոնշյալ բոլոր
ապրանքների համար.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
եզրակներ կոշիկների համար, հիգիենիկ
կոշկեղեն, այդ թվում՝ (կիսա)կոշիկներ, տնային
(կիսա)կոշիկներ,
ճտքավոր
(երկարաճիտ)
կոշիկներ,
սանդալներ
(ոտնամաններ),
սաբոներ (կոշիկ). երկար և կարճ գուլպաներ.
ներբաններ
(կոշկատակեր).
միջատակեր.
բարձիկներով միջատակեր. տրիկոտաժեղեն.
կիսագուլպաներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151263		

(111) 24212

(220) 28.08.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 28.08.2025
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի
12, AM
(442) 18.09.2015
(540)

№

03/2

(442) 18.09.2015
(540)

(526) «ԵՐԵՎԱՆ» և «ԹԲԻԼԻՍԻ» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, սև, սպիտակ և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20151286		

(111) 24214

(220) 01.09.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 01.09.2025
(730) «Թրեք ստոպ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի
խճ. 6, AM
(442) 18.09.2015
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
_____________________

(210) 20151285		

(111) 24213

(220) 01.09.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 01.09.2025
(730) «Թրեք ստոպ» ՍՊԸ, Երևան, Աշտարակի
խճ. 6, AM

28
28

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

(526) «YEREVAN» և «TBILISI» գրառումներն

(210) 20151321		

(111) 24216

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(220) 08.09.2015

(151) 09.03.2016

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

			(181) 08.09.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Հարություն
Կազարյան, Երևան, Հր. Քոչար 41-24, AM

կարմիր, սև, սպիտակ և մոխրագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20151314		

(111) 24215

(220) 07.09.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 07.09.2025
(730) «Օկտան» ՍՊԸ, Երևան, Նորագյուղ,
Թաիրով 8, AM
(442) 05.10.2015
(540)

№

03/2

(442) 05.10.2015
(540)

(526) «SINCE 1946» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
_____________________

(210) 20151322		

(111) 24217

(220) 09.09.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 09.09.2025
(730) «Դանռազ» ՍՊԸ, Երևան, Մալխասյանց
փ. 1, նրբ. 1, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(511)
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 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ
մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական
նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր
և
բիտում.
ոչ
մետաղյա
շարժական
կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ մետաղյա
հուշարձաններ:
_____________________

(526) «Product» գրառումն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, կանաչ, սպիտակ և բաց դարչնագույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. մսից, խմորից կիսաֆաբրիկատ
ներ, մասնավորապես՝ լահմաջո, պելմեն
ներ,
խինկալի:
_____________________

(210) 20151328		

(111) 24218

(220) 09.09.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 09.09.2025
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(730) «Ըդվանսդ Գլոբալ Ասեթս» ՓԲԸ, ՀՀ,
Զվարթնոց
օդանավակայան
«Արմենիա
միջազգային
օդանավակայաններ»
ՓԲԸ
վարչական շենք, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(210) 20151332		

(111) 24220

(220) 10.09.2015

(151) 09.03.2016

(526) «Training Center» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն, կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և մշակու
թային միջոցառումների կազմակերպում:

(511)
դաս 35. առևտուր:
_____________________

(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20151329		

(111) 24219

(220) 09.09.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 09.09.2025
(730) «Ըդվանսդ Գլոբալ Ասեթս» ՓԲԸ, ՀՀ,
Զվարթնոց
օդանավակայան
«Արմենիա
միջազգային
օդանավակայաններ»
ՓԲԸ
վարչական շենք, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(526) «վերապատրաստման կենտրոն» արտա
հայտությունն ինքնուրույն պահպանութ յան
օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
նարնջագույն, կապույտ և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

№

03/2

			(181) 10.09.2025
(730) «Թոփ-տեխ» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ.
Լուսաշող, AM
(442) 05.10.2015
(540)

(210) 20151416		

(111) 24221

(220) 25.09.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 25.09.2025
(730) Թերավանս Բայոֆարմա Անթիբայոթիքս
ԱյՓի, ԷլԷլՍի, US
(442) 05.11.2015
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և բնական
միջոցներ. հակաբիոտիկներ. հակավարակային
միջոցներ.
հակամանրէային
միջոցներ,
հակասնկային միջոցներ և հակավիրուսային
միջոցներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151466		

(111) 24222

(220) 08.10.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 08.10.2025
(730) «Դոն ֆիշ» ՍՊԸ, Երևան, Սունդուկյան
64/3, AM
(442) 05.11.2015
(540)

(526) «ՖԻՇ» և «FISH» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:

30
30

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, սպիտակ, կարմիր, բաց և մուգ մոխրա
գույն, դեղին կանաչ, գազարագույն և յասա
մանագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի
էքստրակտներ.
պահածոյացված,
սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող,
մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք.
սննդային յուղեր և ճարպեր. մասնավորապես`
կոմպոտներ, մուրաբաներ, երշիկեղեն.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարա
րական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յու
թյուններ. մասնավորապես՝ առևտուր.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման
ծառայություններ.
ժամա
նակավոր
բնակատեղով
ապահովում.
մասնավորապես` ռեստորաններ, հանրային
սննդի կազմակերպման ծառայություններ:
(740) Ալբինա Նազարյան
_____________________

(210) 20151490		

(111) 24223

(220) 15.10.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 15.10.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 05.11.2015
(540)

(526) «SUPER SLIMS» և «LESS SMELL» գրա
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:

№

03/2

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ մոխրագույն, արծաթագույն, բաց և մուգ
մորեգույն և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված
ծխախոտ.
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխա
խոտ 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) 20151492		
(111) 24224
(220) 15.10.2015
(151) 09.03.2016
			(181) 15.10.2025
(730) Ակզո Նոբել Քոութինգս Ինթերնեյշնլ
Բ.Վ., NL
(442) 05.11.2015
(540)

(511)
դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր.
չորացուցիչներ ներկերի համար, այդ թվում՝
պնդացնող չորացուցիչներ, նոսրացուցիչներ,
ներկանյութեր՝ բոլորը որպես հավելույթներ
ներկերի, արծնուկների կամ լաքերի համար.
մետաղը ժանգոտումից և փայտանյութը
քայքայումից պաշտպանող նյութեր. նախա
ներկման պատրաստուկներ (ներկերի տեսքով).
ներկեր, խածանյութեր փայտանյութի համար.
մածիկ, մաստիկա. տեղափոխովի կարկատաններկեր,
կարկատան-արծնուկներ
կամ
կարկատան-լաքեր:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

31
31

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

(210) 20151500		

(111) 24225

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(220) 19.10.2015

(151) 09.03.2016

մեղրագույն, կանաչ, մուգ վարդագույն, դեղին,

			(181) 19.10.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 05.11.2015
(540)

(526) «СУФЛЕ С КУСОЧКАМИ МАРМЕЛАДА»
արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
սպիտակ, կանաչ, մանուշակագույն, կապույտ,
դեղին, նարնջագույն և ոսկեգույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 30. սուֆլե:
_____________________

№

03/2

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

(210) 20151519		

(111) 24227

(220) 23.10.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 23.10.2025
(730) «Մենեջմենթ թեքնոլոջիս քընսալթինգ
գրուփ» ՓԲԸ, Երևան-63, Ավան 10 փ., տուն 5, AM
(442) 05.11.2015
(540)

(526) «NATURA» բառն ինքնուրույն պահպա
(210) 20151501		

(111) 24226

(220) 19.10.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 19.10.2025
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(442) 05.11.2015
(540)

նության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ
մաքրման,
ողորկման
(փայլեցման),
ճարպազերծման և հղկամշակման համար.
օճառներ.
օծանելիք,
եթերային
յուղեր,
կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի
համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ:
_____________________

(210) 20151532		

(111) 24228

(220) 27.10.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 27.10.2025
(730) Ռոլս-Ռոյս Սիվիլ Նյուքլիըր ՍԱՍ, FR
(442) 18.11.2015
(540)

32
32

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

(511)
դաս 9. գիտական, երկրաբաշխական,
չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման)
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության
հաղորդման,
միացման,
փոխակերպման,
կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման
սարքեր և գործիքներ. էլեկտրական և
էլեկտրոնային ապարատներ և գործիքներ.
մագնիսական տեղեկակիրներ. միջուկային
անվտանգությանը վերաբերվող օպերացիոն
համակարգերի համակարգչային ծրագրեր.
տվիչներ.
նեյտրոնային
դետեկտորներ.
էլեկտրաշարժաբերներ.
արդյունաբերական
գործընթացների համակարգերի կառավար
ման նախնական մշակման և ազդանշանների
փոխանցման
սարքեր.
կանգնակներ
էլեկտրոնային սարքերը նրանց մեջ տեղա
դրելու համար, որոնք ապահովում են էլեկտրո
նային սարքավորումների ջերմաստիճանային
ռեժիմը և դրանց տեխնիկական սպասարկման
հնարավորությունը.
թվային
վերահսկիչ
սարքեր. ծրագրերով ներկառուցված գործող
համակարգեր միջուկային անվտանգության
մեջ օգտագործման համար.
դաս 42. արդյունաբերական վերլուծու
թյուններ և հետազոտություններ. համա
կարգ
չային սարքավորումների և համա
կարգչային
ծրագրերի նախագծում և կատա
րելագործում.
համակարգչային
ծրագրերի
տեղակայում,
տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151556		

(111) 24229

(220) 30.10.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 30.10.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սարգիս Արթինի
Իջեյան, Երևան, Տերյան 8, բն. 51, AM
(442) 18.11.2015
(540)

№

03/2

(526) «France Delicatesses» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(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.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական,
անտառային
և
հացա
հատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր
և բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր և
ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:
(740) Թերեզա Կանեցյան
_____________________

(210) 20151577		

(111) 24230

(220) 02.11.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 02.11.2025
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի
խճ. 1, AM
(442) 18.11.2015
(540)
(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
հեռուստածրագրերի, հեռուստահաղորդումների
պատրաստում:
_____________________

33
33

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

(210) 20151580		
(111) 24231
(220) 02.11.2015
(151) 09.03.2016
			(181) 02.11.2025
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի
խճ. 1, AM
(442) 18.11.2015
(540)

№

03/2

(730) «Սևանի իշխան» ՓԲԸ, Երևան, Ազա
տության 27, 8-րդ հարկ, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
հեռուստա
ծրագրերի,
հեռուստահաղորդում
ների պատրաստում:
_____________________

(210) 20151583		
(111) 24232
(220) 02.11.2015
(151) 09.03.2016
			(181) 02.11.2025
(730) «Թի արթ» ՍՊԸ, Երևան, Արամ
Խաչատրյան 22, բն. 29, AM
(442) 18.11.2015
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:
_____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր, կապույտ, ծիրանագույն, սև և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կեն
դանիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսմետիկական ծառայություններ. գյուղա
տնտեսական, այգեգործական և անտառային
ծառայություններ:
_____________________

(210) 20151588		

(111) 24234

(220) 03.11.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 03.11.2025
(210) 20151587		

(111) 24233

(220) 03.11.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 03.11.2025

(730) «Սևանի իշխան» ՓԲԸ, Երևան, Ազա
տության 27, 8-րդ հարկ, AM
(442) 02.12.2015

34
34

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

№

03/2

(540)

