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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

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԳՅՈՒՏԵՐ
16.05.2016
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№ՄԱՍ 1

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին
(51) 2016.01
(11) 3021
(13) A
B60Q9/00
(21) AM20150132
(22) 14.10.2015
(72) Ռոբերտ Ջիջյան (AM), Անահիտ Ջիջյան
(AM), Գայանե Ջիջյան (AM)
(73) Ռոբերտ Զալիբեկի Ջիջյան, 0014, Երևան,
Դավիթ Անհաղթի 4, բն. 30 (AM)
(54) Ճանապարհային երթևեկության կարգա
վորման ինտերակտիվ համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է տրանսպորտային
միջոցների
երթևեկությունը
կարգավորող
ավտոմատ սարքերին:
Ճանապարհային երթևեկության կարգա
վորման ինտերակտիվ համակարգն ունի
յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի եզրին
տեղադրվող կանխող ազդանշանի հաղորդ
ման բլոկ և տրանսպորտային միջոցի վրա
տեղադրվող ազդանշանի ընդունման բլոկ:
Հաղորդող բլոկն ունի կանխող կոդավորված
ազդանշանի գեներատոր, հաղորդիչ անտենա,
ինչպես նաև հաջորդաբար միացված ընդունիչ
տեղեկատվության
ընդունման
անտենա,

հանգույց,
տեղեկատվության փոխանցման
հանգույց և տվյալ ճանապարհահատվածի
լուսաֆորին
միացված
տեղեկատվության
հանգույց: Լուսաֆորին միացված տեղեկա
տվության հանգույցի ելքը միացված է
տեղեկատվության փոխանցման հանգույցի
մուտքին: Ազդանշանի ընդունման բլոկն
ունի ընդունիչ անտենա, նախազգուշացնող
ազդանշանի հանգույց, հաղորդիչ անտենա և
GPS տվիչ պարունակող միկրոպրոցեսոր,որի
ելքին
միացված
են
էլեկտրոնային
ցուցատախտակ և տրանսպորտային միջոցի
ավտոմատ արգելակման հանգույց: GPS տվիչ
պարունակող
միկրոպրոցեսորի
մուտքին
միացված է ընդունիչ անտենան, իսկ ելքին
միացված են նախազգուշացնող ազդանշանի
հանգույցը և հաղորդիչ անտենան:
Կարգավորվում է տրանսպորտի երթևե
կությունը համապատասխան ճանապարհա
հատվածում և կանխվում են թույլատրված
արագության խախտումները, կարմիր լույսով
հատումը, խցանումների առաջացումը, 1 նկ.:
_____________________
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ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ
ՇՆԵՐ

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

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

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
16.05.2016
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ՄԱՍ 1
№

Տեղեկություններ գրանցված
արդյունաբերական նմուշների մասին
(51) 24-99

(11) 388

(13) S

(51) 27-01

(11) 389

(13) S

(21) 20160008		
(22) 21.03.2016
(72) Պարույր Կարանի Ենոքյան (AM)
(73) Պարույր Կարանի Ենոքյան, Երևան, Եր.
Քոչարի փ.15 շ., բն. 14 (AM)

(21) 20160007		
(22) 17.03.2016
(72) Սեդրակ Արմենի Վարդանյան (AM)
(73) Սեդրակ Արմենի Վարդանյան, Երևան,
Սունդուկյան 23 շ., բն. 52 (AM)

(54) Խռմփոցը կանխելու հարմարանք
(55)

(54) Եռանկյունաձև սիգարետ
(55)

_____________________

_____________________
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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
16.05.2016
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Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային
և սպասարկման նշանների մասին
(210) 20150869

(111) 24412

(210) 20151012		

(111) 24414

(220) 22.06.2015

(151) 10.05.2016

(220) 09.07.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 22.06.2025
(730) Սաիմաա Բեվրիջիս ՕՅ ԷլԹիԴի, FN

			(181) 09.07.2025
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM

(442) 06.08.2015
(540)

(442) 19.10.2015
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի):

(526) «Էքսպրեսս» և «Express» գրառումներն

(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20150992		

(111) 24413

(220) 03.07.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 03.07.2025
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
(442) 19.10.2015
(540)

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 39. արագացված փոստային և սուր
հանդակային ծառայությունների մատուցում:
_____________________

(210) 20151014		

(111) 24415

(220) 09.07.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 09.07.2025
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
(442) 19.10.2015
(540)

(526) «SHOPIN» և «AMERICA» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմիր, կապույտ, նարնջագույն և սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. էլեկտրոնային առևտրի միջոցով
ապրանքների
ձեռք
բերում.
հայկական
արտադրության
ապրանքների
վաճառքի
կազմակերպում ԱՄՆ-ում և մայրցամաքի
երկներում (էլեկտրոնային խանութների և այլ
միջոցներով).
դաս
39.
փոստային
ծառայություն,
փոստային փոխադրումներ:
_____________________

(526) «ՔԱՐԴ» և «CARD» գրառումներն ինքն
ուրույն պահպանության օյեկտներ չեն:
(511)
դաս 36. հաճախորդների նույնականաց
ման համար քարտերի տրամադրում, որը
նախատեսված է հաճախորդներին փոստային,
փոստային ֆինանսական՝ վճարահաշվարկային
ծառայությունների մատուցման գործընթացը
կազմակերպելու համար:
_____________________
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(210) 20151030		

(111) 24416

(210) 20151138		

(111) 24418

(220) 14.07.2015

(151) 10.05.2016

(220) 04.08.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 14.07.2025
(730) «Հայփոստ» ՓԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM

			(181) 04.08.2025
(730) Րամոն Գուիրալ Բրոտո, ES

(442) 19.10.2015
(540)

(442) 05.10.2015
(540)
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(526) «ԼՈԳԻՍՏԻԿՍ» և «Logistics» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 39. լոգիստիկ գործունեություն, այն է`
ապրանքների փաթեթավորում և փոխադրում:
_____________________

(210) 20151060		

(111) 24417

(220) 17.07.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 17.07.2025
(730) Սեյվրգլասս, FR
(442) 06.08.2015
(540)

(511)
դաս 41. շոուների կազմակերպում (իմպրե
սարիոյի ծառայություններ), շոուների արտա
դրություն (production). դիսկոտեկների և
գիշերային
ակումբների
ծառայություններ.
երաժշտական
միջոցառումների
կազմա
կերպում, համերգներ. երեկույթների պլանա
վորման ծառայություններ (ժամանց).
դաս 43. ռեստորաններ, բարերի ծառայու
թյուններ, սրճարաններ, գարեջրատներ, սննդի
և խմիչքների մատակարարում (catering),
հյուրանոցային ծառայություններ:
(740) Զարուհի Մանուկյան
_____________________

(210) 20151174		

(111) 24419

(220) 12.08.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 12.08.2025
(730) «Օնլայն էքսպրես» ՍՊԸ, Երևան, Լյուքսեմ
բուրգի 2-րդ նրբ., շ. 3, բն. 7, AM
(442) 04.09.2015
(540)

(554) Ծավալային նշան
(511)
դաս 21. ապակյա տարաներ կենցաղային
կամ խոհանոցային օգտագործման համար,
ապակյա շշեր, ապակյա անոթներ խմելու
համար, ապակյա ջրամաններ:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________
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(526) «ONLINE» և «EXPRESS» բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ կանաչ, կապույտ, բաց և մուգ դեղին և
կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. փոստային և սուրհանդակային
ծառայություններ:
_____________________

(210) 20151183		

(111) 24420

(220) 13.08.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 13.08.2025
(730) «Օնլայն էքսպրես» ՍՊԸ, Երևան, Լյուքսեմ
բուրգի 2-րդ նրբ., շ. 3, բն. 7, AM
(442) 04.09.2015
(540)

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա
նության օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է մուգ
կապույտ, սպիտակ, կարմիր, մուգ մորեգույն
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 39. փոստային և սուրհանդակային
ծառայություններ:
_____________________

(210) 20151198		

(111) 24421

(220) 17.08.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 17.08.2025
(730) Ուոլթոն Ինթըրնեշնլ Լթդ., KY
(442) 05.11.2015
(540)

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներից
պարագաներ.
սնդուկներ,
պայուսակներ,
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ծովափի պայուսակներ, ձեռքի պայուսակներ,
պորտպլեդներ, գոտկատեղին կրվող պայու
սակներ, պարկիկներ, տափակ ճամպրուկներ,
ճամփորդական ճամպրուկներ և պայուսակներ,
կոստյումների համար պայուսակներ,
ուղե
պայուսակներ, կաշվե իրեր փաստա
թղթերի
համար, թղթապայուսակներ, դիպլոմատներ,
պորտմաններ, ուղեբեռ, քսակներ, թղթա
պանակներ, անձրևի հովանոցներ, արևի
հովանոցներ,
ձեռնափայտեր,
գավազան
ներ, կրեդիտ քարտերի թղթապանակներ
և
պայուսակներ,
թիկնապայուսակներ,
մեջքի
պայու
սակներ,
կռնապայուսակներ,
ուսին գցելու պայուսակներ, դպրոցական
պայու
սակներ,
փոկով
պայուսակներ,
տնտեսական
պայուսակներ,
սպորտային
պայուսակներ, մարզիկների պայուսակներ,
գրքերի
պայուսակներ,
իրատոպրակներ,
դրամապանակներ, ուսով գցած պայուսակներ,
ուսափոկեր, բանալիների պատյաններ (կաշվե
իրեր), կաշվե պայուսակներ կտրոնների համար,
թղթապանակներ չեկագրքույկների համար,
մասեր և կցամասեր վերոնշյալ ապրանքների
համար. բոլորն ընդգրկված 18-րդ դասում.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
հագուստ բմբուլից, կաշվե հագուստ, վարտիք,
բաճկոններ, ջինսեր, տաբատներ (շալվարներ,
անդրավարտիքներ), փոխաններ, շորտեր,
բազկապատներ
(թևքածալեր),
շապիկներ
(բլուզներ), ամենօրյա շապիկներ (բլուզներ),
ամենօրյա
վերնազգեստ,
ֆուտբոլկաներ,
անթևք ֆուտբոլկաներ, մայկաներ, հագնելու
սպիտակեղեն,
բանվորական
բլուզներ,
շրջազգեստներ, բաճկոնակներ, ժիլետներ,
մանտո (կանացի լայն վերարկու, հիմնականում
մորթեղենից), ֆուֆայկա, սպորտային համա
զգեստ, սպորտային տրիկոտաժեղեն, հագուստ
ջերսիից, սպորտային շապիկներ (բլուզներ),
կոմբինեզոններ, մարզական համազգեստ,
փարաջաներ, կանացի զգեստներ, պուլովեր
ներ, սվիտերներ, անթևք ֆուֆայկաներ,
կարդիգաններ, ներքնազգեստ, գլխակապեր
(գլխի ծածկոցներ), շորագլխարկներ, բոլորա
գլխարկներ,
վզպատներ,
փողկապներ,
կիսագուլպա
ներ,
գոտիներ
(հագուստ),
զանկապաններ, գամաշներ (ճարմանդներ),
գուլպաներ,
զուգագուլպաներ,
կրծկալներ,
կիսակոշիկներ, երկարաճիտ կոշիկներ, տնային
(կիսա) կոշիկներ.
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դաս 35. կաշի և կաշվի նմանակումներից
պարագաների, սնդուկների, պայուսակների,
ծովափի պայուսակների, ձեռքի պայուսակ
ների, պորտպլեդների, գոտկատեղին կրվող
պայուսակների,
պարկիկների,
տափակ
ճամպրուկների, ճամփորդական ճամպրուկ
ների
և
պայուսակների,
կոստյումների
համար
պայուսակների,
ուղեպայուսակ
ների, փաստաթղթերի համար կաշվե իրերի,
թղթապայուսակների, դիպլոմատների, պորտ
մանների, բանալիների քսակների, ուղեբեռի,
քսակների, թղթապանակների, բանալիների
կախազարդերի, անձրևի հովանոցների, արևի
հովանոցների, ձեռնափայտերի, գավազան
ների, կրեդիտ քարտերի թղթապանակների
և
պայու
սակների,
թիկնապայուսակների,
մեջքի պայուսակների, կռնապայուսակների,
ուսին գցելու պայուսակների, դպրոցական
պայուսակների,
փոկով
պայուսակների,
տնտեսական
պայուսակների,
սպորտային
պայուսակների, մարզիկների պայուսակների,
գրքերի պայուսակների, իրատոպրակների,
դրամա
պանակների, ուսով գցած պայուսակ
ների, ուսափոկերի, բանալիների պատյանների
(կաշվե իրեր), կտրոնների համար պայուսակ
ների, վերոնշյալ ապրանքների մասերի և կցա
մասերի, նորաձև պարագաների, հագուստի,
կոշկեղենի, գլխարկների, բաճկոնների, ջին
սերի, տաբատների (շալվարների, անդրա
վարտիքների),
փոխանների,
շորտերի,
բազկապատների (թևքածալերի), շապիկների
(բլուզների), ամենօրյա շապիկների (բլուզների),
ամենօրյա վերնազգեստի, ֆուտբոլկաների,
անթևք ֆուտբոլկաների, մայկաների, հագնելու
սպիտակեղենի,
բանվորական
բլուզների,
շրջա
զգեստների, բաճկոնակների, ժիլետների,
մանտոյի (կանացի լայն վերարկու, հիմնականում
մորթեղենից), ֆուֆայկայի, սպորտային համա
զգեստի,
սպորտային տրիկոտաժեղենի,
ջերսիից հագուստի, սպորտային շապիկների
(բլուզների),
կոմբինեզոնների,
կանացի
զգեստ
ների,
պուլովերների,
սվիտերների,
անթևք
ֆուֆայկաների,
կարդիգանների,
ներքնազգեստի,
գլխակապերի
(գլխի
ծածկոցների),
շորագլխարկների,
բոլորա
գլխարկների, վզպատների, փողկապների,
գուլպաների, գոտիների (հագուստ), զանկա
պանների,
գամաշների
(ճարմանդներ),
չուլկիների, զուգագուլպաների, կրծկալների,
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կիսակոշիկների,
երկարաճիտ
կոշիկների,
տնային
(կիսա)
կոշիկների
մանրածախ
կամ մեծածախ վաճառքի ծառայություններ.
վերոնշյալ
ապրանքների
մանրածախ
վաճառքի
ծառայությունների
ապահովում
համա
ցանցի
և
այլ
տեղական
կամ
համաշխարհային համակարգչային ցանցերի
միջոցով. հասցեատերերի ցուցակի, փոստի,
հեռախոսի և կապի ու
հեռակապի բոլոր
պատվերների հավաքագրում, գովազդային
նյութերի տարածում, գործառնությունների
խորհրդատվություն
և
գործառնության
կառավարման
ծառայություններ,
գովազդ,
ապրանքի
ցուցադրման
ծառայություններ,
հրապարակման ծառայություններ, շուկայի
և
առաջխաղացման
ծառայություններ,
շուկայի հետազոտության և վերլուծության
ծառայություններ,
ներմուծման
և
(կամ)
արտահանման գործակալությունների ծառա
յությունների,
գործառնության
նպատակով
ապրանքների մատակարարման և գնման
ծառայությունների, ցուցափեղկերի ձևավորում.
բոլորն ընդգրկված 35-րդ դասում:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151278		