(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ, բաց կապույտ, կապույտ, մոխրագույն
և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք
(ներառյալ շարժիչային բենզինը):
_____________________

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է

(210) 20151637		

(111) 24236

կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն, սև և սպիտակ

(220) 17.11.2015

(151) 09.03.2016

գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ.
անասնաբուժական
ծառայություններ.
կենդանիների
և
մարդկանց
հիգիենիկ
և
կոսմետիկական
ծառայություններ.
գյուղատնտեսական,
այգեգործական
և
անտառային ծառայություններ:
_____________________

			(181) 17.11.2025
(730) Սվիս Ֆարմա Ինթերնեշնլ ԱԳ, CH

(210) 20151618		

(111) 24235

(220) 12.11.2015

(151) 09.03.2016

			(181) 12.11.2025
(730) «Էքսպորտ օյլ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 47, AM
(442) 02.12.2015

(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական և անաս
նա
բուժական
պատրաստուկներ.
հիգիենիկ
պատրաստուկներ բուժական նպատակների
համար. դիետիկ սնունդ և նյութեր բուժական
կամ անասնաբուժական նպատակների համար,
դիետիկ հավելումներ մարդկանց համար.
դիետիկ և սննդային հավելումներ. սննդի
կենսաակտիվ հավելումներ. վիտամինային
պատրաստուկներ
սննդի
հավելումների
տեսքով. դիետիկ հավելումներ և դիետիկ
պատրաստուկներ. վնասատու կենդանիների
ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ:
(740) Արեգ Պետրոսյան
_____________________

35
35

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

№

03/2

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

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

5

30.01.2026

Էբոթ Փրոդաքթս Դիսթրիբյուշն ՍԱՍ, FR

72		

24.01.2026

Գելեհեր Լիմիթիդ, GB

134		

09.02.2026

Սիթիբենք, Ն.Ա., US

137		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

138		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

139		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

140		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

141		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

142		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

143		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

144		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

145		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

146		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

147		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

149		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

151		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

164		

28.02.2026

Ռեդ Բուլ ԳմբՀ, AT

282		

31.01.2026

Փինաթս Ուորլդուայդ ԼԼՔ, US

283		

31.01.2026

Փինաթս Ուորլդուայդ ԼԼՔ, US

348		

28.02.2026

Լ`Օրեալ Ս. Ա., FR

349		

28.02.2026

Լ`Օրեալ Ս. Ա., FR

354		

28.02.2026

Լ`Օրեալ Ս. Ա., FR

359		

28.02.2026

Լ`Օրեալ Ս. Ա., FR

360		

28.02.2026

Լ`Օրեալ Ս. Ա., FR

361		

28.02.2026

Լ`Օրեալ Ս. Ա., FR

363		

28.02.2026

Լ`Օրեալ Ս. Ա., FR

364		

28.02.2026

Լ`Օրեալ Ս. Ա., FR

369		

28.02.2026

Լ`Օրեալ Ս. Ա., FR

510		

10.01.2026

ԳլաքսոՍմիթՔլայն Թրեյդինգ Սերվիսիս Լիմիթիդ, IE

1123		

03.01.2026

Սոլութիա Ինք., Դելավերի նահանգ, US

36
36

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

№

03/2

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

1124		

03.01.2026

Սոլութիա Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1387		

16.05.2026

Կոնոպկո, Ինք., Նյու Յորք նահանգի կորպորացիա, US

1388		

16.05.2026

Կոնոպկո, Ինք., Նյու Յորք նահանգի կորպորացիա, US

1409		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1417		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1451		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1452		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1454		

16.05.2026

Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

1461		

22.03.2026

ԷսընդԷնԷֆ Լիմիթիդ, UK

1462		

22.03.2026

ԷսընդԷնԷֆ Լիմիթիդ, UK

1472		

09.02.2026

Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH

1473		

09.02.2026

Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH

1479		

12.02.2026

Թեմբրենդզ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1480		

12.02.2026

Թեմբրենդզ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1550		

19.02.2026

Բայեր Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, DE

1552		

19.02.2026

Արիստա ԼայֆՍայենս Քորփորեյշն, JP

1554		

19.02.2026

Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ, DE

1561		

19.02.2026

Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ, DE

1564		

19.02.2026

Արիստա ԼայֆՍայենս Քորփորեյշն, JP

1576		

19.02.2026

Բայեր Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, DE

1577		

19.02.2026

Բայեր Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, DE

1578		

19.02.2026

Բայեր Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԳմբՀ, DE

1600		

11.03.2026

Բուդեյովիցկի Բուդվար Ն.Պ., CZ

1624		

28.02.2026

Դը Ռոքփորթ Քամփնի, ԼLՔ, Դելավերի նահանգ, US

1647		

08.01.2026

Պերնո Ռիկար Մեքսիքոու, Ս.Ա., դե Ք. Վ., MX

1680		

26.01.2026

Էքսայդ Թեքնոլոջիզ, Դելավերի նահանգ, US

1692		

12.02.2026

Հ.Ջ. Հայնց Քամփնի Բրենդս ԼԼՔ, US

1753		

05.02.2026

Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., LU

1754		

05.02.2026

Սփիրիթս Ինթերնեյշնլ Բ.Վ., LU

1760		

05.02.2026

Սամսոնայթ ԻՓ Հոլդինգս Ս.ա ր.լ., LU

1764		

22.04.2026

Շևրոն Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

1765		

22.04.2026

Շևրոն Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

37
37

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

№

03/2

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

1766		

22.04.2026

Շևրոն Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

1767		

22.04.2026

Շևրոն Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

1768		

22.04.2026

Շևրոն Ինթելեքչուըլ Փրոփըրթի ԼԼՔ, Դելավերի նահանգ, US

1787		

03.05.2026

Սանոֆի, FR

1788		

03.05.2026

Սանոֆի, FR

1812		

12.02.2026

Ռոթմանս օֆ Փալ Մալ Լիմիթիդ, CH

1813		

12.02.2026

Քարերաս Լիմիթիդ, GB

1818		

12.02.2026

Թրոփիքանա Փրոդաքթս, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1822		

12.02.2026

ՄաքԴերմոթ Ինթերնեյշնլ, Ինք., US

1823		

12.02.2026

ՄաքԴերմոթ Ինթերնեյշնլ, Ինք., US

1824		

12.02.2026

ՄաքԴերմոթ Ինթերնեյշնլ, Ինք., US

1829		

12.02.2026

ՓԶ Քասոնս (Ինթերնեյշնլ) Լիմիթիդ, GB

1830		

12.02.2026

ՓԶ Քասոնս (Ինթերնեյշնլ) Լիմիթիդ, GB

1871		

16.02.2026

Քոմսեթ Քորփորեյշն, Կոլումբիայի նահանգ, US

1890		

22.03.2026

Սքանիա ՔՎ ԱԲ, SE

1896		

22.03.2026

Ուոլվերայն ՈՒորլդ ՈՒայդ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1897		

22.03.2026

Ուոլվերայն ՈՒորլդ ՈՒայդ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

1938		

03.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

1972		

17.01.2026

Չեմփիըն Փրոդաքթս Յուրըփ Լիմիթիդ, IE

2000		

19.02.2026

Բանանա Ռիփաբլիք (ԻԹՄ) Ինք., Կալիֆոռնիայի նահանգ, US

2081		

17.05.2026

Ռասթ-Օլեում Բրենդս Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

2115		

09.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

2135		

11.03.2026

Մեցո Միներալզ Ինդսթրիզ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2218		

05.02.2026

ՋիԷս Հոլդինգս Քորփ., KR

2857		

08.02.2026

Սքանիա ՔՎ ԱԲ, SE

3119		

06.02.2026

Դը Քվակեր Օաթս Քամփնի, US

3120		

06.02.2026

Դը Քվակեր Օաթս Քամփնի, US

3402		

29.10.2026

Յունիլևր Ն.Վ., NL

3404		

29.10.2026

Յունիլևր Ն.Վ., NL

3406		

29.10.2026

Յունիլևր Ն.Վ., NL

3407		

29.10.2026

Յունիլևր Ն.Վ., NL

3408		

29.10.2026

Յունիլևր Ն.Վ., NL

38
38

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

04.03.2026

Բրինք’ս Նեթվորք, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

3448		

04.03.2026

Բրինք’ս Նեթվորք, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

3509		

13.11.2026

Յունիլևր Ն.Վ., NL

3510		

13.11.2026

Յունիլևր Ն.Վ., NL

3520		

19.02.2026

Հերմես Ինտերնասյոնալ Սոսիետե ան Կոմանդիտե պար Աքսիոն, FR

3522		

19.02.2026

Հերմես Ինտերնասյոնալ Սոսիետե ան Կոմանդիտե պար Աքսիոն, FR

3524		

27.02.2026

Գեփ (Այթիէմ), Ինք., US

3558		

09.01.2026

ՍիԷնԷյջ Ինդասթրիըլ Ամերիքա ԷլԷլՍի, US

3559		

09.01.2026

ՍիԷնԷյջ Ինդասթրիըլ Ամերիքա ԷլԷլՍի, US

3562		

19.02.2026

Հերմես Ինտերնասյոնալ Սոսիետե ան Կոմանդիտե պար Աքսիոն, FR

3597		

09.01.2026

Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

3606		

10.05.2026

Յունիլևր Ն.Վ., NL

10305		

07.09.2025

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

10308		

07.09.2025

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

10309		

07.09.2025

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

10310		

07.09.2025

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

10363		

07.09.2025

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

10536		

22.11.2025

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

10588		

06.12.2025

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

10602		

28.04.2026

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

10803		

03.02.2026

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

10916		

06.02.2026

«Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

10917		

06.02.2026

«Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

10918		

06.02.2026

«Վեդի-ալկո» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գ. Գինեվետ, 0627, AM

10963		

21.02.2026

Սոիրա Ինվեսթմենթս Լիմիթեդ, VG

10964		

21.02.2026

Սոիրա Ինվեսթմենթս Լիմիթեդ, VG

10965		

21.02.2026

Սոիրա Ինվեսթմենթս Լիմիթեդ, VG

10975		

25.01.2026

«Սամվել Սարգսյան և գործընկերներ» ՍՊԸ,

					

ք. Երևան, Զ. Անդրանիկի 5/7, AM

11015		

Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ,

					

ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM

11146		

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

11.05.2026

					

03/2

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

3447		

05.04.2026

№

ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

39
39

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.03.2016

(111)
Գրանցման
համարը

11147		

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

11.05.2026

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,
ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

11148		

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

					

ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

11240		

07.02.2026

Պրավդա Ինթերնեշնլ Ինքորփորեյթիդ, US

11316		

10.04.2026

Փֆայզր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

11410		

11.05.2026

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

					

ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

11440		

«Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ,

11.05.2026

03/2

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

					
11.05.2026

№

					

ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM

11441		

22.05.2026

Էբբվի Ինք., Դելավերի նահանգ, US

11476		

22.12.2025

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

11485		

22.12.2025

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

11579		

13.02.2026

«Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ,

					

Երևան, Մյասնիկյան պող. 5/1, AM

11690		

04.07.2026

Յունիլևր Ն.Վ., NL

11893		

04.09.2026

Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ, CY

11894		

11.09.2026

Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ, CY

11920		

30.01.2026

Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ, CY

11996		

30.01.2026

Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ, CY

11997		

30.01.2026

Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ, CY

11998		

30.01.2026

Վլաքթոր Թրեյդինգ Լիմիթիդ, CY

13324		

03.05.2026

ԷսընդԷնԷֆ Լիմիթիդ, UK

40
40

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
16.03.2016

03/2

ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20151428
(220) 29.09.2015
(730) «Թրասթ փիփլ» ՍՊԸ, Երևան, Ավանեսովի
անց., 2, բն. 6, AM
(540)