(111) 24422

(220) 31.08.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 31.08.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նարինե Եղոյան,
Երևան, Նոր Նորք, Ջուղայի 1/5, AM
(442) 18.09.2015
(540)

15
15

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.05.2016

(526) Բացի «ՆԱՂԱՐՇԻ» գրառումից մնացած
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(540)

բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կարմ իր, կապույտ, ծիրանագույն, սպիտակ,
սև, դարչնագույն, մուգ դարչնագույն, շագանա
կագույն, դեղին, վարդագույն, նարնջագույն,
երկնագույն, մուգ կանաչ, կանաչ և մանուշա
կագույն գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 30. լավաշ:
_____________________

(210) 20151315		

(111) 24423

(220) 07.09.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 07.09.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Ադա Մուրադյան,
Երևան, Մելքումովի 3-րդ նրբ., տուն 6/9, AM

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար, միջատասպան միջոցներ,
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151351		

(111) 24425

(220) 16.09.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 16.09.2025
(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ.Վ., Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնի
դերլասունգ Ցյուրիխ, CH
(442) 02.12.2015
(540)

(442) 19.10.2015
(540)
(511)
դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար, միջատասպան միջոցներ,
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(526) «HANDMADE SOAP» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 3. օճառներ.
դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20151349		

(111) 24424

(220) 16.09.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 16.09.2025
(730) ԲԱՍՖ ՍԻ, DE
(442) 02.12.2015

(210) 20151352		

(111) 24426

(220) 16.09.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 16.09.2025
(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ.Վ., Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնի
դերլասունգ Ցյուրիխ, CH
(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար, միջատասպան միջոցներ,
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

16
16

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.05.2016

(210) 20151353		

(111) 24427

(220) 16.09.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 16.09.2025
(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ.Վ., Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնի
դերլասունգ Ցյուրիխ, CH
(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար, միջատասպան միջոցներ,
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար, միջատասպան միջոցներ,
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151356		

(111) 24430

(220) 16.09.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 16.09.2025
(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ.Վ., Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնի_
դերլասունգ Ցյուրիխ, CH
(442) 02.12.2015
(540)

(181) 16.09.2025

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար, միջատասպան միջոցներ,
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:

(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ.Վ., Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնի
դերլասունգ Ցյուրիխ, CH

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151354

(111) 24428

(220) 16.09.2015

(151) 10.05.2016
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(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար, միջատասպան միջոցներ,
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:

(210) 20151357		

(111) 24431

(220) 16.09.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 16.09.2025
(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ.Վ., Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնի
դերլասունգ Ցյուրիխ, CH
(442) 02.12.2015
(540)

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151355		

(111) 24429

(220) 16.09.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 16.09.2025
(730) ԲԱՍՖ Ագրո Բ.Վ., Արնհեմ (ՆԼ), Ցվայնի
դերլասունգ Ցյուրիխ, CH
(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար, միջատասպան միջոցներ,
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151358		

(111) 24432

(220) 16.09.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 16.09.2025

17
17

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.05.2016

(730) ԲԱՍՖ ՍԻ, DE

(210) 20151361		

(111) 24435

(442) 02.12.2015
(540)

(220) 16.09.2015

(151) 10.05.2016
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			(181) 16.09.2025
(730) ԲԱՍՖ ՍԻ, DE

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար, միջատասպան միջոցներ,
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151359		

(111) 24433

(220) 16.09.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 16.09.2025
(730) ԲԱՍՖ ՍԻ, DE
(442) 02.12.2015
(540)

(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար, միջատասպան միջոցներ,
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151362		

(111) 24436

(220) 16.09.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 16.09.2025
(730) ԲԱՍՖ ՍԻ, DE
(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար, միջատասպան միջոցներ,
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար, միջատասպան միջոցներ,
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151360		

(111) 24434

(220) 16.09.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 16.09.2025
(730) ԲԱՍՖ ՍԻ, DE
(442) 02.12.2015
(540)

(210) 20151363		

(111) 24437

(220) 16.09.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 16.09.2025
(730) ԲԱՍՖ ՍԻ, DE
(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար, միջատասպան միջոցներ,
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար, միջատասպան միջոցներ,
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(740) Արարատ Գալոյան
_____________________
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(210) 20151364		

(111) 24438

(220) 16.09.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 16.09.2025
(730) ԲԱՍՖ ՍԻ, DE
(442) 02.12.2015
(540)

(511)
դաս 5. պատրաստուկներ մակաբույծների
ոչնչացման համար, միջատասպան միջոցներ,
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ, պեստիցիդներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151370		
(220) 17.09.2015

(111) 24439
(151)10.05.2016

			(181) 17.09.2025
(730) «ՊԱ-Լ.Ա.Ս.» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի
1-ին զ-ծ., Գայի պող. 12/2, AM
(442) 05.10.2015
(540)

05/2

№ՄԱՍ 1

(540)

(511)
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս
35.
առևտուր,
արտահանում,
ներմու
ծում, գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում. գրասենյակային ծառայու
թյուն
ներ.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում).
ուսումնական
գործընթացի
ապահովում, զվարճություններ. մարզական
և մշակութային միջոցառումների կազմակեր
պում, հագուստի և կոշիկների ցուցադրման
միջոցառումներ:
_____________________

(210) 20151400		

(111) 24441

(220) 24.09.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 24.09.2025
(730) «Պրոֆ ԱԼ» ՍՊԸ, Երևան, Գ 1 թաղ.
համար 1, AM
(442) 19.10.2015
(540)

(526) «Trading Center» արտահայտությունն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր, սև և կապույտ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20151390		

(111) 24440

(220) 22.09.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 22.09.2025
(730) «ԻՆ ՎՕԳ» ՍՊԸ, Երևան, Աբովյան 26/103, AM
(442) 19.10.2015

(526) «LLC» գրառումն ինքնուրույն պահպանու
թյան օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
սպիտակ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 6. ալյումինե և մետաղապլաստե
դռներ և պատուհաններ.
դաս 19. ապակե կոնստրուկցիաներ, որոնք
ընդգրկված են 19-րդ դասում.
դաս 20. կահույք.
դաս 35. ալյումինե և մետաղապլաստե
դռների և պատուհանների, ապակե կոնստրուկ
ցիաների, կահույքի վաճառք:
_____________________
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(210) 20151442		

(111) 24442

(210) 20151527		

(111) 24444

(220) 30.09.2015

(151) 10.05.2016

(220) 26.10.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 30.09.2025
(730) Ակցիոներնո Դրուժեստվո «ԲուլգարտաբակՀոլդինգ», BG
(442) 19.10.2015
(540)

(526) «EXCLUSIVE» գրառումն ինքնուրույն պահ
պանության օբյեկտ չէ:
(511)
դաս 34. չմշակված, ձեռքով մշակված
կամ

մշակված

արտադրանք,

ծխախոտ.