(511)
դաս 6. մետաղական խողովակներ, սև և ոչ
սև մետաղից ջրի փականներ, սև և ոչ սև մետաղից
մետաղական կցամասեր, սև և ոչ սև մետաղից ջրի
հետադարձ փական, սև և ոչ սև մետաղից ցնցուղի
փական
ներ, սև և ոչ սև մետաղից ցնցուղի խողո
վակներ.
դաս 11. ցնցուղի գլխիկներ, կոնքամանի
կափարիչ
ներ, զուգարա
նա
կոնքի բաքեր, սև և ոչ
սև մետաղից ջրի զտիչ, սև և ոչ սև մետաղից ջրի
ծորակներ. լվացարանային սիֆոններ. ջրթող
ներ
զուգա
րանների համար, կոյուղու հոսակ նախա
տեսված ջրահեռացման համար, կախիչներ
ջեռուցման մարտկոցը ամրացնելու համար.
դաս 17. լվացքի մուտքի և ելքի խողովակներ.
ոչ մետաղական ճկուն խողովակներ, ջրամեկուսիչ
ժապավեն (ֆում), ծալքավորված խողովակ:
--------------

(210) 20151429
(220) 29.09.2015
(730) «Թրասթ փիփլ» ՍՊԸ, Երևան, Ավանեսովի
անց., 2, բն. 6, AM
(540)
(511)
դաս 3. հղկաթղթեր.
դաս
7.
հղկող
հարթեցնող
(ֆլեպ)
սկավառակներ, էլեկտրական գործիքներ. խոտ
կտրող սկավառակներ.

դաս 8. շաղափներ, մալաներ, ռեզինից մուր
ճեր (ձեռքի), մածկիչներ, անկյունաքանոն, սիլիկոնի
ատրճանակներ
(ձեռքի
գործիք),
պտուտա
կահաններ, ձեռքի գործիքներ, սղոցներ (ձեռքի
գորքիքներ).
դաս 9. ցուցիչներ, վարդակներ, հարթաչափներ,
մետրեր.
դաս 16. վրձիններ. գլանիկներ.
դաս 21. կոշտ և փափուկ խոզանակներ:
--------------

(210) 20151430
(220) 29.09.2015
(730) «Թրասթ փիփլ» ՍՊԸ, Երևան, Ավանեսովի
անց., 2, բն. 6, AM
(540)

(511)
դաս 7. զոդման սարքեր. սիլիկոնի օգտա
գործման էլեկտրական ատրճանակներ.
դաս 9. վարդակներ, անջատիչներ, խրոցներ,
եռաբաշխիկներ, ադապտեր, երկարացման լարեր.
էլեկտրական ավտոմատիկա՝ ջրի էլեկտրական
պոմպի կարգավորիչ.
դաս 11. ձեռքի լապտերներ, լամպ սովորական,
լամպ LED, լամպ էկոնոմ, լուսամփոփ, լամպերի
կոթառներ:
--------------

(210) 20151729
(220) 02.12.2015
(730) Մորիսն Բոումոր Դիսթիլրզ Լիմիթիդ, GB
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի). վիսկի:
--------------
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(210) 20151779
(220) 11.12.2015
(730) «Էլբատ» ՓԲԸ, Երևան, 0043, Շարուրի
37/29, AM
(540)
(511)
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր)
քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման
և կապակցման բաղադրություններ. վառելիք
(ներառյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր լուսա
վորման նպատակների համար. մոմեր, պատ
րույգներ լուսավորման համար.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ.
մետաղ յա
շինանյութեր.
շար
ժական մետաղյա կառուց
վածքներ և շինու
թյուններ. մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար.
մետաղյա ճոպաններ և լարեր. մետաղա
կապեր
և փականքային իրեր. մետաղյա խողո
վակներ.
անկիզելի պահարաններ. սովորական մետաղներից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. հանքանյութեր.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափ
ման,
ազդանշա
նման, հսկ
ման (ստուգման), փրկության
և ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա
կանության հաղորդման, միացման, փոխա
կերպման, կուտակման, կարգավորման կամ
վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ
վերարտադրման
սարքեր.
մագնիսական
տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ.
առևտրի
ավտոմատներ
և
կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամ
արկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ,
տեղեկատվության մշակման սարքա
վորումներ և
համակարգիչներ. կրակմարիչներ.
դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով,
օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
--------------
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№

(210) 20151823
(220) 18.12.2015
(730) Սիմբիոզ Քոսմեթիքս Ֆրանս, FR
(540)

(511)
դաս 3. օճառներ մարմնի խնամքի համար.
օճառներ կենցաղային նպատակների համար.
լոգանքի օճառներ. ձեռքի օճառներ. օճառներ
անձնականօգտագործմանհամար.կոսմետիկական
օճառներ. հոտով օճառներ հարդարանքի համար.
օծանելիք. անուշաբույր ջուր. եթերային յուղեր.
կոսմետիկական միջոցներ. մազերի լոսյոններ.
ատամի մածուկներ, փոշիներ. կոսմետիկական
յուղեր. յուղեր օծանելիքների համար. շամպուններ.
լոգանքի ժելեր. փրփուր լոգանքի համար. ոչ
բուժական միջոցներ փրփուրով լոգանքի համար.
լոսյոններ կոսմետիկական նպատակների համար.
ժելեր կոսմետիկական նպատակների համար.
կոսմետիկական դիմակներ. լոսյոններ լոգանքի
համար. կոսմետիկական կրեմներ մաշկի խնամքի
համար. խոնավացնող լոսյոններ մարմնի համար.
տոնային քսուկներ. կոսմետիկական շիճուկներ.
միջոցներ գրիմը հեռացնելու համար. սկրաբներ
դեմքի համար. սկրաբներ ոտքերի համար. սկրաբեր
ձեռքերի համար. կոսմետիկական մատիտներ.
կոսմետիկական միջոցներ հոնքերի համար. ժելեր
սափրվելու համար. մուսեր սափրվելու համար.
օճառներ սափրվելու համար. պատ
րաստուկներ
սափրվելու համար. պատրաստուկներ սափրվելուց
հետո օգտագործելու համար. հարդարանքի կաթ.
ստվերա
ներկեր. կարմրաներկ. միջոցներ գրիմի
համար. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչները
և հոնքերը ներկելու համար. դիմափոշի գրիմի
համար. լաքեր եղունգների համար. պատ
րաստուկներ եղունգների խնամքի համար. շրթներկ.
կոսմետիկական բալասաններ շուրթերի համար.
հոտազերծիչներ մարդու կամ կենդանիների
համար. դեպիլյատորներ. մոմ մազերի հեռացման
համար. քսուկներ մազերի հեռացման համար.
կոսմետիկական պատրաստուկներ նիհարելու
համար. կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի
համար. արևապաշտպանիչ պատրաստուկներ.
կոսմետիկական լոսյոն
ներով տոգոր
ված անձե
ռոցիկներ. խունկ. բաղադրություններ հոտա
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վետ նյութերով ծխեցման համար (օծա
նելիքային
իրեր).
հոտավետ
նյութեր
սպիտա
կեղենի
բուրումնավետացման համար. հոտավետ խառ
նուրդներ ծաղիկներից և խոտերից. կոսմետիկական
սպիտակեցնող
կրեմներ.
պատրաս
տուկներ
մազերի գունազրկման համար. ապակե հղկանյութ.
կոսմետիկական միջոց
ներ կենդա
նիների համար.
հոտավետ բնափայտ:
--------------

(210) 20151842
(220) 22.12.2015
(730) «Շին-տավր» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց
34/3, AM
(540)

(511)
դաս 41. ժամանցային կենտրոնի ծառա
յու
թյուններ:
--------------

(210) 20151861
(220) 24.12.2015
(730)
Օբշչեստվո
ս
օգրանիչեննոյ
օտվետստվեննոստյու «ՍԴԷԿ-Գլոբալ», RU
(540)

(511)
դաս 39. ավիափոխադրումներ. ավտոբուսների
վարձույթ. ավտոտնակների վարձույթ. ծածկով
կայանա
տեղերի վարձույթ փոխադրամիջոցների
համար. ավտոփո
խադրամիջոցների կայանա
տեղերի վարձույթ. պահեստների վարձույթ. թերթերի
առաքում. նամակա
գրությունների
առաքում.
փաթեթավորված բեռների առաքում. ապրանքների
առաքում. փոստով պատվիրված ապրանքների
առաքում. ծաղիկների առաքում. տեղեկատվություն
երթևեկության վերաբերյալ. տեղեկատվություն
փոխադրումների վերաբերյալ. տեղեկատվություն
պահեստներում ապրանքների պահման վերա
բերյալ. տրանս
պորտային լոգիստիկա. փոխա
դրումներ բեռնատար փոխադրամիջոցներով.
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№

կահույքի փոխադրում. փոխադրման ծառա
յու
թյուններ տեղափոխման ժամանակ. արժեքավոր
իրերի փոխադրում պաշտպանության ներքո.
ավտոմոբիլային փոխադրումներ. փոխադրումներ
ջրային փոխադրա
միջոցներով. երկաթուղային
փոխադրումներ. ծովային փոխադրումներ. փոխա
դրումներ գետային փոխադրա
միջոցներով. բեռ
ների տեղափոխում. միջնորդություն ծովային
փոխադրումների հարցերում. միջնորդություն
փոխադրումն երի ժամանակ. տեղեկատվության
տրամա
դրում երթուղիների ոլորտում. ավտո
մեքենաների վարձույթ. բեռնման - բեռնաթափման
աշխատանքներ. բեռնաթափման աշխատանքներ.
ապրանքների
կշռաբաշխում
(կշռածրարում).
ապրանքների
փաթեթավորում.
վարորդների
ծառա
յություններ. ջրային զբոսանքի փոխադրա
միջոցների ծառայություններ. սուրհանդակների
ծառայություններ (նամակագրության կամ ապրանք
ների առաքում).
փոխադրա
միջոցների ծառա
յություններ. նամակագրության նախավճարում.
տվյալների կամ փաստաթղթերի պահպանում
էլեկտրոնային սարքերում. ապրանքների պահպա
նություն. ապրանքների պահպանություն պահեստ
ներում. բեռների առաքում:
--------------

(210) 20151874
(220) 29.12.2015
(730) «Վեսթ Գրուփ» ՍՊԸ, RU
(540)

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

(210) 20151883
(220) 30.12.2015
(730) «Մոլեքս» ՍՊԸ, US
(540)
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(511)
դաս 9. էլեկտրական, էլեկտրոնային և
օպտիկամանրաթելային միակցման դետալներ
(մասեր) և լուծումներ, որոնք ներառում են տպած
տախտակներ, տպված ճկուն տպատախտակ,
կիրառ
ման կոն
կրետ նպատակ ունեցող միկրո
սխեմաներ,
կառավարման
վահանակներ,
միակցիչներ, տերմինալներ, էլեկտրական մալուխ
ների բաղադրիչներ, ժապա
վենային մալուխներ,
ցանցերի և մալուխների միակցման դետալներ,
որոնք ներառում են միակցիչ դետալներ և լարեր,
վարդակներ, անջատիչներ և դրանց մասեր, տանը
և ավտոմեքենաներում օգտագործան համար
նախատեսված ժամանցային սարքավորումներ,
հեռահաղորդակցության սարքավորումներ, շարժա
կան սարքեր և սարքավորումներ, սենսորներ,
համակարգիչներ, համակարգիչների մասեր և
աքսեսուարներ, գրասենյակային սարքավորումներ:
--------------

(210) 20160002
(220) 08.01.2016
(730) «Բոնիլատ» ՍՊԸ, ք. Թալին, Շիրազի 3,
AM
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
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:
--------------
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(210) 20160027
(220) 20.01.2016
(730) Յըլդըզ Հոլդինգ Ա. Շ., TR
(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. թխվածքաբլիթներ, թխվածքներ, շոկոլադե
կոնֆետներ, վաֆլիներ և տորթեր:
--------------

(210) 20160037
(220) 21.01.2016
(730) «Ֆրուտերիա» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, ք.
Վեդի, Արարատյան 70, AM
(540)

(511)
դաս 29. չորացված և ջերմամշակման
ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն.
դաս 30. հրուշակեղեն և քաղցրավենիք,
համեմունք.
դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական
մթերքներ.
դաս 32. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.
օշարակներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
--------------

(210) 20160038
(220) 21.01.2016
(730) Յըլդըզ Հոլդինգ Ա. Շ., TR
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն
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և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. շաքար, մեղր, մաթ.
խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց. թխվածքաբլիթներ, թխվածքներ, շոկոլադե
կոնֆետներ, վաֆլիներ և տորթեր:
-------------(210) 20160043
(220) 22.01.2016
(730) Օբշչեստվո ս օգրանիչեննոյ օտվետստ
վեննոստյու «Նատուրա Սիբերիկա», RU
(540)

(511)
դաս 3. հղկանյութեր. համպար (օծանելիք).
կենցաղային հակադիրներ. կենց
աղային հակա
ստատիկներ. օդի բուրավետիչներ. բուրավետիչներ
ամոքահունց խմորից պատրաստված հրուշակեղենի
համար (եթերային յուղեր). բուրավետիչներ
ըմպելիքների համար (եթերային յուղեր). բուրա
վետիչներ (եթերային յուղեր). բերանի խոռոչի
թարմացման աերոզոլներ. սեղմված օդով բալոններ
մաքրման և փոշու հեռացման համար. բալասաններ,
բացառությամբ բուժական նպատակների համար
օգտագործվողների. շուրթերի փայլեր. հղկաքարեր
ողորկման (փայլեցման) համար. հղկաթուղթ.
զմռնիտաթուղթ.
ողորկման
(փայլեցման)
թուղթ. կոսմետիկական վազելին. վաքս. վաքս,
գուտալին
կոշկեղենի
համար.
կոշկակարի
ձյութ. բամբակ կոսմետիկական նպատակների
համար. անուշաբույր նյութեր սպիտակեղենի
բուրումնավետացման համար. խոնավակլանիչ
նյութեր ամանալվացման մեքենաների համար.
կպչուն նյութեր կոսմետիկական նպատակների
համար. անուշաբույր ջուր. ժավելաջուր. նարդոսի
ջուր. բուրավետացված ջուր. մոմ սպիտակեղենի
համար. մոմ հատակի համար. սահումը
կանխարգելող հատակի մոմ. մոմ մազերի հեռացման
համար. մոմ բեղերի համար. մոմեր կաշվի համար.
մոմեր կահույքի և հատակի ողորկման (փայլեցման)
համար. մոմեր կոշկակարների և կոշկեղենի
համար. ողորկման մոմ. մոմ դերձակների համար.
մերսման ժելեր, բացառությամբ բժշկական
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նպատակներով օգտագործվողների. հելիոտրոպին.
ատամների սպիտակեցման ժելեր. գերանիոլ.
շպար. հոտազերծիչներ ընտանի կենդանիների
համար. հոտազերծիչներ մարդկանց կամ կենդա
նիների համար. մազերի հեռացման միջոցներ
(դեպիլյատորներ). անուշաբույր փայտանյութ.
դուխի.
սահումը
կանխարգելող
հատակի
հեղուկներ. հեղուկներ ապակիների, այդ թվում՝
հողմապակիների մաքրման համար. ճարպեր
կոսմե
տիկական նպատակների համար. հրաբ
խային մոխիր մաքրման համար. արտա
տպվող
դեկորա
տիվ պատկերներ կոսմետիկական նպա
տակների համար. պար
ֆյումերային արտա
դրանք. իոնոն (պարֆյումերային). պաղլեղա
քար
սափրման համար (կապակցող նյութ). հղկա
քարեր. հոնքերի մատիտներ. կոսմետիկական
մատիտներ. սիլիցիումի կարբիդ (հղկանյութ).
մետաղների կարբիդներ (հղկանյութեր). ալյումի
նային շիբ (կապակցող նյութ). կիզելգուր ողորկման
(փայլեցման) համար. սոսինձներ արհեստական
թարթիչների ամրացման համար. սոսինձներ դնովի
մազերի ամրացման համար. օճառածառի կեղև
լվացքի համար. կորունդ (հղկանյութ). ներկանյութեր
զուգարանի ջրի համար. ներկանյութեր մորուքների
և բեղերի համար. կոսմետիկական ներկանյութեր.
օսլա (ապրետուր). օսլա սպիտա
կեղենին փայլ
հաղորդելու համար. քսուքներ կոշկեղենի համար.
ողորկման (փայլեցման) քսուքներ. կոսմետիկական
քսուքներ.
կոսմե
տիկական
սպիտակեցնող
քսուքներ. կարմիր կրոկուս ողորկման (փայլեցման)
համար. խունկ. լաքեր մազերի համար. լաքեր
եղունգների համար. մազերի լոսյոններ. լոսյոններ
կոսմետիկական
նպատակների
համար.
լոսյոններ սափրվելուց հետո օգտագործման
համար. կոսմետիկական դիմակներ. յուղեր
օծանելիքի և անուշաբույր միջոցների համար.
մաքրման նպատակով օգտագործվող յուղեր.
կոսմետիկական յուղեր. հարդարանքի յուղեր.
եթերային յուղեր. եթերային յուղեր մայրու ծառից.
եթերային յուղեր կիտրոնից. եթերային յուղեր
ծիտրոնից. բերգամոտի յուղ. գաուլտերիայի յուղ.
հասմիկի յուղ. նարդոսի յուղ. նշի յուղ. վարդի յուղ.
տերպենտինի յուղ ճարպազերծման համար. կավիճ
սպիտակեցման համար. կավիճ մաքրման համար.
նշի կաթ կոսմետիկական նպատակների համար.
հարդարանքի կաթ. մուշկ (պարֆյումերիա).
օճառներ. ախտահանող օճառներ. հոտազերծող
օճառներ. սափրման օճառներ. գործվածքների
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գույնը պայծառացնող օճառներ. հարդարանքի
կտոր օճառներ. բուժիչ օճառներ. հակաքրտինքային
օճառներ. հակաքրտինքային օճառներ ոտքերի
համար. նշի օճառ. անանուխ օծանելիքի համար.
կոսմետիկական հավաքածուներ. զմռնիտ. կպչուն
տարրեր եղունգների համար. արհեստական
եղունգներ. օդեկոլոններ. հիմքեր ծաղկային օծա
նելիքների համար. բամբակյա տամպոններ և
փայտիկներ
կոսմետիկական
նպատակների
համար. խունկի, կնդրուկի փայտիկներ. մածուկներ
ածելիներ սրելու կաշեփոկերի համար. ատամի
փոշիներ և մածուկներ. պեմզա. շրթներկի
պահատուփեր. ջրածնի պերօքսիդ կոսմետիկական
նպատակների համար. շերտեր շնչառության
թարմացման համար. հղկաժապավեն. ապակե
հղկանյութով
զմռնիտա
ժապավեն.
շրթներկ.
պոմադներ կոսմետիկական նպատակների համար.
պատ
րաստուկներ սափրվելու համար. կոսմե
տիկական պատրաստուկներ լոգանքի համար. ոչ
բուժական պատրաստուկներ լոգանքի համար.
հիգիենիկ պատրաստուկներ, որոնք վերաբերում
են օծանելիքին և կոսմետիկային, արդուզարդի
պարա
գաներ. պատրաստուկներ մազերի գան
գրաց
ման համար. պատրաստուկներ լվացքի
թրջման համար. պատրաստուկներ գործիքներ
սրելու համար. պատրաստուկներ, հոտազերծիչներ
անձնական հիգիենայի համար. պատ
րաս
տուկ
ներ գործվածքների կոկման (օսլայելու) համար.
պատրաստուկներ
գունաթափման
համար.
պատրաստուկներ կաշվի գունաբացման համար.
փայլեցման պատրաստուկներ. պատրաստուկներ
ատամների պրոթեզների ողորկման (փայլեց
ման) համար. պատրաստուկներ բերանը ողողելու
համար (բացառությամբ բժշկական նպատակների
համար օգտա
գործվողների). կոսմետիկական
պատրաստուկներ նիհարելու համար. պատրաս
տուկներ սպիտակեղենին փայլ հաղորդելու
համար. պատրաստուկներ փայլ հաղորդելու
համար. պատրաստուկներ լվանալու ընթացքում
սպիտակեղենը փափկացնելու համար. պատ
րաս
տուկ
ներ լվացքի համար. պատ
րաստուկներ չոր
մաքրման համար. պատ
րաստուկներ ներկերի
հեռացման համար. պատ
րաստուկներ լաքերի
հեռացման համար. պատրաստուկներ շպարի
հեռաց
ման համար. պատրաստուկներ մանրա
հատակի մոմի հեռացման համար (մաքրող
պատրաստուկներ). պատրաստուկներ ողորկալաքի
հեռացման համար. պատրաստուկներ ժանգի
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հեռացման համար. պատրաստուկներ եղունգների
խնամքի համար. մաքրման պատ
րաստուկներ.
պատրաստուկներ
ատամների
պրոթեզների
մաքրման համար. պատրաստուկներ պաս
տառների
մաքրման
համար.
կեղտաջրերի
խողովակների
մաքրման
պատրաստուկներ.
սպիտակեցնող պատրաստուկներ լվացքի համար.
ալոե վերայի պարունակությամբ պատ
րաստուկ
ներ կոսմե
տիկական նպատակների համար.
արևապաշտպան պատ
րաստուկներ. կենցաղային
քիմիական պատրաստուկներ լվացքի ընթաց
քում սպիտակեղենի գույնը պայծառացնելու
համար. փայլ հաղորդող ապրանքներ (ողորկման,
փայլեցման համար). շպարի դիմափոշի. ալմաստա
փոշի (հղկանյութ). բծերի հեռացման միջոցներ.
մաքրման լուծույթներ. արհեստական թարթիչներ.
կոսմետիկական լոսյոններով տոգորված անձեռո
ցիկներ. սաֆրոլ. լեղակ սպիտակեղենի մշակ
ման համար. բևեկնայուղ ճարպազերծման
համար. ծաղիկներից և խոտերից անուշաբույր
խառնուրդներ. սոդա սպիտակեցման համար. սոդա
լվացքի և մաքրման համար. աղեր վաննաների
(լոգանքի) համար (բացառությամբ բժշկական
նպատակներով օգտա
գործվողների). սպիտա
կեցման աղեր. բաղա
դրություններ անուշա
բույր
նյութերով ծխահարման համար (պարֆյումերիա).
բաղադրություններ կաշվի պահպանման համար
(ողորկման, փայլեցման համար). անուշադրի
սպիրտ (լվացող, մաքրող միջոց). կապակցանյութեր
կոսմետիկական նպատակների համար. կոսմե
տիկական միջոցներ հոնքերի համար. շպարման
միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ արևայրուքի
համար. միջոցներ մազերի ներկման համար.
չեզոքացնող նյութեր երկարատև գանգրացման
համար. բույսերի տերևներին փայլ հաղորդող
միջոցներ. կոսմետիկական միջոցներ թարթիչների
համար. մաշկի խնամքի կոսմետիկական միջոցներ.
կոսմետիկական
միջոցներ.
կոսմետիկական
միջոցներ կենդանիների համար. կոսմետիկական
միջոցներ թարթիչների և հոնքերի ներկման
համար. լվացման միջոցներ (բացառությամբ
արդյունաբերական և բժշկական նպատակներով
օգտագործվողների). ճարպազերծման միջոցներ
(բացառությամբարդյունաբերականնպատակներով
օգտա
գործվողների).
գունաթափող
միջոցներ
(դեկոլորատորներ) կոսմետիկական նպատակների
համար. հարդարանքի միջոցներ քրտնելու դեմ
(արդուզարդի պարագաներ). հարդարանքի տալկ.
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տերպեններ (եթերային յուղեր). զմռնիտե գործվածք.
լվացող նյութերով տոգորված լաթեր մաքրություն
կատարելու համար. հինա (կոսմետիկական
ներկանյութեր). շամպուններ. շամպուններ տնային
կենդանիներ լողացնելու համար. չոր շամպուններ.
ապակե հղկաթուղթ. սոդայական մոխրաջուր.
ծաղիկների
լուծամզուքներ
(պարֆյումերիա).
եթերային էսենցիաներ (բնահյութեր). բադյանի
էսենցիաներ (բնահյութեր). անանուխի էսենցիաներ
(բնահյութեր) (եթերային յուղ):
-------------(210) 20160046
(220) 25.01.2016
(730) Պիլոտո Սիգարս, Ինք., US
(540)
(511)
դաս 34. սիգարներ, մոխրամաններ, սիգար
ների տուփեր, սիգարների պատյաններ, սիգար
ների կտրիչներ, սիգարների բռնիչներ, սիգարների
խոնավարարներ, սիգարների վառիչներ, սիգար
ների ծխա
փողեր, էլեկտրական սիգարներ,
խոնավարարներով տուփեր սիգարների համար,
լուցկու տուփեր, լուցկիներ. ծխելու պիտույքներ, այն
է՝ դրսի անոթներ սիգարների մոխիրի ու թափոնի
համար:
--------------