սիգարետներ,

ծխախոտային
սիգարներ

և

սիգարիլներ, սիգարետի զտիչներ, սիգարետի
թուղթ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի. վառիչներ և
մոխրամաններ ոչ թանկարժեք մետաղից:
(740) Անգելինա Նահապետյան
_____________________

(210) 20151512

(111) 24443

(220) 21.10.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 21.10.2025
(730) «Թեժ Վոթերֆոլ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գ. Մեղրաձոր, AM
(442) 18.11.2015
(540)
(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
_____________________

05/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 26.10.2025
(730) Թայգր քորփորեյշն, JP
(442) 18.01.2016
(540)

(511)
դաս 21. ապակե արդյունաբերական տարո
ղություններ փաթեթավորման համար (բացա
ռությամբ ապակե խցանների, կափարիչների
և թասակների). ապակե խցաններ (ապակե
արդյունաբերական տարողություններ փաթե
թավորման համար). ապակե կափարիչներ
և թասակներ (ապակե արդյունաբերական
տարողություններ փաթեթավորման համար).
սնունդ եփելու սպասք և թավաներ (ոչ
էլեկտրական). սրճեփներ (ոչ էլեկտրական).
ճապոնական ոճի թուջից թեյնիկներ, ոչ
էլեկտրական (տեցուբիններ). թեյնիկներ (ոչ
էլեկտրական). սեղանի սպասք, բացառությամբ
դանակների, պատառաքաղների և գդալների.
դյուրակիր սառցապահարաններ (ոչ էլեկ
տրական). խոհանոցային տարողություններ
բրնձի համար. ապակե տարողություններ
սննդի պահածոյացման համար. տափաշշեր
(ճամփորդության
համար).
թերմոսներ.
ամանեղեն սնունդ պատրաստելու համար.
դույլեր սառույցի համար. պղպեղամաններ.
շաքարամաններ. քափկիրներ. աղամաններ.
ճապոնական ոճի թիակներ եփած բրինձը
խառնելու համար (սյամոդզի). ձագարներ սնունդ
պատրաստելու համար. ձողիկներ ըմպելիքների
համար. ճապոնական ոճի
սկուտեղներ
(զեն). հարմարանքներ շշեր բացելու համար
(ոչ էլեկտրական). դրոցներ ձվերի համար.
թիակներ տորթի համար. կախարաններ
սրբիչների համար. օղակներ անձեռոցիկների
համար. դրոցներ տաք ուտեստների համար
(դրոցներ սկուտեղների համար). ձողիկներ
ուտելիս օգտագործելու համար. պատյաններ
ուտելիս օգտգործվող ձողիկների համար.
խոհանոցային շերեփներ և շերեփագդալներ.
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մաղեր և քամիչներ սնունդ պատրաստելու
համար. սկուտեղներ. ատամնաքչփորիչներ.
բռնիչներ
ատամնաքչփորիչների
համար.
մաքրող գործիքներ և սպասք լվանալու
պարագաներ:
(740) Արարատ Գալոյան
_____________________

(210) 20151599		

(111) 24445

(220) 05.11.2015

(151) 10.05.2016

(210) 20151625		

(111) 24447

(220) 13.11.2015

(151) 10.05.2016

05/2

№ՄԱՍ 1

			(181) 13.11.2025
(730) «Ռադար-ավիա» ՓԲԸ, ք. Վաղարշապատ,
Տեր-Գաբրիելյան 22, AM
(442) 03.02.2016
(540)

			(181) 05.11.2025
(730) «Վեգա ուորլդ» ՍՊԸ, ք. Երևան, Թուման
յան 4, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է ոսկե
գույն, բաց և մուգ կապույտ գունային համակ

(511)
դաս 7. մեքենաներ և հաստոցներ. շարժիչ
ներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպոր
տային միջոցների համար նախատեսվածների).
կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ և փոխանց
ման տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա
տրանսպորտային միջոցների համար նախա
տեսվածների). գյուղատնտեսական գործիքներ,
բացառությամբ ձեռքով կառա
վարվողների.
ինկուբատորներ. առևտրի ավտոմատներ.
դաս 8. պատառաքաղներ և գդալներ. սառը
զենք. ածելիներ:
_____________________

(210) 20151614		

(111) 24446

(220) 11.11.2015		

(151) 10.05.2016

			(181) 11.11.2025
(730) Արթուր Եգորյան, Երևան, Կոմիտասի
36/7, բն. 6, AM
(442) 02.12.2015
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր գույնով:
(511)
դաս 35. ապրանքների մանրամեծածախ
առևտուր:
_____________________

ցությամբ:
(511)
դաս 37. ավիացիոն ոլորտում ռադիո
տեխնիկական սարքավորումների և կապի
կարճալիք, գերկարճալիք ռադիոկայանների
վերանորոգում, մոնտաժում, սպասարկում:
_____________________

(210) 20151628		

(111) 24448

(220) 13.11.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 13.11.2025
(730) 3Մ Քամփնի, Դելավեր նահանգի կոր
պորացիա, US
(442) 18.01.2016
(540)
(511)
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. մաքրման պարագաներ.
սպունգներ, բարձիկներ և խոզանակներ
ողորկ
ման, մաքրման և ճարպազերծման
համար. բռնակներով սպունգներ, բարձիկներ
և
խոզանակներ
ողորկման,
մաքրման
և
ճարպազերծման
համար.
լաթեր
և
անձեռոցիկներ մաքրություն անելու համար.
փոշու մաքրման լաթեր. փոշու մաքրման
թաթմաններ. հատակամաքրիչներ (շվաբրներ).
ավելներ. աղբի հավաքման գոգաթիակներ.
մաքրող լաթեր. կլանիչ շերտերով սարքեր
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բմբուլի և կենդանիների մազերի հեռացման
համար, ինչպես նաև դրանց պահեստային
մասեր. փոշու և բմբուլի կլանիչ շերտեր և
գլանիկներ. ձեռնոցներ կենցաղային նպա
տակների համար. զուգարանի օդաթողման
սարքեր.
ռետինե
ծայրոցով
քերակներ.
սպունգների և կենցաղային կամ խոհանոցային
այլ պարագաների պատյաններ. լվացող միջոցով
լիցքավորվող բռնակով խոզանակներ. լվացող
միջոցով լիցքավորվող բռնակով խոզանակներ
սպասքի լվացման համար. դույլեր կենցաղային
օգտագործման համար:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151677		
(111) 24449
(220) 19.11.2015
(151) 10.05.2016
			(181) 19.11.2025
(730) «Մուշ» ՍՊԸ, Երևան, Շիրակի 97, AM

05/2

№ՄԱՍ 1

(526) «SAVON» և «Established 1688» գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511)
դաս 3. օճառներ. ախտահանիչ օճառներ.
հոտազերծիչ օճառներ. սափրվելու օճառներ.
արդուզարդի կտոր օճառներ. բուժիչ օճառներ:
(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151736		

(111) 24451

(220) 04.12.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 04.12.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 18.12.2015
(540)

(442) 18.01.2016
(540)

(526) «AGRO FOOD» արտահայտությունն ինքն
ուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կարմիր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 29. ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն:
_____________________

(210) 20151690		
(111) 24450
(220) 24.11.2015
(151) 10.05.2016
			(181) 24.11.2025
(730) Օբշչեստվո ս Օգրանիչեննոյ Օտվետ
ստվեննոստյու «Նատուրա Սիբերիկա», RU
(442) 18.01.2016
(540)

(526) «SUPER SLIMS» և «AMERICAN BLEND»
գրառ ումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց
և մուգ մոխրագույն, արծաթագույն և կարմիր
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգարներ,
սիգարետներ,
սիգարիլներ,
ծխախոտ
սեփական
սիգարետները
փաթաթելու
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար,
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ,
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
տաքացման ընթացքում առաջացող աերոզոլի
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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
_____________________

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) 20151740		

(111) 24453
(151) 10.05.2016

(210) 20151739		

(111) 24452

(220) 04.12.2015

(220) 04.12.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 04.12.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

			(181) 04.12.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 18.12.2015
(540)
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(442) 18.12.2015
(540)

(526) «SPECIAL» և «AMERICAN BLEND» գրառում
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և
մուգ մոխրագույն, արծաթագույն և սև գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ
սեփական
սիգարետները
փաթաթելու
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար,
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ,
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքաց
վող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
էլեկտրոնային սարքեր և դրանց մասեր՝
տաքացման ընթացքում առաջացող աերոզոլի
մեջ պարունակվող նիկոտինը վերացնելու

(526) «SUPER SLIMS» և «AMERICAN BLEND» գրա
ռումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց և մուգ մոխրագույն, բաց և մուգ կապույտ,
արծաթագույն և կարմիր գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ
սեփական
սիգարետները
փաթաթելու
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար,
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ,
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարետները կամ ծխախոտը տաքացնող
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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
_____________________

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) 20151741		

(111) 24454

(220) 04.12.2015

(151) 10.05.2016

(210) 20151742		

(111) 24455

			(181) 04.12.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

(220) 04.12.2015

(151) 10.05.2016

(442) 18.12.2015
(540)
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			(181) 04.12.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 18.12.2015
(540)

(526) «AMERICAN BLEND» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց և մուգ կապույտ, բաց և մուգ մոխրագույն,
արծաթագույն և կարմիր գունային համակցու
թյամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ
սեփական
սիգարետները
փաթաթելու
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար,
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ,
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու
համար).
էլեկտրոնային
սիգարետներ.
տաքացվող
ծխախոտային
արտադրանք.

(526) «AMERICAN BLEND» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց և մուգ կապույտ, բաց և մուգ մոխրագույն,
արծաթագույն և կարմիր գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ
սեփական
սիգարետները
փաթաթելու
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար,
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ,
կրետեկ. սնուս. ծխախոտի փոխարինիչներ
(ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու
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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
_____________________

05/2

№ՄԱՍ 1

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) 20151743		

(111) 24456

(220) 04.12.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 04.12.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

(210) 20151744		

(111) 24457

(220) 04.12.2015

(151) 10.05.2016

(442) 18.12.2015
(540)

			(181) 04.12.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 18.12.2015
(540)

(526) «SLIMS» և «AMERICAN BLEND» գրառում
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց և մուգ կապույտ, բաց և մուգ մոխրագույն,
արծաթագույն և կարմիր գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ
սեփական
սիգարետները
փաթաթելու
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար,
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ,

(526) «SLIMS» և «AMERICAN BLEND» գրառում
ներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և
մուգ մոխրագույն, մուգ կապույտ, արծաթագույն
և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ
սեփական
սիգարետները
փաթաթելու
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար,
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ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.05.2016

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
_____________________

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) 20151745		

(111) 24458

(220) 07.12.2015

(151) 10.05.2016

(210) 20151746		

(111) 24459

			(181) 07.12.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

(220) 07.12.2015

(151) 10.05.2016

(442) 18.12.2015
(540)

(526) «SUPER SLIMS» և «RECESSED FILTER»
գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ
չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և
մուգ կապույտ, բաց և մուգ մոխրագույն, կարմիր
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ
սեփական
սիգարետները
փաթաթելու
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			(181) 07.12.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 18.12.2015
(540)

(526) «RECESSED FILTER» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և
մուգ կապույտ, բաց և մուգ մոխրագույն, կարմիր
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ
սիգարետները
փաթաթելու
սեփական
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար,
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ,
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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:

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
_____________________

(740) Ալեքսանդր Նահապետյան
_____________________

(210) 20151747		

(111) 24460

(210) 20151748		

(111) 24461

(220) 07.12.2015

(151) 10.05.2016

(220) 07.12.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 07.12.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

			(181) 07.12.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

(442) 18.12.2015
(540)

(442) 18.12.2015
(540)
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(526) «RECESSED FILTER» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է բաց և
մուգ կապույտ, բաց և մուգ մոխրագույն, կարմիր
և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա
խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար
ներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ
սեփական
սիգարետները
փաթաթելու
համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար,
ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ,

(526) «RECESSED FILTER» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց և մուգ կապույտ, բաց և մուգ մոխրագույն,
արծաթագույն, կարմիր և սպիտակ գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս

34.