(210) 20160050
(220) 26.01.2016
(730) Քերրիեր Քորփորեշն, US
(540)
(511)
դաս 9. կառավարման և կարգավորման
սարքեր և գործիքներ ջեռուցման, օդափոխման,
սառեցման, օդորակման և ջերմա
փոխանակման
սարքերի համար.
դաս 11. ջեռուցման, օդափոխման, սառեցման,
օդորակման և ջերմափոխանակման սարքեր:
-------------(210) 20160052
(220) 27.01.2016
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(730) «Սիր կապ Արմենիա» ՓԲԸ Երևանի
մասնաճյուղ, Երևան, Ագաթանգեղոսի 2/2, AM
(540)
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի)՝ մասնավորապես գինի:
-------------(210) 20160055
(220) 27.01.2016
(730) «Էրեբունի-էյր» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի
17, տաղավար 39, AM
(540)
(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների
կազմակերպում.
մասնավորապես՝ ավիափոխադրումներ, ավտա
տրանսպորտի կայանատեղերի վարձույթ, ճանա
պարհորդությունների
տոմսերի
ամրագրում,
ճանապարհորդությունների երթու ղիների ամրա
գրում, տրանսպոր
տային միջոց
ների ամրագրում,
ապրանքների տեղ հասցնում, կրուիզների կազմա
կերպում, ճանապարհորդությունների կազմա
կերպում, տրանսպորտային ծառայություններ,
տուրիստական
գործա
կալությունների
ծառա
յություններ (բացառությամբ հյուրանոցներում և
պանսիոններում տեղերի ամրագրման), տուրիստա
կան էքսկուրսիաներ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
-------------(210) 20160056
(220) 27.01.2016
(730) «Էրեբունի-էյր» ՍՊԸ, Երևան, Գ. Նժդեհի
17, տաղավար 39, AM
(540)
(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների
կազմակերպում.
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մասնավորապես՝ ավիափոխադրումներ, ավտա
տրանսպորտի կայանատեղերի վարձույթ, ճանա
պարհորդությունների
տոմսերի
ամրագրում,
ճանապարհորդությունների երթու ղիների ամրա
գրում, տրանսպոր
տային միջոց
ների ամրագրում,
ապրանքների տեղ հասցնում, կրուիզների կազմա
կերպում, ճանապարհորդությունների կազմա
կերպում, տրանսպորտային ծառայություններ,
տուրիստական
գործա
կալությունների
ծառա
յություններ (բացառությամբ հյուրանոցներում և
պանսիոններում տեղերի ամրագրման), տուրիստա
կան էքսկուրսիաներ.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
-------------(210) 20160066
(220) 02.02.2016
(730) Բերնոֆարմ ֆարմասյութիքլ քամփնի, ID
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
--------------

(210) 20160070
(220) 02.02.2016
(730) «Օքսեջեն» երիտասարդության և կանանց
իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամ,
Երևան, Թումանյան փող., շ. 35/11, AM
(540)

(511)
դաս
37.
շինարարություն.
նորոգում.
սարքավորումների տեղակայում.
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (ուսուցում). ուսումնական
գործընթացի
ապահովում,
միջոցառումների
կազմակերպում.
դաս 42. հետազոտություններ և դրանց հետ
կապված մշակումներ.
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ՄԱՍ 1
№

դաս 43. ժամանակավոր բնակատեղով
ապահովում.
դաս 44. գյուղատնտեսական, այգեգործական
և անտառային ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ.
ծառայություններ
անվտանգության
սեփականության և անհատի պաշտպանության
համար. այլ անձանց կողմից մատուցվող
անհատական և սոցիալական ծառայություններ
անհատի կարիքները հոգալու համար:
--------------

(210) 20160082
(220) 05.02.2016
(730) Գառնիկ ՅավրյաՆ, Երևան, Թումանյան
թաղ., շ. 10, բն. 5, AM
(540)

(511)
դաս 41. ազգագրական համույթների ծառայու
թյուններ. երգի և պարի դպրոց:
--------------

(210) 20160088
(220) 05.02.2016
(730) «ՍՊՍ Սիգարոն»
Հովհաննիսյան 24, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

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

50
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.03.2016

(210) 20160099
(220) 08.02.2016
(730) Վաղարշ Ղազարյան Գրիգորի, Երևան,
Հանրապետության 78, բն. 14, AM
(540)
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ՄԱՍ 1
№

(210) 20160108
(220) 09.02.2016
(730) Ջոնսն ընդ Ջոնսն, Նյու Ջերսի նահանգի
կորպորացիա, US
(540)
(511)
դաս 10. արյան գլյուկոզի հսկման և գրանցման
սարքեր. արյան գլյուկոզի չափման սարքեր:
--------------

(511)
դաս 14. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկ
արժեք քարեր:
--------------

(210) 20160110
(220) 09.02.2016
(730) «Անիշիննախագիծ» ՍՊԸ, ք. Ապարան,
Գայի 12, AM
(540)

(210) 20160106
(220) 09.02.2016
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Սարկավագի
129/3, բն. 19, AM
(540)

(511)
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:
--------------

(210) 20160107
(220) 09.02.2016
(730) Արման Դանիելյան, Երևան, Զ. Քանաքեռցու
129/3 շ., բն. 19, AM
(540)

(511)
դաս 37. շինարարություն, շինարարության
որակի տեխնիկական հսկողություն.
դաս 42. նախագծում:
--------------

(210) 20160111
(220) 09.02.2016
(730) «Կորպոհոստ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան,
Կորյունի 7/1, AM
(540)

(511)
դաս 41. վիճակախաղի կազմակերպում:
--------------
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.03.2016

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու
թյուն
ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառ
նություններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա
վորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվարճություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ և հետազոտություններ. համա
կարգչային ապարատների և ծրագրերի մշակում և
կատարելագործում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապա
հովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում.
դաս 44. բժշկական ծառայություններ. անասնա
բուժական ծառայություններ. կենդանիների և
մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառա
յություններ. գյուղատնտեսական, այգեգործական և
անտառային ծառայություններ.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ.
անվտանգության ծառայություններ սեփա
կանու
թյան և անհատի պաշտպանության համար.
այլ անձանց կողմից մատուցվող անհատական
և սոցիալական ծառա
յություններ անհատի
կարիքները հոգալու համար:
--------------

(210) 20160112
(220) 10.02.2016
(730) «Երևանկահույք» ԲԲԸ, Երևան, Ս. Զորավարի
11, AM
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ՄԱՍ 1
№

(540)

(511)
դաս 35. առևտրային տոնավաճառի կազմա
կերպում:
--------------

(210) 20160113
(220) 10.02.2016
(730) «Էլիտար» ՍՊԸ, Երևան, Հանրապետության
58, բն. 38, AM
(540)

(511)
դաս 39. ճանապարհորդությունների կազմա
կերպում. ներգնա տուրիզմի կազմակերպում:
--------------

(210) 20160114
(220) 10.02.2016
(730)
«Նուեվա
վիստա»
Վարդանանց 14, բն. 1, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվար
ճություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում:
--------------
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
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(210) 20160116
(220) 11.02.2016
(730) Արմինե Նահապետյան, Երևան, Վրացական
17, բն. 30, AM
(540)
(511)
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
անկողնու ծածկոցներ և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
--------------

(210) 20160117
(220) 11.02.2016
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540)

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

(210) 20160123
(220) 11.02.2016
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ և
նյութեր:
--------------

(210) 20160124
(220) 11.02.2016
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA
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ՄԱՍ 1
№

(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ և
նյութեր:
--------------

(210) 20160125
(220) 11.02.2016
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ և
նյութեր:
--------------

(210) 20160126
(220) 11.02.2016
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ և
նյութեր:
--------------

(210) 20160127
(220) 11.02.2016
(730) Բոսնալիյեկ, Ֆարմասյութիքլ ընդ Քեմիքլ
Ինդըսթրի, Ջոինթ Սթոք Քամփնի, BA
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ և
նյութեր:
--------------
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
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(210) 20160128
(220) 12.02.2016
(730) Փրեմիում Թոբաքո ՖԶ ԼԼՔ, AE
(540)

(511)
դաս 34. ծխախոտ, ծխախոտի համար
բուրումնավետ նյութեր, բացառությամբ եթերային
յուղերի, սիգարետներ, սիգարներ, ծամելու ծխա
խոտ, քթախոտ:
--------------