մշակված

կամ

չմշակված

ծխախոտ.
ծխախոտային
արտադրանք.
սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխա
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16.05.2016

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
_____________________

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

(210) 20151749		

(111) 24462

(220) 07.12.2015

(151) 10.05.2016

(210) 20151771		

(111) 24463

			(181) 07.12.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH

(220) 09.12.2015

(151) 10.05.2016

(442) 18.12.2015
(540)

(526) «RECESSED FILTER» գրառումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ, մուգ կապույտ, երկնագույն, մոխրա
գույն, կարմիր և սպիտակ գունային համակ
ցությամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված
ծխախոտ.
ծխախոտային
արտադրանք.
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			(181) 09.12.2025
(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ս.Ա., CH
(442) 18.01.2016
(310) 014682751 (320) 15.10.2015 (330) EM
(540)

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

(210) 20151817		

(111) 24464

(220) 17.12.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 17.12.2025
(730) «Իմմա» ՍՊԸ, Երևան, Մաշտոցի պող.
33/1, AM
(442) 18.01.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է սև,
կարմիր, կապույտ և նարնջագույն գունային
համակցությամբ:
(511)
դաս 24. բազմոցի ծածկոցներ և անկող
նային պարագաներ:
_____________________

(210) 20151834		

(111) 24466

(220) 22.12.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 22.12.2025
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
կապույտ և կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 44. բժշկական ախտորոշիչ կենտրոն:
_____________________

(210) 20151829		

(111) 24465

(220) 21.12.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 21.12.2025
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արա Հովհան
նիսյան, Երևան, Սեբաստիա 82, թիվ 50
խանութ, AM
(442) 03.02.2016
(540)
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(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151835		

(111) 24467

(220) 22.12.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 22.12.2025
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(442) 03.02.2016
(540)

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

(210) 20151836		

(111) 24468

(220) 22.12.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 22.12.2025
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(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(210) 20151839		

(111) 24471

(220) 22.12.2015

(151) 10.05.2016
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			(181) 22.12.2025
(730) «Տավինկո» գինու-կոնյակի գործարան
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Տափերական, Պ.
Սևակի 51, AM
(442) 03.02.2016
(540)

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

խմիչքներ

(210) 20151837		

(111) 24469

(220) 22.12.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 22.12.2025
(730) «Քասախ ռեմդետալ» ՍՊԸ, Երևան,
Աշտարակի խճուղի 47/5, AM
(442) 03.02.2016
(540)

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

(210) 20151840		

(111) 24472

(220) 22.12.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 22.12.2025
(730) «Տավինկո» գինու-կոնյակի գործարան
ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Տափերական, Պ.
Սևակի 51, AM
(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151838		
(220) 22.12.2015

(111) 24470
(151) 10.05.2016

			(181) 22.12.2025
(730) «Ավշարի գինու գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Ավշար, AM
(442) 03.02.2016
(540)

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

(442) 03.02.2016
(540)

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

(210) 20151843		

(111) 24473

(220) 23.12.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 23.12.2025
(730) «Ռիո» ՓԲԸ, Երևան, Փափազյան 8, AM
(442) 03.02.2016
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(540)

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է
բաց վարդագույն, վարդագույն, նարնջագույն,
մանուշակագույն, բաց և մուգ երկնագույն, բաց
և մուգ կապույտ, դեղին, բաց և մուգ կանաչ
գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 35. առևտուր:
_____________________

(210) 20151878		

(111) 24474

(220) 29.12.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 29.12.2025
(730) Մակար Պետրոսյան, Արմավիրի մարզ, գ.
Բամբակաշատ, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու
թյամբ գարեջրի):
_____________________

(210) 20151880		

(111) 24475

(220) 30.12.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 30.12.2025
(730) «Ռոնա-ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան
յան 10, բն. 61/1, AM
(442) 03.02.2016
(540)
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(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 պիտույք
ներ (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, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեց
ված, չորացված և ջերմամշակման ենթարկված
մրգեր և բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա,
կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնամթերք. սննդային
յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. բրինձ, տապիոկա, սագո,
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն և քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
շաքար, մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման
փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ
(համեմունք). համեմունք. սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիք
ներ. մրգային ըմպելիքներ և մրգահյութեր.
օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառա
յու
թյուններ.
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և
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դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբե
րական վերլուծումներ և հետազոտություններ.
համակարգչային ապարատների և ծրագրերի
մշակում և կատարելագործում:
(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20151881		

(111) 24476

(220) 30.12.2015

(151) 10.05.2016

			(181) 30.12.2025
(730) «Ռոնա-ինվեստ» ՍՊԸ, Երևան, Տիգրան
յան 10, բն. 61/1, AM
(442) 03.02.2016
(540)
(511)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում. տպագրական արտադրանք.
նյութեր կազմարարական աշխատանքների
համար.
լուսանկարներ.
թղթագրենական
պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրասենյակային
կամ կենցաղային նպատակների համար.
պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ և գրասենյակային պիտույք
ներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողա
կան նյութեր և դիտողական ձեռնարկ
ներ
(բացառությամբ սարքավորումների). պլաստ
մասսայե նյութեր փաթեթավորման համար,
որոնք
ընդգրկված
չեն
այլ
դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.
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 32. գարեջուր. հանքային և գազա
վորված ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային
ըմպելիքներ
և
մրգահյութեր.
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օշարակներ և ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացա
ռությամբ գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության
ասպարեզում.
վարչա
րարական գործունեություն գործարարության
ասպարեզում.
գրասենյակային
ծառայու
թյուններ.
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապա
հովում, զվարճություններ. մարզական և
մշակութային միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 42. գիտական և տեխնոլոգիական
ծառայություններ և հետազոտություններ և
դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյու
նա
բերա
կան վերլուծումներ և հետազոտու
թյուն
ներ. համակարգչային ապարատների և
ծրագրերի մշակում և կատարելագործում:
(740) Վահագն Պետրոսյան
_____________________

(210) 20160013		
(111) 24477
(220) 14.01.2016
(151) 10.05.2016
			(181) 14.01.2026
(730) Նարեկ Աշուղաթոյան, Երևան, ՍայաթՆովա 6, բն. 15, AM
(442) 03.02.2016
(540)

(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.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________

(210) 20160014		
(111) 24478
(220) 15.01.2016
(151) 10.05.2016
			(181) 15.01.2026
(730) «Զեննի» ՍՊԸ, Երևան, Նալբանդյան 21,
11 տարածք, AM
(442) 03.02.2016

32
32

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.05.2016

(540)

05/2

№ՄԱՍ 1

(591) Ապրանքային նշանը պահպանվում է կար
միր և սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)
դաս 34. մշակված կամ չմշակված ծխա

(511)
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից
պատրաստված
իրեր,
որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների
մորթիներ. սնդուկներ և ճամփորդական
ճամպրուկներ. անձրևակալներ և հովանոցներ.
ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր և
թամբագործական իրեր.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ:
_____________________

(210) 20160020		
(111) 24479
(220) 18.01.2016
(151) 10.05.2016
			(181) 18.01.2026
(730) Ֆիլիփ Մորիս Բրենդս Սառլ, CH
(442) 03.02.2016
(310) 113255 (320) 13.12.2015 (330) BH
(540)

խոտ. ծխախոտային արտադրանք. սիգար
ներ,

սիգարետներ,

սեփական

սիգարիլներ,

սիգարետները

ծխախոտ

փաթաթելու

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

էլեկտրոնային

տաքացվող

սիգարետներ.

ծխախոտային

սիգարետները

կամ

էլեկտրոնային

սարքեր

արտադրանք.

ծխախոտը
և

տաքացնող

դրանց

մասեր՝

տաքացման ընթացքում առաջացող աերոզոլի
մեջ

պարունակվող

համար,

նիկոտինը

նիկոտինային

հեղուկ

վերացնելու
լուծույթներ՝

էլեկտրոնային սիգարետներում օգտագործելու
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
_____________________

33
33

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.05.2016
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Տեղեկություններ ապրանքային նշանների
գրանցման գործողության երկարաձգման մասին
(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

123		

09.02.2026

Քենդի Հուվեր Գրուփ Ս.ռ.լ., IT

124		

09.02.2026

Քենդի Հուվեր Գրուփ Ս.ռ.լ., IT

290		

16.05.2026

Մուրատա Մենյուֆեքչրինգ Քո., ԼԹԴ, JP

1265		

02.04.2026

Միգել Տորես, Ս.Ա., ES

1361		

02.05.2026

Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

1362		

02.05.2026

Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

1368		

02.05.2026

Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

1370		

02.05.2026

Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

1372		

02.05.2026

Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

1465		

22.03.2026

Կարլսբերգ Բրուըրիզ Ա/Ս, Ny Carlsberg Vej 100,

					

1799 Copenhagen V, Denmark, DK

1466		

22.03.2026

Կարլսբերգ Ա/Ս, DK

1547		

09.02.2026

Վանգարդ Թրեյդմարք Հոլդինգս ՅուԷսԷյ ԼԼՔ, US

1742		

06.05.2026

Լիբհեր-Ինթերնեյշնլ Դոյչլանդ ԳմբՀ, DE

1743		

06.05.2026

Լիբհեր-Ինթերնեյշնլ Դոյչլանդ ԳմբՀ, DE

1807		

20.05.2026

ՎԿՐ Հոլդինգ Ա/Ս, DK

1893		

22.03.2026

Սոսիետե դե Պրոդյուի Դ՝Արմանյակ Ս.Ա., FR

1975		

01.04.2026

Դիվաֆարմա Խուր ԱԳ, CH

2079		

17.05.2026

Քոհլր Քո., Վիսկոնսինի նահանգ, US

2100		

20.05.2026

ԴՔ Քոմիքս, Նյու Յորքի նահանգ, US

2101		

20.05.2026

ԴՔ Քոմիքս, Նյու Յորքի նահանգ, US

2102		

20.05.2026

ԴՔ Քոմիքս, Նյու Յորքի նահանգ, US

2103		

20.05.2026

ԴՔ Քոմիքս, Նյու Յորքի նահանգ, US

2146		

20.05.2026

ՈՒորնր Բրոս. Էնթրթեյնմնթ Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2148		

20.05.2026

Ջոյ ՄՄ Դելավեր, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

2176		

20.05.2026

Ե. Ռեմի Մարտին ընդ Քո. Ս.պ.Ա.Ս., FR

2450		

20.11.2025

ՄՔ Փրոջեքթս Բ.Վ. Մաաստրիխտ, սյուկյուրսալ դը Գրանժ-Պակո, CH

2451		

20.11.2025

ՄՔ Փրոջեքթս Բ.Վ. Մաաստրիխտ, սյուկյուրսալ դը Գրանժ-Պակո, CH

2453		

20.11.2025

ՄՔ Փրոջեքթս Բ.Վ. Մաաստրիխտ, սյուկյուրսալ դը Գրանժ-Պակո, CH

34
34

ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
16.05.2016

(111)
Գրանցման
համարը

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը
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(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

3125		

21.03.2026

Դը Էբսլյութ Քամփնի Ակտիեբոլագ, SE

3346		

15.04.2026

Ֆորդ Մոթոր Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

3466		

04.04.2026

Սանտեն Ֆարմասյութիքլ Քո., Լթդ., JP

3471		

02.05.2026

Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

3483		

18.04.2026

Դը Էբսլյութ Քամփնի Ակտիեբոլագ, SE

3529		

05.06.2026

ՎԿՐ Հոլդինգ Ա/Ս, DK

3530		

05.06.2026

ՎԿՐ Հոլդինգ Ա/Ս, DK

3596		

20.11.2025

ՄՔ Փրոջեքթս Բ.Վ. Մաաստրիխտ, սյուկյուրսալ դը Գրանժ-Պակո, CH

3827		

02.05.2026

Մերք Շարփ ընդ Դոում Քորփ., US

10548		

14.04.2026

Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

10604		

08.06.2026

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

10605		

08.06.2026

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

10606		

08.06.2026

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

10680		

30.03.2026

Մապ ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

10804		

03.02.2026

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

10806		

17.02.2026

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

10810		

17.02.2026

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

10811		

17.02.2026

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

10814		

17.02.2026

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

10815		

17.02.2026

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

10818		

20.02.2026

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

10819		

20.02.2026

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

10822		

20.02.2026

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

10826		

01.03.2026

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

10828		

03.03.2026

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

10831		

03.03.2026

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

10833		

03.03.2026

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

10881		

17.02.2026

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

10995		

03.04.2026

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

11047		

30.03.2026

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

11050		

03.04.2026

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

11136		

05.05.2026

«Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 17, AM

11137		

05.05.2026

«Քանքար» ՍՊԸ, Երևան, Արին Բերդի 17, AM
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(111)
Գրանցման
համարը

11197		

(186)
Երկարաձգված
ժամկետը

06.05.2026

					
11198		

06.05.2026

					
11202		

12.05.2026

					

05/2

№ՄԱՍ 1

(732)
Նշանի սեփականատերը,
հասցեն, երկրի կոդը

Հերշի Չոքլիթ ընդ Քոնֆեքշընրի Քորփորեյշն,
Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US
Հերշի Չոքլիթ ընդ Քոնֆեքշընրի Քորփորեյշն,
Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US
Հերշի Չոքլիթ ընդ Քոնֆեքշընրի Քորփորեյշն,
Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

11230		

04.05.2026

«Ավերս» ՓԲԸ, ք. Երևան, Ն. Տիգրանյան 1-ին փակուղի, շենք 3, AM

11279		

17.04.2026

Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

11280		

17.04.2026

Ջեներալ Մոթորս ԼԼՔ, US

11317		

12.04.2026

Քիմբերլի-Քլարք Ուորլդուայդ, Ինք., US

11487		

17.02.2026

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

11488		

03.03.2026

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

11524		

17.02.2026

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

11615		

26.07.2026

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

11655		

12.07.2026

Սավենսիա Ս.Ա., FR

11785		

12.07.2026

Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

11866		

26.09.2026

Ն.Վ. Սումաթրա Թբեքոու Թրեյդինգ Քամփնի, ID

12009		

14.11.2026

Սիքս Քոնթինենթս Հոութելս, Ինք. Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

12010		

14.11.2026

Սիքս Քոնթինենթս Հոութելս, Ինք. Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

12013		

30.11.2026

Սիքս Քոնթինենթս Հոութելս, Ինք. Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

12053		

14.11.2026

Սիքս Քոնթինենթս Հոութելս, Ինք. Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US

12054		

30.11.2026

Սիքս Քոնթինենթս Հոութելս, Ինք. Դելավեր նահանգի կորպորացիա, US
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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
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№

05/2

Տեղեկություններ ապրանքային
նշանների հայտերի մասին
(210) 20160276
(220) 10.03.2016
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Հարություն
Զաքարյան, ք. Վանաձոր, Իսրայել Օրի 17, AM
(540)

(540)

(511)
դաս 30. մեղր:
դաս 33. մեղրի մաճառ:
--------------

(210) 20160360
(220) 22.03.2016
(730) Ֆարմասիա ընդ Ափջոն Քամփնի ԼԼՔ,
Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ,
այն է՝ հորմոնային պատրաստուկներ էնդոկրինային
խանգարումների բուժման համար:
--------------

(210) 20160364
(220) 22.03.2016
(730) Փֆայզեր Իտալիա Ս.ր.լ., IT
(540)

(511)
դաս 3. պատրաստուկներ մաքրման, ողորկ
ման, (փայլեցման), ճարպազերծման և հղկա
մշակման համար. օճառներ. դանակավոր իրերի և
սպասքի մաքրման, խնամքի և արտաքին տեսքի
բարելավման համար. սպասք լվացող միջոցներ.
պատրաստուկներ սպասք լվանալու համար.
խոնավությունը կլանող նյութեր աման լվանալու
մեքենաների համար. ճարպազերծող միջոցներ,
բացառությամբ արդյունաբերական նպատակների
համար օգտագործվողների:
(554) Ծավալային նշան
--------------

(210) 20160393
(220) 29.03.2016
(730) «Դաաառ» ՍՊԸ, Երևան, Նոր Նորքի 7-րդ
զանգ., շ. 23, բն. 20, AM
(540)

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

(210) 20160376
(220) 24.03.2016
(730) Դը Փրոքթր ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

(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
փոխարինիչ
ներ. 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 հացահատիկային
մթերք
ներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր,
բնա
կան բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների
համար. ածիկ:
-------------(210) 20160396
(220) 29.03.2016
(730) «Փրոֆ թաքս» ՍՊԸ, Երևան, Արշակունյաց
49-22, AM
(540)

(511)
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական
գործունեություն. դրամավարկային գործառնություն
ներ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություն
ներ:
--------------

№

05/2

(540)

(511)
դաս 16. ուսուցողական նյութեր և դիտողական
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների).
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ.
դաս 41. կրթություն (դաստիարա
կություն,
ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի ապահովում,
զվարճություններ. մարզական և մշակու թային
միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 45. իրավաբանական ծառայություններ.
անվտանգության ծառայություններ սեփականու
թյան և անհատի պաշտպանության համար. այլ
անձանց կողմից մատուցվող անհատական և
սոցիալական ծառա
յություններ անհատի կարիք
ները հոգալու համար:
-------------(210) 20160399
(220) 29.03.2016
(730) Կոմպանի Լետյեր Էուրոպեեն, FR
(540)

(511)
դաս 29. կաթ, կարագ, հարած սերուցք, կաթի
հիմքով պուդինգներ, կաթի հիմքով աղանդեր,
բուրումնավետացված կաթ, պանիր և բոլոր տեսակի
կաթնամթերք:
-------------(210) 20160405
(220) 30.03.2016
(730) «Արարա» ՍՊԸ, Երևան, Գյուլբենկյան 43, AM
(540)

(210) 20160398
(220) 29.03.2016
(730) Մանկական զարգացման հիմնադրամ,
Երևան, Ռոմանոս Մելիքյան 1, AM
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(511)
դաս
39.
զբոսաշրջություն,
տուրերի կազմակերպում:
--------------

ներգնա

(210) 20160408
(220) 31.03.2016
(730) «Լիլիթ-91» Ա/Կ, Երևան, Արշակունյաց 6,
ն/հարկ, AM
(540)

(511)
դաս 43. հանրային սննդի կազմակերպում:
--------------

(210) 20160413
(220) 01.04.2016
(730) Դիփ ըն Դիփ Ինք., CA
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, սուրճի
փոխարինիչներ, հաց, հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
գլխավորապես խորիզով, քաղցր ամոքահունց
խմոր հրուշակեղենի համար, հրուշակեղեն,
բարակաբլիթ, վաֆլիներ, նրբաբլիթներ, սննդային
սառույց,
սառույց,
պաղպաղակ,
շոկոլադ,
շոկոլադով պատված թխվածքաբլիթ և վաֆլի,
սառնաշաքար, կոնֆետներ, ծամոն, սառնաշաքար
փայտիկով, քաղցրավենիք, սիսեռով քաղցրավենիք,
պոմադկաներ (քաղցրավենիք).
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ,
այդ թվում
ռեստորաններում,
նախաճաշարաններում
և
շարժական խոհանոցներում, շարժական սրճարան
ներում սննդային մթերքներով, ըմպելիքով,
քաղցրա
վենիքով
և աղանդերով ապահովման
ծառայություններ.
կերակրատեսակների
պատրաստ
ման և առաքման (տուն հասցնելու)
ծառայություններ. ֆրանչայզինգի ծառայություններ,
որոնք վերաբերում են 43-րդ դասին:
--------------

№

05/2

(210) 20160414
(220) 01.04.2016
(730) Դիփ ըն Դիփ Ինք., CA
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, սուրճի
փոխարինիչներ, հաց, հրուշակեղեն քաղցր խմորից,
գլխավորապես խորիզով, քաղցր ամոքահունց
խմոր հրուշակեղենի համար, հրուշակեղեն, բարա
կաբլիթ, վաֆլիներ, նրբաբլիթներ, սննդային
սառույց, սառույց, պաղպաղակ, շոկոլադ, շոկոլադով
պատված թխվածքաբլիթ և վաֆլի, սառնաշաքար,
կով,
կոնֆետներ, ծամոն, սառնաշաքար փայտի
վենիք, սիսեռով քաղցրավենիք, պոմադ
քաղցրա
կաներ (քաղցրավենիք).
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման
ծառայություններ,
այդ
թվում
ռեստորաններում,
նախաճաշարաններում
և
շարժական խոհանոցներում, շարժական սրճարան
ներում սննդային մթերք
ներով, ըմպելիքով,
վենիքով
և աղանդերով ապահովման
քաղցրա
ծառայություններ.
կերակրատեսակների
ման և առաքման (տուն հասցնելու)
պատրաստ
ծառայություններ. ֆրանչայզինգի ծառայություններ,
որոնք վերաբերում են 43-րդ դասին:
--------------

(210) 20160415
(220) 01.04.2016
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի
խճ. 1, AM
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվարճություն
ներ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում. (հեռուստածրա
գրերի, հեռուստահաղորդման պատրաստում):
--------------
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.05.2016

(210) 20160416
(220) 01.04.2016
(730) «Արմենիա թի-վի» ՓԲԸ, Երևան, Եղվարդի
խճ. 1, AM
(540)

(511)
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվարճություններ. մարզական և մշակու
թային
միջոցառումների կազմակերպում. (հեռուստա
ծրա
գրերի, հեռուստահաղորդման պատրաստում):
-------------(210) 20160429
(220) 05.04.2016
(730) Վալեանթ Ֆարմասյութիքլզ Ինթըրնեշնլ,
Դելավերի նահանգի կորպորացիա, US
(540)

(511)
դաս 5. սննդային հավելումներ:
-------------(210) 20160430
(220) 05.04.2016
(730) Ջիլիդ Սայընսիզ Այըրլենդ ՅուՔ, IE
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
-------------(210) 20160431
(220) 05.04.2016
(730) Ջիլիդ Սայընսիզ Այըրլենդ ՅուՔ, IE
(540)
(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ:
--------------

№

05/2

(210) 20160432
(220) 06.04.2016
(730) Հակոբ Սումբատյան, Երևան, Դավիթաշեն
4-րդ թաղ., 25-21, AM
(540)

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
--------------

(210) 20160433
(220) 06.04.2016
(730) «Արվինշին» ՍՊԸ, Երևան, Ջամբուլի փ.,
տուն 12, AM
(540)

(511)
դաս 11. օդափոխման և ջեռուցման համակար
գեր:
--------------

(210) 20160434
(220) 06.04.2016
(730) «Լեդի Մերի գրուպ» ՍՊԸ, Երևան,
Աթոյան 47, AM
(540)

(511)
դաս 39. բեռնափոխադրման ծառայություններ:
--------------

42
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.05.2016

(210) 20160437
(220) 06.04.2016
(730) «Էյ թի էմ սերվիս» ՍՊԸ, Երևան, ՆարԴոսի 2, AM
(540)

(511)
դաս 37. բանկոմատի տեխնիկական սպասար
կում.
դաս 42. բանկոմատի ծրագրային սպասարկում:
--------------

(210) 20160438
(220) 07.04.2016
(730) «Երկոնտակտ» ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան
6Գ, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
--------------

(210) 20160439
(220) 07.04.2016
(730) «Պրոֆիլայն Էռ Էմ»
Իսակովի 42/4, բն. 57, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

№

05/2

(511)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական,
լուսանկարչական,
կինեմատոգրաֆիական,
օպտի
կական, կշռման, չափման, ազդանշանման,
հսկման (ստուգման), փրկության և ուսուցման
սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, կուտակ
ման, կարգա
վորման կամ վերահսկման սարքեր
և գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման,
հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. մագնի
սական տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավա
ռակներ. կոմպակտ սկավառակներ, DVD-ներ և
տեղեկատվության թվային այլ կրիչներ. կանխա
վճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ.
դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ,
տեղեկատվության մշակ
ման սարքավորումներ և
համակարգիչներ. համա
կարգչային ծրագրային
ապահովում. կրակմարիչներ:
--------------

(210) 20160440
(220) 07.04.2016
(730) Լիլիթ Օհանյան, Երևան, Վ.Դավթյան 9, AM
(540)

(511)
դաս 38. հաղորդման հեռարձակում.
դաս 41. հաղորդաշարի պատրաստում, սցե
նարի գրում:
--------------

(210) 20160441
(220) 07.04.2016
(730) Վիկտոր Ռուբենի Ֆանարջյան, Երևան,
Սարմենի տուն 90, AM
(540)

(511)
դաս 41. հեռուստահաղորդումների պատ
րաստում:
--------------
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.05.2016

(210) 20160442
(220) 08.04.2016
(730) «Էկոնոմիկա և իրավունք տեղեկատվական
հետազոտական կենտրոն» ՍՊԸ, Երևան, Մարշալ
Բաղրամյան պ., 24 դ., AM
(540)
(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվար
ճություններ. մարզական և մշակութային
միջոցառումների կազմակերպում:
--------------

(210) 20160443
(220) 08.04.2016
(730) Վարդգես Խրիմյան, Երևան, Շահումյան
փ., շ. 14, բն. 5, 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.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի):
-------------(210) 20160444
(220) 08.04.2016
(730) Արմեն Գուրգենի Դալլաքյան, Երևան,
Կամարակ 2-րդ նրբ., տուն 39, AM
(540)