(210) 20160133
(220) 12.02.2016
(730) Գրիգոր Ցոլակյան, Երևան, Քաջազնունու
8/1, բն. 48, AM
(540)

(511)
դաս 32. խմելու ջուր:
--------------

(210) 20160137
(220) 15.02.2016
(730) «ԳՌՕՄ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդաշեն 9-րդ
փ., տուն 76, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
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№

եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և
մածուկներ:
--------------

(210) 20160138
(220) 15.02.2016
(730) «ԳՌՕՄ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդաշեն 9-րդ
փ., տուն 76, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոն
ներ մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ:
-------------(210) 20160139
(220) 15.02.2016
(730) «ԳՌՕՄ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդաշեն 9-րդ
փ., տուն 76, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոն
ներ մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ:
--------------

(210) 20160140
(220) 15.02.2016
(730) «ԳՌՕՄ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդաշեն 9-րդ
փ., տուն 76, AM
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№

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

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկա
մշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոն
ներ մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ:
--------------

(210) 20160141
(220) 15.02.2016
(730) «ԳՌՕՄ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդաշեն 9-րդ
փ., տուն 76, AM
(540)

(511)
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոն
ներ մազերի համար. ատամի փոշիներ և մածուկներ:
--------------

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

(210) 20160147
(220) 15.02.2016
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM
(540)

(210) 20160145
(220) 15.02.2016
(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ» ՍՊԸ, ք. Մասիս,
Արդյունաբերական հանգույց, Գործարանային 10, AM
(540)
(511)
դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի:
--------------

(210) 20160146
(220) 15.02.2016

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

(210) 20160148
(220) 15.02.2016
(730) Ֆերրոսան Ա/Ս, DK
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(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,
դիետիկ, սննդային և սննդարար հավելումներ և
նյութեր:
--------------

(210) 20160149
(220) 15.02.2016
(730) Ֆերրոսան Ա/Ս, DK
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,
դիետիկ, սննդային և սննդարար հավելումներ և
նյութեր:
--------------

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

(210) 20160154
(220) 16.02.2016
(730) «Վանեզզի» ՍՊԸ, Երևան, Տպագրիչների
5, բն. 16, AM
(540)

(210) 20160152
(220) 16.02.2016
(730) Տիգրան Ճորոխյան, Երևան,Նորքի 9-րդ
փողոց, տուն 122, AM
(540)
(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ բուժական
նպատակների համար:
--------------

(511)
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահ
կարասի և սպասք, հախճապակյա և ճենապակյա
իրեր:
--------------

(210) 20160155
(220) 16.02.2016
(730) «Վանեզզի» ՍՊԸ, Երևան, Տպագրիչների
5, բն. 16, AM
(540)

(210) 20160153
(220) 16.02.2016
(730) Տիգրան Ճորոխյան, Երևան,Նորքի 9-րդ
փողոց, տուն 122, AM
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(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ բուժական
նպատակների համար:
--------------

(210) 20160156
(220) 16.02.2016
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
--------------

(210) 20160157
(220) 16.02.2016
(730) «Լենառդի» ՍՊԸ,
Սպանդարյան 79, բն. 96, AM
(540)

ք.

Վանաձոր,

(511)
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ
(բացառությամբ
նկարչական
վրձինների) և դրանց պատրաստման նյութեր. իրեր
մաքրման նպատակների համար. պողպատյա
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված
ապակի (բացառությամբ շինարարական ապակու).
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ:
--------------

(210) 20160158
(220) 17.02.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վահե Հակոբյան,
ք. Սևան, 5-րդ միկրոթաղ., 10/15, AM

03/2

ՄԱՍ 1
№

(540)
(511)
դաս 37. ավտոմեքենաների տեխնիկական
սպասարկում՝ նորոգում, վերանորոգում, յուղերի
փոխում, ավտոմեքենաների էլեկտրոնային համա
կարգերի նկատմամբ հսկողություն:
--------------

(210) 20160164
(220) 17.02.2016
(730) «ԿՎՀ գրուպ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիգոր
Լուսավորիչ 17, AM
(540)

(511)
դաս 43. սրճարաններ:
--------------

(210) 20160167
(220) 17.02.2016
(730) Արամ Օլեգի Մարկոսյան, Երևան, Ճառա
գայթային փ., Վ. շ., բն. 31, AM
(540)
(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթե
թավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
--------------

(210) 20160168
(220) 18.02.2016
(730) Արմեն Մինասյան, Երևան, Մոսկովյան
23, բն. 4, AM
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
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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 (համե
մունք). համեմունք.
սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի):
--------------

(210) 20160172
(220) 19.02.2016
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
(540)

(210) 20160169
(220) 18.02.2016
(730) «Վերտիգո» ՍՊԸ, Երևան, Լենինգրադյան
32, բն. 33, AM
(540)

(210) 20160173
(220) 19.02.2016
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
(540)
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ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 33. գինի:
--------------

(511)
դաս 44. բժշկական խորհրդատվություն:
--------------

(210) 20160171
(220) 19.02.2016
(730) «Օնլայն կոմպյուտերս» ՍՊԸ, Երևան,
Արին Բերդի 7, AM
(540)

(511)
դաս 11. էլեկտրական գազօջախ, էլեկտրական
սալօջախ, ներկառուցվող վառարան:
--------------

(511)
դաս 33. գինի:
-------------(210) 20160174
(220) 19.02.2016
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
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(540)

(540)

(511)
դաս 33. գինի:
-------------(511)
դաս 33. գինի:
--------------

(210) 20160177
(220) 19.02.2016
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
(540)

(210) 20160175
(220) 19.02.2016
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
--------------

(511)
դաս 33. գինի:
--------------

(210) 20160178
(220) 19.02.2016
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
(540)

(210) 20160176
(220) 19.02.2016
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
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(511)
դաս 33. գինի:
--------------
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ՄԱՍ 1
№

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

(210) 20160179
(220) 19.02.2016
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
--------------

(511)
դաս 33. գինի:
--------------

(210) 20160182
(220) 19.02.2016
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
(540)

(210) 20160180
(220) 19.02.2016
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
-------------(511)
դաս 33. գինի:
--------------

(210) 20160183
(220) 19.02.2016

(210) 20160181
(220) 19.02.2016

(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
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(210) 20160186
(220) 19.02.2016
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
-------------(210) 20160184
(220) 19.02.2016
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
-------------(210) 20160187
(220) 19.02.2016
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
-------------(210) 20160185
(220) 19.02.2016
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
(540)

(511)
դաս 33. գինի:
--------------

(511)
դաս 33. գինի:
--------------

(210) 20160188
(220) 19.02.2016
(730) «Մալս» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 23, բն.
5, AM
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(210) 20160191
(220) 19.02.2016
(730) «Սովալ» ՍՊԸ, Իջևան, Պռոշյան 25, AM
(540)

(540)

(511)
դաս 33. գինի:
--------------

(210) 20160189
(220) 19.02.2016
(730) «Պրինցես Անահիտ»
Կորյունի 25, 4/1, AM
(540)

ՓԲԸ,

Երևան,

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
--------------

(210) 20160190
(220) 19.02.2016
(730) «Պրինցես Անահիտ»
Կորյունի 25, 4/1, AM
(540)

03/2

ՄԱՍ 1
№

ՓԲԸ,

Երևան,

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյու
թեր կազմարարական աշխատանքների համար.
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ.
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա
ղային
նպատակների
համար.
պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
և գրա
սենյակային 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
գործ
ունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. առևտուր.
դաս 44. մարդկանց հիգիենիկ և կոսմե
տիկական ծառայություններ:
--------------

(210) 20160192
(220) 19.02.2016
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
--------------

(210) 20160193
(220) 19.02.2016
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US
(540)
(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
--------------

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
--------------
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(210) 20160194
(220) 19.02.2016
(730) Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
--------------

03/2

ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 43. հյուրանոցային ծառայություններ:
-------------(210) 20160200
(220) 22.02.2016
(730) Հրանուշ Եղոյան, Երևան, Ավան, Թումանյանի
թաղ., շ. 8, բն. 26, AM
(540)

(210) 20160197
(220) 19.02.2016
(730) Բիգ Սթար Քո., ԷլԹիԴի, TH
(540)

(511)
դաս 25. կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ.
հողաթափներ. թենիսային կոշիկներ (սնիքերներ).
սանդալներ:
-------------(210) 20160198
(220) 19.02.2016
(730) Բիգ Սթար Քո., ԷլԹիԴի, TH
(540)

(511)
դաս 25. կոշիկներ. սպորտային կոշիկներ.
հողաթափներ. թենիսային կոշիկներ (սնիքերներ).
սանդալներ:
-------------(210) 20160199
(220) 19.02.2016
(730) Մարինե Մնացականի Սարգսյան, Երևան,
Մայիսի 9-ի փ., շ. 11ա, բն. 9, AM
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր
կազմարարական աշխատանքների համար. լուսա
նկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն
նյութեր գրասենյակային կամ կենցա
ղային նպա
տակների համար. պիտույքներ նկարիչների համար.
վրձիններ. գրամեքենաներ և գրասենյակային
պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսու
ցողական նյութեր և դիտո
ղական ձեռնարկներ
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ
մաս
սայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպա
գրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվար
ճություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետա
զոտություններ և դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական վեր
լուծումներ և հետազոտություններ. համակարգչային
ապարատների և ծրագրերի մշակում և կատարելա
գործում:
-------------(210) 20160202
(220) 22.02.2016
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(730) «Օնէքս» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 105/1, AM
(540)

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
-------------(210) 20160204
(220) 22.02.2016
(730) «Լիկվոր» ՓԲԸ, Երևան, Քոչինյան 7/9
շենք, AM
(540)

03/2

ՄԱՍ 1
№

(210) 20160206
(220) 23.02.2016
(730) «Բադալյան եղբայրներ» ՍՊԸ, Երևան,
Աբովյան 37, AM
(540)

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
--------------

(210) 20160207
(220) 23.02.2016
(730) «Գրիշա Էրիկ» ՍՊԸ, Երևան, Իսահակյան
14, տուն 23, AM
(540)

(511)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
-------------(511)
դաս 5. միջմկանային և ներերակային ներարկ
ման լուծույթ:
--------------

(210) 20160205
(220) 23.02.2016
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.»
ՍՊԸ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:
--------------

(210) 20160208
(220) 24.02.2016
(730) Լևոն Մարության, Երևան, Ամիրյան 7, բն.
6, AM
(540)

(511)
դաս 43. ռեստորան և բար:
--------------
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(210) 20160209
(220) 24.02.2016
(730) Լևոն Մարության, Երևան, Ամիրյան 7, բն.
6, AM
(540)

03/2

ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
հիպերքոլեստերոլեմիայի բուժման և սրտանոթային
բարդությունների կանխարգելման համար:
--------------

(210) 20160213
(220) 24.02.2016
(730) «Թորգոմ-Ս» ՍՊԸ, Երևան, Ռուբինյանց
23/1, բն. 57, AM
(540)
(511)
դաս 43. ռեստորան և բար:
-------------(210) 20160210
(220) 24.02.2016
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի,
նահանգի կորպորացիա, US
(540)

Դելավեր

(511)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջուր:
--------------

(210) 20160211
(220) 24.02.2016
(730) Մայլն Ֆարմասյութիքլս Փրայվիթ Լիմիթիդ, IN
(540)

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
քաղցկեղի բուժման համար:
--------------