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

№

05/2

(210) 20160445
(220) 08.04.2016
(730) «Վերնիսաժ 1» ՍՊԸ, Երևան, Տերյան 69, AM
(540)

(511)
դաս 35. առևտուր:
--------------

(210) 20160446
(220) 08.04.2016
(730)
«Ալմաստպրոֆ»
Ռուբինյանց 28, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

(511)
դաս 7. ալմաստային սկավառակներ քարեր և
մետաղներ մշակելու համար.
դաս 35. ալմաստային սկավառակների վա
ճառք:
--------------

(210) 20160449
(220) 08.04.2016
(730) Տոյոտա Ջիդոշա Կաբուշիկի Կաիշա (Տոյոտա
Մոթոր Քորփորեյշն), JP
(540)

(511)
դաս 12. ավտոմեքենաներ և դրանց մասեր,
կառուցվածքների տարրեր և կրող մասեր:
--------------
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ԳՅՈՒՏԵՐ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԵՐ
16.05.2016

(210) 20160450
(220) 08.04.2016
(730) «Բակլաչոֆֆ» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց
փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM
(540)

№

05/2

(210) 20160451
(220) 11.04.2016
(730) «Հանես» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գ.
Ձորաղբյուր, 42-րդ թաղ., տուն 23, AM
(540)

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

(210) 20160452
(220) 12.04.2016
(730) Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Գասպարյան,
Արագածոտնի մարզ, գ. Օշական, Ամատունու 30, 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.
դաս 31. հացահատիկ, գյուղատնտեսական,
այգեգործական, անտառային և հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր,
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների
համար. ածիկ.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխա
դրումն
եր).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիք
ներով
ապահովման ծառայություններ:
--------------

(511)
դաս 29. սփրեդ, յուղ, կարագ, բուսական
յուղեր:
--------------

(210) 20160453
(220) 12.04.2016
(730) Մոնսթըր Էներջի Քամփընի, Դելավեր
նահանգի կորպորացիա, US
(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո և սուրճի
փոխարինիչներ. ըմպելիքներ սուրճի հիմքով.
ըմպելիքներ թեյի հիմքով. ըմպելիքներ շոկոլադի
հիմքով. բրինձ, տապիոկա, (մանիոկա) և սագո.
ալյուր և հացահատիկային մթերքներ. հաց, հրուշա
կեղեն և քաղցրա
վենիք. պաղպաղակ. շաքար,
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
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աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. գարեջուր:
--------------

(210) 20160454
(220) 13.04.2016
(730) «Սնեքս» ՍՊԸ, Երևան, Ա. Ավետիսյան 11,
բն. 19, AM
(540)

№
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(210) 20160456
(220) 13.04.2016
(730)
Անհատ
ձեռնարկատեր
Արթուր
Թորոսյան, Երևան, Ռուբինյանց 8, բն. 44-44ա,
AM
(540)

(511)
դաս 25. կոշկեղեն.
դաս 35. կոշկեղենի վաճառք:
-------------(210) 20160457
(220) 13.04.2016
(730) «Պռոշյանի կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Երևան, Աշտարակի խճուղի 2ա, AM
(540)

(511)
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:
--------------

(210) 20160455
(220) 13.04.2016
(730) Գագիկ Օհանյան, Երևան, Զառոբյան
10տ-4, AM
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի):
-------------(210) 20160458
(220) 15.04.2016
(730) «Երևան-կաթ» ՍՊԸ,
Հաղթանակ, 1-ին փող., AM
(540)

Երևան,

գյուղ

(511)
դաս 30. սուրճ:
--------------
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(511)
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր
բուժական նպատակների համար, մանկական
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ
պատ
րաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոց
ներ.
վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ
րաս
տուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված և
ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և բանջարեղեն.
դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ և կաթնա
մթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն
և քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչ
ներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք.
սառույց.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:
--------------

(210) 20160459
(220) 15.04.2016
(730) «Մելանտես» ՍՊԸ, Երևան, Օստրովսկու
փ., տուն 19, AM
(540)

(511)
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.
--------------

№
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(210) 20160461
(220) 15.04.2016
(730) Բրիթիշ Ամերիքան Թըբեքոու (Բրենդս)
Ինք. (Դելավեր նահանգի կորպորացիա), US
(540)

(511)
դաս 34. սիգարետներ. ծխախոտ. ծխա
խոտային արտադրանք. կրակայրիչներ. լուցկի.
ծխելու պիտույքներ:
--------------

(210) 20160462
(220) 15.04.2016
(730) Բալմեյն Էս.Էյ., FR
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, կոսմե
տիկական մատիտներ անձնական օգտագործման
համար, մասնավորապես՝ շուրթերի մատիտներ և
աչքի մատիտներ, ցերեկային տոնային (երանգա
վորող) քսուքներ, գիշերային քսուքներ, քսուքներ,
ժելեր, յուղեր, աղեր և լոգանքի փրփուրներ
նախատեսված ցնցուղի և լոգանքի համար ոչ
բժշկակական նպատակներով օգտագործման
համար, ատամի փոշիներ, հոտազերծիչներ և
հոտազերծիչ օճառներ անձնական օգտագործման
համար, օծանելիք, հարդա
րանքի ջուր և օդե
կոլոն,
անուշահոտություններ,
կարմրաներկ,
դիմա
հարդարման հիմքեր, եթերային յուղեր
անձնական օգտա
գործման համար, կոսմետի
կա
կան կաթեր, լոսյոններ, էմուլսիաներ և քսուքներ
և դիմա
հարդարման հիմքեր դեմքի և մարմնի
կոսմետիկական օգտագործման համար, լոսյոններ
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սափրվելուց առաջ և հետո օգտագործման
համար, դիմա
հարդարման միջոցներ, դիմակներ,
օծանելիքային արտադրանք, օծանելիքներ, չորաց
ված ծաղիկների և խոտաբույսերի անուշաբույր
խառնուրդներ, դիմահարդարման հիմքեր, մասնա
վորապես՝ պատրաստուկների հիմքեր, ժելի
հիմքով դիմա
հարդարման միջոցներ, քսուքային
կամ հեղուկ հիմքեր, կարմրաներկող միջոցներ,
դիմափոշիներ (փոշիներ), կոսմետիկական դիմա
փոշի
ներ, շուր
թերի հարդարման համար պատ
րաստուկներ, մասնա
վորապես՝ շրթներկ, փայլող
շրթներկ, աչքերի դիմա
հարդարման համար
պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ կարմրաներկ,
ստվերափոշի, սևաներկեր թարթիչների համար,
սուր
մա
ներ (սևաներկ աչքերը ընդգծելու համար),
եղունգների և ոտքերի խնամքի համար նախա
տեսված պատրաստուկներ, մասնա
վորապես լաք
եղունգների համար, մատնա
հարդարման պարա
գաներ, արհեստական եղունգներ, մերսման համար
նախատեսված միջոցներ, մասնավորապես՝ յուղեր,
լոսյոններ, ժելեր, տոնիկ-լոսյոններ, հանգստացնող
միջոցներ, միջոցներ նախա
տեսված մաշկի
պաշտպանության համար, մասնավորապես՝ արևից
պաշտպանող կոսմետիկական կաթեր, արևայրուքի
լոսյոններ, արևայրուքի յուղեր, ուլտրամանուշակա
գույն ճառագայթումից պաշտպանող միջոցներ,
մաշկի և մարմնի խնամքի և պաշտպանության
համար նախատեսված միջոցներ, մազերի խնամքի
միջոցներ, մասնա
վորապես՝ մազերի պատրաս
տուկներ ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործ
ման համար, մազերի սփրեյ
ներ, ժելեր, քսուքներ,
բալզամներ, մուսեր, շամպուններ, մազերի պարզա
ջրման համար միջոցներ, ներկման միջոցներ, միջոց
ներ մազերի երկարատև գանգրացման համար,
մազերի գանգրացման համար նախատեսված
պատ
րաստուկներ, հատուկ խնամքի միջոցներ,
մասնավորապես՝ սպիտակեցման և գունաթափման
պատրաստուկներ, հակակնճիռային միջոցներ,
կարծրացնող միջոցներ, մազերը փափկացնող և
խճճումը կանխող միջոցներ (կոնդիցիոներներ),
դիմահարդարումը մաքրող միջոցներ լոսյոնների,
կոսմետիկական կաթերի, քսուքների, ժելերի
տեսքով, աչքերի դիմահարդարումը մաքրող
միջոցներ, դիմահարդարումը մաքրող միջոցներ`
լվացող և մաքրող, մասնավորապես՝ մուսեր,
լոսյոններ, ժելեր, քսուքներ, յուղեր և աղեր ոչ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործման
համար, խոնավացնող և սնուցող միջոցներ,
մասնավորապես՝ էմուլսիաներ, քսուքներ, տոնիկ-

№
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լոսյոններ, հանգստացնող լոսյոններ, ոչ բժշկական
նպատակներով օգտագործման համար անհրաժեշտ
յուղեր, սափրվելու միջոցներ, մասնավորապես՝
մուսեր, լոսյոններ, ժելեր, քսուքներ ոչ բժշկական
նպատակներով օգտագործման համար, զուգա
րանի օճառներ, մարմնի խնամքի միջոցներ,
մասնա
վորապես՝
կոսմետիկական
կաթեր,
լոսյոններ, քսուքներ, նիհարեցման միջոցներ, տալկ
ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար, ցերեկային քսուքներ, մազերը հեռացնելու
միջոցներ, մաշկի առաձգականությունը բարձրաց
նող պատրաստուկներ, անուշահոտ ջուր, մաշկի
խոնա
վացման համար նախատեսված պատ
րաստուկներ:
--------------

(210) 20160463
(220) 15.04.2016
(730) Բալմեյն Էս.Էյ., FR
(540)

(511)
դաս 3. կոսմետիկական միջոցներ, կոսմե
տիկական մատիտներ անձնական օգտագործման
համար, մասնավորապես՝ շուրթերի մատիտներ և
աչքի մատիտներ, ցերեկային տոնային (երանգա
վորող) քսուքներ, գիշերային քսուքներ, քսուքներ,
ժելեր, յուղեր, աղեր և լոգանքի փրփուրներ
նախատեսված ցնցուղի և լոգանքի համար ոչ
բժշկակական նպատակներով օգտագործման
համար, ատամի փոշիներ, հոտազերծիչներ և
հոտազերծիչ օճառներ անձնական օգտագործման
համար, օծանելիք, հարդա
րանքի ջուր և օդե
կոլոն,
անուշահոտություններ,
կարմրաներկ,
դիմա
հարդարման հիմքեր, եթերային յուղեր
անձնական օգտա
գործման համար, կոսմետի
կա
կան կաթեր, լոսյոններ, էմուլսիաներ և քսուքներ
և դիմա
հարդարման հիմքեր դեմքի և մարմնի
կոսմետիկական օգտագործման համար, լոսյոններ
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սափրվելուց առաջ և հետո օգտագործման
համար, դիմա
հարդարման միջոցներ, դիմակներ,
օծանելիքային արտադրանք, օծանելիքներ, չորաց
ված ծաղիկների և խոտաբույսերի անուշաբույր
խառնուրդներ, դիմահարդարման հիմքեր, մասնա
վորապես՝ պատրաստուկների հիմքեր, ժելի
հիմքով դիմա
հարդարման միջոցներ, քսուքային
կամ հեղուկ հիմքեր, կարմրաներկող միջոցներ,
դիմափոշիներ (փոշիներ), կոսմետիկական դիմա
փոշի
ներ, շուր
թերի հարդարման համար պատ
րաստուկներ, մասնա
վորապես՝ շրթներկ, փայլող
շրթներկ, աչքերի դիմա
հարդարման համար
պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ կարմրաներկ,
ստվերափոշի, սևաներկեր թարթիչների համար,
սուր
մա
ներ (սևաներկ աչքերը ընդգծելու համար),
եղունգների և ոտքերի խնամքի համար նախա
տեսված պատրաստուկներ, մասնա
վորապես լաք
եղունգների համար, մատնա
հարդարման պարա
գաներ, արհեստական եղունգներ, մերսման համար
նախատեսված միջոցներ, մասնավորապես՝ յուղեր,
լոսյոններ, ժելեր, տոնիկ-լոսյոններ, հանգստացնող
միջոցներ, միջոցներ նախա
տեսված մաշկի
պաշտպանության համար, մասնավորապես՝ արևից
պաշտպանող կոսմետիկական կաթեր, արևայրուքի
լոսյոններ, արևայրուքի յուղեր, ուլտրամանուշակա
գույն ճառագայթումից պաշտպանող միջոցներ,
մաշկի և մարմնի խնամքի և պաշտպանության
համար նախատեսված միջոցներ, մազերի խնամքի
միջոցներ, մասնա
վորապես՝ մազերի պատրաս
տուկներ ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործ
ման համար, մազերի սփրեյ
ներ, ժելեր, քսուքներ,
բալզամներ, մուսեր, շամպուններ, մազերի պարզա
ջրման համար միջոցներ, ներկման միջոցներ, միջոց
ներ մազերի երկարատև գանգրացման համար,
մազերի գանգրացման համար նախատեսված
պատ
րաստուկներ, հատուկ խնամքի միջոցներ,
մասնավորապես՝ սպիտակեցման և գունաթափման
պատրաստուկներ, հակակնճիռային միջոցներ,
կարծրացնող միջոցներ, մազերը փափկացնող և
խճճումը կանխող միջոցներ (կոնդիցիոներներ),
դիմահարդարումը մաքրող միջոցներ լոսյոնների,
կոսմետիկական կաթերի, քսուքների, ժելերի
տեսքով, աչքերի դիմահարդարումը մաքրող
միջոցներ, դիմահարդարումը մաքրող միջոցներ`
լվացող և մաքրող, մասնավորապես՝ մուսեր,
լոսյոններ, ժելեր, քսուքներ, յուղեր և աղեր ոչ
բժշկական
նպատակներով
օգտագործման
համար, խոնավացնող և սնուցող միջոցներ,

№

05/2

մասնավորապես՝ էմուլսիաներ, քսուքներ, տոնիկլոսյոններ, հանգստացնող լոսյոններ, ոչ բժշկական
նպատակներով օգտագործման համար անհրաժեշտ
յուղեր, սափրվելու միջոցներ, մասնավորապես՝
մուսեր, լոսյոններ, ժելեր, քսուքներ ոչ բժշկական
նպատակներով օգտագործման համար, զուգա
րանի օճառներ, մարմնի խնամքի միջոցներ,
մասնա
վորապես՝
կոսմետիկական
կաթեր,
լոսյոններ, քսուքներ, նիհարեցման միջոցներ, տալկ
ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործման
համար, ցերեկային քսուքներ, մազերը հեռացնելու
միջոցներ, մաշկի առաձգականությունը բարձրաց
նող պատրաստուկներ, անուշահոտ ջուր, մաշկի
խոնա
վացման համար նախատեսված պատ
րաստուկներ:
-------------(210) 20160466
(220) 18.04.2016
(730) «Շամշյան մեդիա» ՍՊԸ, Երևան, ՔանաքեռԶեյթուն, Կամարակի 2-րդ նրբ., տ. 32, AM
(540)

(511)
դաս 41. առցանց լրատվություն:
-------------(210) 20160467
(220) 18.04.2016
(730) «Շամշյան մեդիա» ՍՊԸ, Երևան, ՔանաքեռԶեյթուն, Կամարակի 2-րդ նրբ., տ. 32, AM
(540)

(511)
դաս 41. առցանց լրատվություն:
--------------
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(210) 20160470
(220) 18.04.2016
(730) «Ռոսսինի» ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գ. Վ.
Արտաշատ, AM
(540)

(511)
դաս3.բուրումնավետացմանպատրաստուկներ
մթնոլորտի համար. ծաղիկներից և խոտերից պատ
րաստված հոտավետ խառնուրդներ, եթերային
յուղեր, հոտավորման աերոզոլներ սենյակի օդի
համար. պատրաստուկներ օդի հոտավորման կամ
բուրումն ավետացման համար.
դաս 5. պատրաստուկներ օդի թարմացման
համար. պատրաստուկներ օդի մաքրման համար.
սենյակի օդի թարմացուցիչներ. հոտա
զերտիչներ
վետիչ պատրաստուկներ օդի
կամ բուրումնա
համար. հոտազերտիչներ (բացառությամբ անձնա
կան օգտա
գործ
ման համար նախատեսվածների).
պատրաստուկներ հոտերի չեզոքացման համար.
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր
կազմարարական աշխատանքների համար. լուսա
նկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն
ղային նպա
նյութեր գրասենյակային կամ կենցա
տակների համար. պիտույքներ նկարիչների
սենյա
համար. վրձիններ. գրամեքենաներ և գրա
կային 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:
-------------(210) 20160471
(220) 18.04.2016
(730) Շանհայ Բայֆենգ Ինվեսթմնթ Քո., Լթդ., CN
(540)

№
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(511)
դաս 3. շամպուններ. պատրաստուկներ մաքր
ման համար. պատրաստուկներ ողորկման (փայլեց
ման) համար. եթերային յուղեր. կոսմե
տիկական
պատրաստուկներ. ատամի փոշիներ և մածուկներ.
խունկ. կոսմետիկական պատրաստուկներ կենդա
նիների համար. օդի բուրավետացման միջոցներ.
պատրաստուկներ լվացքի համար. պատրաստուկ
ներ գործիքների սրման համար:
-------------(210) 20160472
(220) 18.04.2016
(730) Ջիմ Բիմ Բրենդզ Քո., US
(540)

(511)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի). օղի:
-------------(210) 20160475
(220) 19.04.2016
(730) «Տաշիր ֆուդ» ՍՊԸ, Երևան, Գրիբոյեդովի
25, 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.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի).
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա
հովման ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա
տեղով ապահովում:
--------------
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(210) 20160476
(220) 20.04.2016
(730) «Կոնսոլիթրեյդ» ՍՊԸ, Երևան, Պռոշյան 2/1, 18
տարածք, AM
(540)

(511)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս և որսամիս.
մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, սառեցված,
չորացված և ջերմամշակման ենթարկված մրգեր և
բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ
և կաթնամթերք. սննդային յուղեր և ճարպեր.
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 հացահատիկային
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր,
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների
համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի).
դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով ապա
հովման ծառայություններ. ժամանակավոր բնակա
տեղով ապահովում:
-------------(210) 20160477
(220) 20.04.2016
(730) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի
31, AM
(540)

№

05/2

(511)
դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված
են օգտագործելու արդյունաբերական և գիտական
նպատակներով, լուսանկարչության, գյուղատնտե
սու
թյան, այգե
գործության և անտառաբուծության
մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղների
զոդման և մխման համար. քիմիական նյութեր
սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական
նպատակներով օգտագործելու համար.
դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ
և այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման
և հղկամշակման համար. օճառներ. օծանելիք,
եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ և
մածուկներ.
դաս 4. տեխնիկական յուղեր և (թանձր) քսուք
ներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման և
կապակցման բաղադրություններ. վառելիք (ներ
առյալ շարժիչային բենզինը) և նյութեր լուսավորման
նպատակների համար. մոմեր, պատրույգներ
լուսավորման համար.
դաս 5. դեղագործական և անասնաբուժական
պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ
բուժական նպատակների համար. դիետիկ սնունդ
և նյութեր բուժական կամ անասնաբուժական
նպատակների համար, դիետիկ հավելումներ
մարդկանց և կենդանիների համար. մանկական
սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր.
ատամնալցման և ատամների ծեփապատճեններ
պատ
րաստելու նյութեր. ախտա
հանիչ միջոց
ներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատ
րաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ. մետաղյա շինանյութեր. շարժա
կան մետաղյա կառուցվածքներ և շինություն
ներ.
մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. մետաղյա
ներ և լարեր. մետաղա
կապեր և փական
ճոպան
քային իրեր. մետաղյա խողո
վակներ. անկի
զելի պահարաններ. սովորական մետաղ
ներից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. հանքանյութեր.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտա
դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման,
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և սանիտա
րատեխնիկական սարքեր.
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դաս 14. ազնիվ մետաղներ և դրանց
համահալվածքներ, դրանցից պատրաստված կամ
դրանցով պատված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. ոսկերչական իրեր, զարդեր, թանկարժեք
քարեր. ժամա
ցույցներ և այլ ժամանա
կաչափ
սարքեր.
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 կենցա
ղային
նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչ
ների համար. վրձիններ. գրա
մեքենաներ 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.
տպագրական կլիշեներ.
դաս 18. կաշի և կաշվի նմանակումներ,
դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ.
սնդուկներ և ճամփորդական ճամպրուկներ.
անձրևա
կալներ և հովանոցներ. ձեռնա
փայտեր.
մտրակներ, լծասարքեր և թամբագործական իրեր.
դաս 21. տնային կամ խոհանոցային
կահկարասի և սպասք. սանրեր և սպունգներ.
խոզանակներ (բացառությամբ նկարչական վրձին
ների) և դրանց պատրաստման նյութեր. իրեր
մաքրման նպատակների համար. պողպատյա
տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված
ապակի (բացառությամբ շինարարական ապակու).
ապակյա, հախճապակյա և ճենապակյա իրեր,
որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
դաս 22. ճոպաններ, պարաններ, առասաններ,
ցանցեր, վրաններ, ծածկարաններ, բրեզենտ,
առագաստներ, պարկեր և տոպրակներ (որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում). խծուծման նյութեր
(բացառությամբ ռետինից և պլաստմասսայից պատ
րաստվածների). մանածագործական թելքահումք.
դաս 24. գործվածքներ և մանածագործական
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
անկողնու և սեղանի ծածկոցներ.
դաս 25. հագուստ, կոշկեղեն, գլխարկներ.
դաս 28. խաղեր և խաղալիքներ. մարմնա
մարզական և սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված
չեն այլ դասերում. տոնածառի զարդեր.

№

05/2

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,
հատիկային
այգեգործական, անտառային և հացա
մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
կենդանիներ. թարմ մրգեր և բանջարեղեն. սերմեր,
բնական բույսեր և ծաղիկներ. կեր կենդանիների
համար. ածիկ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային և գազավորված
ջրեր և այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ և մրգահյութեր. օշարակներ և ըմպելիք
ների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ
գարեջրի).
դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործ
արարության ասպարեզում. վարչարարական
գործ
ունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ.
դաս 36. ապահովագրություն. ֆինանսական
գործունեություն. դրամավարկային գործառնու
թյուններ. անշարժ գույքի հետ կապված գործառնու
թյուններ.
դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքա
վորումների տեղակայում.
դաս 38. հեռահաղորդակցություն.
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթա
վորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում.
դաս 40. նյութերի մշակում.
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում,
զվար
ճություններ. մարզական և մշա
կութային
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.
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դաս 43. սննդամթերքով և ըմպելիքներով
ապահովման ծառա
յություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում.
դաս
44.
բժշկական
ծառա
յու
թյուններ.
անասնաբուժական ծառայություններ. կենդանիների
և մարդկանց հիգիենիկ և կոսմետիկական ծառայու
թյուններ. գյուղատնտեսական, այգե
գործական 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 կարիք
ները հոգալու համար:
--------------

(210) 20160478
(220) 20.04.2016
(730) «Լուսայգ» ՍՊԸ, Երևան, Թամանյան 2,
67 տարածք, AM
(540)

(511)
աս 43. սննդամթերքով ապահովման ծառա
յություն:
--------------

(210) 20160479
(220) 20.04.2016
(730) «Սթորի թրավել»
Անդրանիկի 151, բն.12, AM
(540)

ՍՊԸ,

Երևան,

№

05/2

(511)
դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ).
ապրանքների փաթեթավորում և պահպանում.
ճանապարհորդությունների կազմակերպում:
-------------(210) 20160481
(220) 20.04.2016
(730) «Մակել թեքնոլոջի» ՍՊԸ, Երևան, ԱրինԲերդի 5/3, AM
(540)