(210) 20160212
(220) 24.02.2016
(730) Ֆարմասյութիքլ Քեմիքլ Քոսմեթիք Ինդսթրի
Ալկալոիդ ԱԴ Սկոպյե, MK
(540)

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. սովորական մետաղներից
պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում, այդ թվում ՝ բրոնզից պատրաստված
գեղարվեստական իրեր.
դաս 8. ձեռքի գործիքներ. դանակավոր իրեր.
պատառաքաղներ և գդալներ. սառը զենք. ածելիներ:
--------------

(210) 20160214
(220) 25.02.2016
(730) «Փարթի լենդ» ՍՊԸ, Երևան, Մարգարյան
նրբ., շ. 6 Բ, 602, AM
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:
--------------
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(210) 20160215
(220) 25.02.2016
(730) «Փարթի լենդ» ՍՊԸ, Երևան, Մարգարյան
նրբ., շ. 6 Բ, 602, AM
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:
-------------(210) 20160216
(220) 25.02.2016
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
--------------

03/2

ՄԱՍ 1
№

(540)
(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
--------------

(210) 20160222
(220) 26.02.2016
(730) Ֆելիքս Հակոբյան, Երևան, Ավանեսովի
14, բն. 14, AM
(540)
(511)
դաս 10. վիրաբուժական, բժշկական, ատամնա
բուժական և անասնա
բուժական սար
քեր և գոր
ծիքներ, վերջավորությունների պրոթեզներ, աչքերի
և ատամների պրոթեզներ. ոսկրաբուժական իրեր.
նյութեր կարեր դնելու համար. մասնավորապես՝
սինավալային հեղուկի էնդո
պրոթեզներ, գիալուրո
նային թթու ներհոդային ներարկման համար:
--------------

(210) 20160225
(220) 26.02.2016
(730) «Մերրի տուր» ՍՊԸ, Երևան, Մամիկոնյանց
49/1, բն. 36, AM
(540)

(210) 20160217
(220) 25.02.2016
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(540)
(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
--------------

(210) 20160218
(220) 25.02.2016
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 43. տեղերի ամրագրում ժամանակավոր
բնակության համար:
--------------
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(210) 20160226
(220) 29.02.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էլինա Օռլովա
Ալեքսանդրի, Երևան, Զաքյան 2, բն. 68, AM
(540)

(511)
դաս 39. տուրիստական գործակալություն:
--------------

(210) 20160231
(220) 29.02.2016
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(540)
(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
--------------

(210) 20160234
(220) 01.03.2016
(730) «Բեսթ դիլ» ՍՊԸ, Երևան, Արղության 29, AM
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:
--------------

(210) 20160235
(220) 01.03.2016
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540)

03/2

ՄԱՍ 1
№

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. տպագրական արտա
դրանք. նյութեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ.
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա
սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի).
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկ
ներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպա
գրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
-------------(210) 20160236
(220) 01.03.2016
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540)
(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. տպագրական արտա
դրանք. նյութեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ.
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա
սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի).
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկ
ներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպա
գրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
--------------
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(210) 20160237
(220) 01.03.2016
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540)

(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. տպագրական արտա
դրանք. նյութեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ.
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա
սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի).
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկ
ներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպա
գրական կլիշեներ.
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
-------------(210) 20160238
(220) 01.03.2016
(730) «Ղ-տելեկոմ» ՓԲԸ, Երևան, Արգիշտի 4/1, AM
(540)
(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. տպագրական արտա
դրանք. նյութեր
կազմարարական
աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ.
կպչուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ
ների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա
սենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի).
ուսուցողական նյութեր և դիտողական ձեռնարկ
ներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպա
գրական կլիշեներ.
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ՄԱՍ 1
№

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն:
--------------

(210) 20160245
(220) 02.03.2016
(730) «Գրանդ քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31, AM
(540)

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

(210) 20160248
(220) 02.03.2016
(730) Ռուզան Ներսիսյան, Երևան, Մաշտոցի
16, բն. 39ա, AM
(540)
(511)
դաս 39. տուրիստական գործակալություն:
-------------(210) 20160249
(220) 02.03.2016
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա
(Տոյոտա Մոթոր Քորփորեյշն), JP
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(540)
(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
-------------(210) 20160250
(220) 02.03.2016
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(540)

(511)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ.
ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ, սիգա
րետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական սիգա
րետները փաթաթելու համար, ծխախոտ ծխամորճով
ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխա
խոտ, կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու
համար). էլեկտրոնային սիգա
րետներ. տաքացվող
ծխախոտային արտա
դրանք. սիգարետները կամ
ծխախոտը տաքացնող էլեկտրոնային սարքեր և
դրանց մասեր՝ տաքացման ընթացքում առաջացող
աերոլիզի մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու
համար. ծխելու պիտույքներ, սիգարետի թուղթ,
ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական
տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր,
մոխրամաններ, ծխամորճեր, գրպանի հարմարանք
ներ սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ,
լուցկի:
--------------

03/2

ՄԱՍ 1
№

(210) 20160251
(220) 02.03.2016
(730) «Անիսոն գրուպ» ՍՊԸ, ք. Աբովյան
Հանրապետության 30, բն. 14, AM
(540)

(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ բուժական
նպատակ
ների համար, կենսաբանորեն ակտիվ
հավելումներ:
--------------

(210) 20160269
(220) 10.03.2016
(730) Էդգար Ղազարյան, Երևան, Մանթաշյան
5/2, բն. 24, AM
(540)

(511)
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
--------------
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ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ
УКАЗАТЕЛИ

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
16.03.2016

№

03/2

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения

ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A23B7/00

3010 A

B66C 1/00

3011 A

C01B 13/00

3012 A

C01B 3/00

3012 A

E04B 5/00

3013 A

E04B7/00

3014 A

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели
ՄԱԴ

Արտոնագրի
համարը

МПК

Номер
патента

A23F5/00

443 U

A23L 2/00

444 U

B01D3/00

445 U
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.03.2016

№

03/2

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 1645
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 22826, 22827
73 (1) Լիցենզատու Սոֆյա Յուրիի Իշխանյան,
Երևան, Դրոյի 8/2, բն. 4, AM
73 (2) Լիցենզառու «Ռոսիա Սեգոդնյա» ՄՏԳ
դաշնային պետական ունիտար ձեռնարկության
Հայաստանյան մասնաճյուղ, Երևան, Փ.
Բյուզանդի 1/3, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
բացառիկ
Գործողության ժամկետը
24.01.2017
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
02.03.2016
_____________________

Գրանցում No 1646
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 2218
73 (1) Իրավատեր ԼՋ Քորփ., 20, Yoido-Dong,
Yongdungpo-Gu, Seoul, Korea, KR
73 (2) Իրավունքներն ստացող ՋիԷս Հոլդինգս
Քորփ., GS Tower, 508, Nonhyeon-ro, Gangnamgu, Seoul, Republic of Korea, KR
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
01.03.2016
_____________________

Գրանցում No 1647
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12345, 13966
73 (1) Իրավատեր Սյուփըրջեն, Ինք., 4140
Dublin Blvd., Suite 200, Dublin, California 94568,
USA, US

73 (2) Իրավունքներն ստացող Աստեքս
Ֆարմասյութիքլս, Ինք., 4420 Rosewood Drive,
Suite 200, Pleasanton, California 94588, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
02.03.2016
_____________________

Գրանցում No 1648
Ապրանքային նշանի լիցենզիա
(11) Վկայական No 1677, 11466, 16588, 16661,
16739, 16815
73 (1) Լիցենզատու Քենթուքի Ֆրայդ Չիքն
Ինթերնեյշնլ Հոլդինգս, Ինք., 1441 Gardiner
Lane, Louisville, KY 40213 U.S.A., US
73 (2) Լիցենզառու ՔեյԷֆՍի Յուրոփ Ս.ա ռ.լ.,
46A, Avenue JF Kennedy, L-1855, Luxembourg, LU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
02.03.2016
_____________________

Գրանցում No 1649
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11099
73 (1) Իրավատեր «Էրեբունի» գինու կոնյակի
գործարան ՍՊԸ, ք. Երևան, Նոր Արեշ 15 փող.,
18 տուն, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ցիտո ֆարմ»
ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 1 թ., շ. 45, բն. 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.03.2016
_____________________
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Գրանցում No 1650
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 11572
73 (1) Իրավատեր «Էրեբունի» գինու կոնյակի
գործարան ՍՊԸ, ք. Երևան, Նոր Արեշ 15 փող.,
18 տուն, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Ցիտո ֆարմ»
ՍՊԸ, Երևան, Դավիթաշեն 1 թ., շ. 45, բն. 22, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.03.2016
_____________________

Գրանցում No 1651
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 1677, 11466, 16588, 16661,
16739, 16815
73 (1) Ենթալիցենզատու ՔեյԷֆՍի Յուրոփ
Ս.ա ռ.լ., 46A, Avenue JF Kennedy, L-1855, Luxembourg, LU
73 (2) Ենթալիցենզառու Յամ! Ռեսթորանս
Ինթերնեյշնլ Ռաշա ընդ Սի Այ Էս ԼԼՔ, Russia
125171, Moscow, Leningradskoe shosse, 16A,
bld.2, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.03.2016
_____________________

Գրանցում No 1652
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 7301, 7302, 12826, 14770,
12937, 12722, 14508, 14798, 14797, 14997,
16917
73 (1) Իրավատեր Զակրիտոյե Ակցիոներնոյե
Օբշչեստվո «Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես»,
117546 Moskva, Podolskikh kursantov str., 15B, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ակցիոներնոյե
Օբշչեստվո «Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես», d.
15B, ul. Podolskikh Kursantov, Moskow, 117546, RU

№

03/2

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
09.03.2016
_____________________

Գրանցում No 1653
Արտոնագրի զիջում
73 (1) Զիջող Զակրիտոյե ակցիոներնոյե
օբշչեստվո «Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես»,
117546 г. Москва, ул. Подольских курсантов,
дом 15Б, RU
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ակցիոներնոյե
օբշչեստվո «Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես»,
117546 г. Москва, ул. Подольских курсантов,
дом 15Б, RU
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.03.2016
_____________________

Գրանցում No 1654
Ապրանքային նշանի լիցենզիան չեղյալ
հայտարարել
(11) Վկայական No 23017
73 (1) Լիցենզատու Անժելա Կևորկի Բալյան,
Երևան, Կոմիտաս 7/4, բն. 31, AM
73 (2) Լիցենզառու «Գայսաթ» ՍՊԸ, Եղվարդ,
Սաֆարյան 183, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.03.2016
_____________________

Գրանցում No 1655
Արտոնագրի զիջում
73 (1) Զիջող ԶԱՕ «Պիվովարնյա Մոսկվաէֆես», Podolskikh Kursantov str., 15b, Moscow,
117546
73 (2) Իրավունքներն ստացող Ակցիոներնոյե
Օբշչեստվո «Պիվովարնյա Մոսկվա-Էֆես», d.
15B, ul. Podolskikh Kursantov, Moskow, 117546, RU
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.03.2016
_____________________

Գրանցում No 1656
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 12813, 12815, 17316, 18575,
15766

№

03/2

73 (1) Իրավատեր Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի,
Դելավերի նահանգ, One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, Georgia 30313, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Մոնսթըր
Բևըրիջ Քորփըրեյշն, Դելավերի նահանգի
կորպորացիա, 1 Monster Way, Corona, California
92879, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
09.03.2016
_____________________

75
75

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
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№

03/2

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на изобретения

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

1718

23.08.2015

2901

23.08.2015

2902

21.08.2015

2931

28.08.2015

2936

15.08.2015

Տեղեկություններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության
դադարեցման մասին

Сведения

о прекращении действия патентов на полезные модели

Արտոնագրի
համարը
Номер
патента

Գործողության
դադարեցման
թվականը
Дата
прекращения
действия

274U

30.08.2015

379U

14.08.2015

383U

28.08.2015

76
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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
16.03.2016

№

03/2

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01

(11) 3010

(13) A

A23B7/00
(21) AM20150153
(22) 20.11.2015
(72) Ашот Арзуманян (AM), Андраник Веранян (AM)
(73)
Ашот
Арзуманян,
0008,
Ереван,
Чернышевского 72 (AM), Андраник Веранян,
4101, Марз Тавуш, Ноемберян, ул. 29-го ноября
3, кв. 20 (AM)
(54) Комбинированная солнечная сушилка
(57) Изобретение относится к оборудованиям,
использующим солнечную энергию в сельском
хозяйстве и пищевой промышленности, и может
найти применение для дегидратации и сушки
плодоовощного и другого влажного сырья.
Комбинированная
солнечная
сушилка
имеет
солнечный
воздухонагреватель,
к
которому
трубопроводом
присоединена
термоизолированная
камера
для
сушки
с
двухслойными
боковыми
стенами
и
расположенными друг под другом полками,
а также система для удаления из камеры пара
и излишек воздуха, причем трубопровод
присоединен
к
емкости,
образованной
боковыми стенами камеры, а на внутренней
боковой стене проделаны отверстия. Ко
входу
солнечного
воздухонагревателя
присоединен вентилятор. Внутри трубопровода
размещен электрический обогреватель, в
камере размещены инфракрасные пленки и
вентиляторы для смешивания воздуха. Система
для удаления пара из камеры выполнена в
виде размещенных на задней стене камеры
вентиляторов. Система удаления излишек
воздуха выполнена в виде проделанного на
дне камеры отверстия.    Сушилка имеет
узел регулирования работы электрического
обогревателя, узел регулирования температуры
и влажности воздуха внутри камеры, а также узел
регулирования работы инфракрасных пленок.
Узел регулирования работы электрического
обогревателя соединен к датчику температуры,
размещенному в трубопроводе за электрическим
обогревателем, узел регулирования температуры
внутри камеры – к датчику температуры,
размещенному в камере, а узел регулирования

влажности – к датчику влажности, также
размещенному в камере. Инфракрасные пленки
соединены с полками. Инфракрасные пленки
соединены с задней и внутренними боковыми
стенами камеры.
Обеспечивается
равномерное
распре
деление температуры и потока воздуха для всей
массы сырья, непрерывность процесса сушки
влажного сырья, сокращается длительность
и трудоемкость процесса сушки, повышается
производительность сушилки, 1 ил..
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3011
B66C 1/00

(13) A

(21) AM20140120
(22) 02.09.2014
(72) Леонид Петросян (AM), Армен Манукян
(RU), Тарон Петросян (AM), Сергей Минасян
(AM), Борис Гусев (RU), Самуэл Иен-Лян Ин (TW)
(73) Леонид Петросян, 0012, Ереван, А.
Хачатряна 19, кв. 2 (AM)
(54) Соединительный узел
(57) Изобретение относится к конструкции
соединительных
узлов
и
может
быть
использовано в соединениях разных видов.
Соединительный узел состоит из шарнирно
соединенных друг с другом двух серповидных
рычагов, а также по одной тяге и подвеске,
шарнирно соединенных к одному концу
каждого рычага. На свободных концах рычагов
выполнены кулачки. На кулачках выполнены
отверстия, с возможностью совпадения осей
отверстий при сведении свободных концов
рычагов.
Расширяется ассортимент соединительных
узлов, 2 ил..
_____________________

(51) 2016.01
(11) 3012
C01B 13/00
C01B 3/00
(21) AM20150073

(13) A

(22) 05.06.2015
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(72) Мелкон Чубарян (AM)
(73) Мелкон Чубарян, 0014, Ереван, Р. Нерсисяна
24 (AM), Вагарш Хачикян, 0005, Ереван, пр.
Тиграна Меца 40, .кв. 78 (AM), Давид Маргарян,
0054, Ереван, Давташен 4-ый кв. 22, кв. 74 (AM)

(54) Способ разделения воды на водород и
кислород
(57) Изобретение относится к области топливноэнергетического сектора, в частности, способу
получения неорганического топлива- водорода
и кислорода.
Способом разделения воды на водород и
кислород, вода обрабатывается и полученные
водород и кислород резервируются в
газохранилищах. Обработка осуществляется при
температуре и давлении, не меньше, 1500°С
и 300 Па, расщеплением воды на водород
и кислород, затем в течении 20-25 минут, из
газовой смеси в центрифуге разделеяется
водород и кислород.
Повышается эффективность и безопасность
разделения воды на водород и кислород.
_____________________

(51) 2016.01

(11) 3013

(13) A

E04B 5/00
(21) AM20140118
(22) 02.09.2014
(72) Леонид Петросян (AM), Армен Манукян
(RU), Тарон Петросян (AM), Сергей Минасян
(AM), Борис Гусев (RU), Самуэл Иен-Лян Ин (TW)
(73) Леонид Петросян, 0012, Ереван, А.
Хачатряна 19, кв. 2 (AM)
(54) Железобетонное междуэтажное пере
крытие
(57) Изобретение относится к сейсмостойкому
строительству и может быть использовано при
сооружении междуэтажных перекрытий.
Железобетонное
междуэтажное
пере
крытие включает смежно установленные и
прикрепленные друг к другу железобетонные
пустотелые
плиты.
Плиты
состоят
из
прикрепленных друг к другу пустотелых
балок. На боковых поверхностях плит и балок
выполнены выемки. Выемки смежных плит и
балок выполнены в одной и той же плоскости.
В выемках установлены по два серповидных
захватывающих рычага с опорными участками,

№

03/2

направленными в противоположные стороны.
Установленные в смежных выемках проушины
рычагов шарнирно соединены друг с другом,
формируя соединение.
Повышается
сейсмостойкость
между
этажного перекрытия, 3 ил..
_____________________

(51) 2016.01

(11) 3014

(13) A

E04B7/00
(21) AM20140119
(22) 02.09.2014
(72) Леонид Петросян (AM), Армен Манукян
(RU), Тарон Петросян (AM), Сергей Минасян
(AM), Борис Гусев (RU), Самуэл Иен-Лян Ин (TW)
(73) Леонид Петросян, 0012, Ереван, А.
Хачатряна 19, кв. 2 (AM)
(54) Сборный купол
(57) Изобретение относится к строительству,
в частности, к сборным куполам строений и
сооружений.
Сборный купол имеет нижний и верхний
опорные кольца, и соединяющей их друг
к другу оболочки. Нижнее опорное кольцо
выполнено в виде полутрубы, на внутренней
поверхности которой выполнена канавка.
В канавке кругообразно жестко закреплены
прикрепленные друг к другу отрезки швеллера.
На торцевой поверхности каждого швеллера
выполнены две пары отверстий, расположенные
вертикально друг к другу. Каждая пара
отверстий,
расположена
от
периферии
швеллера – на расстоянии, равном ¼ части
длины швеллера. Верхняя опорная кольцо полая катушка, которая имеет нижние и верхние
диски. На нижних и верхних дисках катушки
по окружности выполнены отверстия. Между
нижним отверстием из пары отверстий любого
швеллера и соответствующим отверстием
нижнего диска катушки растянута и крепко
закреплена в них несущая нить. Аналогичным
образом прикреплены друг к другу, верхняя из
пары отверстий швеллера и соответствующее
отверстие верхнего диска катушки. Оболочка
состоит из множества несущих нитей и элементов
кровли, закреплённых к соединённым к верхним
дискам катушки несущим нитям. Упрощается
конструкция, 3 ил..
_____________________
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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)
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22
23
31
32
33
45
51
54
56
57
62
72
73
74
85
86
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№

03/2

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01

(11) 443		

(13) U

A23F5/00
(21) AM20150078U
(22) 22.06.2015
(72) Вардан Мирзоян (AM)
(73) Вардан Мирзоян, 0082, Ереван, Участок
Киликия 1, кв. 15 (AM)
(54) Способ обработки молотого кофе
(57) Полезная модель относится к пищевой
промышленности, в частности, к способу
обработки молотого кофе.
Натуральные кофейные зерна обжаривают,
охлаждают, затем размалывают. Полученный
молотый кофе прессуют в виде таблеток,
причем, молотый кофе прессуют под давлением
20-100 кН/м2, затем покрывают защитным
слоем глазури.
Увеличивается срок хранения молотого
кофе.
_____________________

(51) 2016.01

(11) 444

(13) U

A23L 2/00
(21) AM20150156U
(22) 08.12.2015
(72) Рузанна Айрапетян (AM)
(73) Рузанна Айрапетян, 2202, Абовян, Канакери
60, кв. 60 (AM)
(54) Сухой кисель
(57) Полезная модель относится к пищевой
промышленности, в частности к составу киселей.
Сухой кисель содержит пищевую основу,
сахарную пудру, крахмал, лимонную кислоту. В
качестве пищевой основы взят сухой концентрат
сортов тыквы Беркануш, Биг Макс и Сапорик
в объемном соотношении 1:1:2, в качестве
крахмала – крахмал кукурузы. Дополнительно
содержит порошок солода пшеницы, при
следующем соотношении компонентов, мас.%:

сахарная пудра – 50,0-55,0; крахмал кукурузы
– 25,5 – 35,0; лимонная кислота – 0,5 – 0,7;
порошок солода пшеницы – 2,5 -3,5; сухой
концентрат сортов тыквы – 20,0 -35,0.
Расширяется ассортимент киселей с высо
кими функциональными показателями.
_____________________

(51) 2016.01

(11) 445

(13) U

B01D3/00
(21) AM20150154U
(22) 26.11.2015
(72) Рубик Баклачян (AM), Арамаис Баклачян (AM)
(73) “Национальный аграрный университет
Армении” фонд, 0009, Ереван, Терьяна 74 (AM)
(54) Ректификационная установка для полу
чения коньячного спирта
(57) Изобретение относится к виноделию, в
частности, к ректификационным установкам
для получения коньячного спирта.
Ректификационная
установка
для
получения
коньячного
спирта
имеет
последовательно
соединенные
котелкипятильник,
имеющий
нагревательный
элемент,
пленочную
ректификационную
колонну,
конденсатор-холодильник
и
разделитель
жидкости,
который
трубой
соединен к верхней части ректификационной
колонны. Нагревательный элемент – змеевик
с паром. Установка дополнительно имеет
установленный
на
ректификационной
колонне шаровой дефлегматор, имеющий
диаметр 0,4-0,5м, который трубой соединен
к конденсатору-холодильнику, причем высота
ректификационной колонны – 0,7-0,8м, а
диаметр – 0,3-0,35м. Повышается качество
и выход коньячного спирта, сокращается
продолжительность
процесса
перегонки
коньячного спирта, 1 ил.
_____________________
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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

03/2

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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