(511)
դաս 6. սովորական մետաղներ և դրանց համա
հալվածք
ներ. մետաղյա շինանյութեր. շարժական
մետաղյա կառուցվածքներ և շինություններ.
մետաղյա նյութեր ռելսուղիների համար. մետաղյա
ճոպաններ և լարեր. մետաղակապեր և փական
քային իրեր. մետաղյա խողովակներ. անկիզելի
պահարաններ. սովորական մետաղներից պատ
րաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. հանքանյութեր.
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրա
բաշխա
կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական,
օպտիկա
կան, կշռման, չափման, ազդա
նշա
նման, հսկ
ման (ստուգման), փրկարա
րական
և ուսուց
ման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրա
կանության հաղորդման, բաշխման փոխա
կերպման, կուտակման, կարգա
վորման կամ
վերահսկման սարքեր և գործիքներ. ձայնի
կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ
վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկա
կիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. առևտրի
ավտոմատներ և կանխավճարով աշխա
տող
րատների մեխանիզմներ. դրամարկղային
ապա
ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա
տվության մշակման սարքավորումներ և համա
կարգիչներ. կրակմարիչներ.
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտա
դրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման,
չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման և սանի
տարատեխնիկական սարքեր.
դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ,
փայլար և այդ նյութերից պատրաստված իրեր, որոնք
ընդգրկված չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված
պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման և մեկու
սացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ.
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դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա
կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների
համար. ասֆալտ, խեժեր և բիտում. ոչ մետաղյա
շարժական կառուցվածքներ և շինություններ. ոչ
մետաղյա հուշարձաններ.
դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների
շրջանակներ և այլն. իրեր, որոնք ընդգրկված չեն
այլ դասերում՝ փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց,
եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից,
կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի
փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ
պլաստմասսայից պատրաստված իրեր:
-------------(210) 20160482
(220) 20.04.2016
(730) Բայոջեն ԷմԷյ Ինք., US
(310) 86/822,555
(320) 17.11.2015
(330) US
(540)

№

05/2

(540)

(511)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր
և հացահատիկային մթերքներ, հաց, հացի փոխա
րինիչներ և այլ հացամթերքներ, այսինքն՝ հացի
ձողիկներ, կրեկերներ, պաքսիմատներ, բուլկիներ,
շերտ-շերտ կտրտած հաց բովելու համար և հաց
համբուրգերի և հոթ դոգի համար, բարկահամ,
սուր,

կծու

կրեմներով

հացահատիկային
խորտիկներ.

լցոնված

մթերքներից

կրեկերներ.

պատրաստված

բլիթներ,
թխվածքա

հրուշակեղեն

վենիք. թխվածքաբլիթներ շոկոլադե
և քաղցրա
պատվածքով կամ շոկոլադե միջուկով. շոկոլադ
և շոկոլադի հիմքով մթերքներ կամ շոկոլադի
պարունակությամբ մթերքներ. հացաթխվածքներ.

(511)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ
նյարդաբանական
խանգարումն երի
բուժման
համար:
--------------

պատրաստուկներ կարկանդակներ պատրաստելու
համար. պիցաներ և պատրաստուկներ պիցաների
համար. պաղպաղակ.

մեղր, մաթ. խմորիչներ,

թխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ,
հացա
սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց:
--------------

(210) 20160487
(220) 21.04.2016
(730) Յուրոդրագ Լըբորըթրիզ Բ. Վ., NL
(540)

(210) 20160490
(220) 22.04.2016
(730) «Հայր և որդի Երեմյաններ» ՍՊԸ, Երևան,
Եր. Քոչարի 27/25, AM

(511)
դաս 5. ազդանյութեր և միջոցներ սակա
վարյունության դեմ՝ նախատեսված մարդկանց
օգտագործման համար:
--------------

(540)

(511)
դաս 41. կրթություն (դաստիարակություն,
ուսուցում). ուսումն ական գործընթացի ապահովում,

(210) 20160489
(220) 22.04.2016
(730) Բարիլա Ջի. Է Էռե. Ֆրատելի - Սոչիետա
պեռ Ացիոնի, IT

զվարճություն
ներ.

մարզական

և

մշակութային

միջոցառումն երի կազմակերպում. երգչախմբային
գործունեություն:
--------------
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(210) 20160492
(220) 22.04.2016
(730) «Արեգակ» կոնյակի գործարան» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գ. Դալար, AM
(540)

(210) 20160495
(220) 22.04.2016
(730) Արարատի կոնյակի գործարան «Ա.Կ.Զ.» ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, ք. Արարատ, Պուշկինի 12, AM
(540)

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

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

№

05/2
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№

05/2

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на изобретения
Արտոնագրի
համարը

ՄԱԴ
МПК

Номер
патента

B60Q9/00

3021 A

Արդյունաբերական նմուշների վկայագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель свидетельств на промышленные образцы
ԱՆՄԴ
МКПО

Վկայագրի
համարը
Номер
свидетельства

24-99

388 S

27-01

389 S
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.05.2016

№

05/2

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 1680
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 17365, 17956
73 (1) Իրավատեր «Կովկասի գերուհի» ՍՊԸ,
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8, 1/4 տարածք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Բակլաչոֆֆ»
ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց փակուղի 8, 1/4
տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
25.04.2016
_____________________

Գրանցում No 1681
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 22093
73 (1) Իրավատեր «Կվասոֆֆ» ՍՊԸ, 0010,
Երևան, Մաշտոցի 5/2, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Բակլաչոֆֆ»
ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց փակուղի 8, 1/4
տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
25.04.2016
_____________________

Գրանցում No 1682
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 23077
73 (1) Իրավատեր «Հաջողության ջենտլմեն
ները» ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց փակուղի 8/5
տարածք, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Բակլաչոֆֆ»
ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց փակուղի 8, 1/4
տարածք, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
25.04.2016
_____________________

Գրանցում No 1683
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 13496, 17091
73 (1) Իրավատեր «Մամա միա» ՍՊԸ, Երևան,
Հանրապետության 76, AM
73 (2) Իրավունքներն ստացող «Բակլաչոֆֆ»
ՍՊԸ, Երևան, Վարդանանց փակուղի 8, 1/4
տարածք, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է 		
25.04.2016
_____________________

Գրանցում No 1684
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 546, 547
73 (1) Իրավատեր Թոմսըն Ռոյթըրզ (Սայընթիֆիք)
Ինք., Փենսիլվանիայի նահանգ, 3501 Market St.,
Philadelphia, Pennsylvania 19104, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Թոմսըն Ռոյթըրզ
(Սայընթիֆիք) Ինք., Դելավերի նահանգ, 1500
Spring Garden Street, 4th Floor, Philadelphia,
Pennsylvania 19130, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
29.04.2016
_____________________
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
16.05.2016

Գրանցում No 1685
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 546, 547
73 (1) Իրավատեր Թոմսըն Ռոյթըրզ
(Սայընթիֆիք) Ինք., Դելավերի նահանգ, 1500
Spring Garden Street, 4th Floor, Philadelphia,
Pennsylvania 19130, USA, US
73 (2) Իրավունքներն ստացող Թոմսըն
Ռոյթըրզ (Սայընթիֆիք) ԷլԷլՍի, Դելավերի
նահանգ, 1500 Spring Garden Street, 4th Floor,
Philadelphia, Pennsylvania 19130, USA, US
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
29.04.2016
_____________________

Գրանցում No 1686
Ապրանքային նշանի իրավունքների փոխանցում
(11) Վկայական No 3735
73 (1) Իրավատեր Քոմփաք Թրեյդմարք Բ.Վ.,
Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen, The Netherlands, NL
73 (2) Իրավունքներն ստացող ՀյուլիթՓեքարդ Դիվելոփմենթ Քամփնի, Լ.Փ. Տեխաս
նահանգի ՍՊԸ, 11445 Compaq Center Drive
West, Houston, Texas 77070, USA, US

№

05/2

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
03.05.2016
_____________________

Գրանցում No 1687
Ապրանքային նշանի ենթալիցենզիա
(11) Վկայական No 7223, 1051924, 934420,
934603, 1103492, 1105765, 916234, 963239,
1474, 5829, 10925, 937424, 937423, 1105480,
1051915, 1051601, 1047850, 1084258, 4522,
10923, 1041468, 1081144, 1051920
73 (1) Ենթալիցենզատու Հիլթըն Ուորլդուայդ
Մենիջ Լիմիթիդ, Maple Court Central Park,
Reed Crescent Watford, WD 24 4QQ, UK
73 (2) Ենթալիցենզառու Հիլթըն Ուորլդուայդ
Ֆրանչայզինգ Էլ-Փի, Maple Court Central Park,
Reed Crescent Watford, WD 24 4QQ, UK
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Լիցենզիայի տեսակը
ոչ բացառիկ
Գործողության ժամկետը
Ապրանքային
նշանների գործողության ժամկետի ավարտը
Գործողության տարածքը
Հայաստանի
Հանրապետություն
Գրանցված է
03.05.2016
_____________________
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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
16.05.2016

05/2

ՄԱՍ 1
№

Сведения о выданных патентах
(51) 2016.01
(11) 3021
(13) A
B60Q9/00
(21) AM20150132
(22) 14.10.2015
(72) Роберт Джиджян (AM), Анаит Джиджян
(AM), Гаяне Джиджян (AM)
(73) Роберт Джиджян, 0014, Ереван, Давида
Анахта 4, кв. 30 (AM)
(54) Интерактивная система автоматического
регулирования дорожного движения
(57) Изобретение относится к устройствам
автоматического
регулирования
движения
транспортных средств. Интерактивная система
автоматического регулирования дорожного
движения имеет располагаемый на краю
каждого участка дороги блок передачи
предотвращающего сигнала и устанавливаемый
на транспортном средстве блок приёма сигнала.
Блок передачи сигнала имеет генератор
предотвращающего кодированного сигнала,
передающую антенну, а также последовательно
соединённые
приёмную
антенну,
узел

приёма сигнала, узел передачи сигнала и
соединённый с светофором данного участка
дороги узел информации. Выход соединённого
с светофором узла информации соединён
с входом узла передачи информации. Блок
приёма сигнала имеет приёмную антенну, узел
предупреждающего

сигнала,

передающую

антенну и микропроцессор с встроенным GPS
датчиком, к выходу которого присоединены
электронное табло и узел автоматического
торможения транспортного средства. К входу
микропроцессора с встроенным GPS датчиком
присоединена приёмная антенна, а к выходу
присоединены узел предупреждающего сигнала
и передающая антенна. Регулируется движение
транспорта на соответствующем участке дороги
и

предотвращаются нарушения допустимой

величины скорости, проезд на красный свет,
образование пробок, 1 ил..
_____________________
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63

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОБРАЗЦЫ

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

номер свидетельства

13

код вида документа
S свидетельство на промышленный образец

21

номер заявки

22
23
24
31
32
33
51
54

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

55*
72

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

73

правообладатель, адрес, код страны

74

патентный поверенный

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е О Б РА З Ц Ы
16.05.2016

05/2

ՄԱՍ 1
№

Сведения о зарегистрированных
промышленных образцах

(51) 24-99
(11) 388
(13) S
(21) 20160008		
(22) 21.03.2016
(72) Паруйр Каранович Енокян (AM)
(73) Паруйр Каранович Енокян, Ереван, ул. Е.
Кочара, д. 15, кв. 14 (AM)
(54) Приспособление для предотвращения
храпа
_____________________

(51) 27-01

(11) 389

(21) 20160007		

(13) S

(22) 17.03.2016

(72) Седрак Арменович Варданян (AM)
(73) Седрак Арменович Варданян, Ереван, ул.
Сундукяна 23, кв. 52 (AM)
(54) Треугольная сигарета
_____________________

66
66

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ
16.05.2016

05/2

№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
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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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